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Концептуальні підходи до визначення реформації
у дискурсі сучасної неконвенційної історіографії

Окреслено основні дослідницькі підходи до визначення Реформації
у дискурсі сучасної неконвенційної історіографії. Охарактеризовано
концептуальний ряд дослідницьких моделей у вивченні європейського
реформаційного руху епохи раннього нового часу. Особливу увагу приділено
демаркації теоретичних конструкцій та пошуку нових форм репрезентації
історичної дійсності. Встановлено, що у межах сучасної неконвенційної
історіографії сформувались декілька основних аналітичних моделей, які
активно використовуються істориками при дослідженні історії Реформації.
Поява нових підходів до висвітлення історії Реформації зумовлена як
інституційними змінами у сучасній історичній науці, так і складним та
синтетичним характером самого феномену, вивчення якого посідає окреме
місце у науковому моделюванні історичних явищ. Врахування суттєвого
внеску неконвенційних інтерпретативних моделей у теоретичне осмислення
історичних процесів може стати основою для вирішення цілого комплексу
проблем, більшість з яких перебуває у центрі уваги сучасних дослідників.
Ключові слова: Реформація, Конфесіоналізація, історіографічна
інтерпретація, ранній новий час.

Реформація – один з ключових етапів у розвитку
європейської цивілізації, який тривав протягом XVI–
XVII ст. і був спричинений кризою середньовічного світу.
Загальновживаний термін для позначення цього періоду
історії – ранній новий час – відображає виключний
досвід, що надала епоха для суспільного розвитку,
започаткувавши кардинальні політичні та соціально–
економічні трансформації, які зумовили еволюцію
органів публічної влади, формування європейської
капіталістичної системи, зміни у соціальній структурі
суспільства. У геополітичному вимірі Реформація
порушила питання щодо шляхів консолідації
європейських держав, ставши чинником формування
європейської спільноти. Реформація, без перебільшення,
справила винятковий вплив на політичну ситуацію
в Європі та визначила магістральні шляхи розвитку
європейської цивілізації загалом.
Попри нашу півтисячолітню віддаленість від
початку Реформації, сьогодні залишається актуальною
необхідність обговорення гострих та складних
теоретичних питань, пошук творчих ініціатив для
подальших досліджень цієї проблематики. Метою статті
є надання загальної характеристики та огляд ключових
підходів до інтерпретації історії реформаційного руху в
Європі у дискурсі сучасної неконвенційної історіографії.
Актуальність зазначеної теми значно підвищує практична
історіографічна відсутність спеціалізованих досліджень,
які б на сучасному науковому рівні дозволили здійснити
фаховий аналіз зазначеної проблематики.
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Кардинальні зміни у сучасній історичній науці,
започатковані «інтелектуальним поворотом» середини
XX ст. становлять одну з прикметних особливостей
постнекласичної наукової гуманітаристики. Одним
із наслідків таких змін для світової історичної думки
стало становлення основних теоретичних засад
«нової історичної науки» та інституціоналізація її
історіографічних напрямів, тобто дотримуваного групою
істориків набору спільних методологічних принципів
та настанов наукового дослідження. За таких умов,
академічна історична наука вимушена співіснувати
паралельно із новаторськими течіями, які дотримуються
альтернативної дослідницької методології. У цьому
контексті поняття «неконвенційна історіографія»
традиційно використовується для позначення усіх
дослідницьких підходів, які не поділяють стандартних
та загальновизнаних, або «конвенційних» способів
дослідження і репрезентації минулого. На противагу
магістральним напрямам «нової історичної науки»,
більшість з яких вже стали майже хрестоматійними,
до зразків «неконвенційного» історіописання сучасні
дослідники відносять ті інтерпретативні дослідницькі підходи, які ще не досягли рівня офіційної
інституціоналізації.
Розглянемо
ключові,
найбільш
дискусійні
аспекти інтерпретації історії реформаційного руху в
Європі, які аналізуються сучасною історіографією.
Одним з таких аспектів є питання про те, чи була
Реформація неминучою. Твердження про неминучий та
безповоротний характер реформаційних змін не є новим
і вперше було сформульовано у ранній протестантській
історіографічній традиції, яка цілковито відкидала будь–
які імовірнісні співвідношення, ґрунтуючись винятково
на засадах теологічного провіденціалізму. Критична
історіографія XIX ст. заперечувала пізнавальну цінність
таких висновків і намагалась обмежити детермінізм
тільки логічною сферою. Продовження детерміністичних
студій у XX ст. призвело до відвертої абсолютизації тих
аспектів реформаційної історії, які традиційно вважались
другорядними та появи низки волюнтаристських
концепцій так званої «персоніфікованої причинності». У
межах сучасної неконвенційної історіографії більшість
дослідників відзначає, що хрестоматійний набір
факторів, які, як прийнято вважати, безпосередньо
або опосередковано викликали Реформацію до життя,
був абсолютно недостатнім для того, щоб забезпечити
її фатальну неминучість [10]. По–перше, більшість з
цих чинників відносилась радше до передумов, аніж
до прямолінійних причин її розгортання; по–друге,
аналогічна комбінація сприятливих для початку
Реформації обставин виникала протягом попередньої
європейської історії неодноразово, що за влучним
виразом американського історика Е. Петегрі становить
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основу «середньовічних фальстартів Реформації»,
найяскравішим з яких став русизм [8]. З точки зору
більшості сучасних істориків, католицька церква
могла уникнути розгортання реформаційного руху за
умови ведення більш гнучкої політики та принаймні
часткового внутрішнього самореформування. Більшість
дослідників погоджується з тим, що реформаційний
рух міг бути легко зупинений на початкових стадіях
свого розвитку. З моменту оприлюднення «95 тез» і
до масового антикатолицького руху, який починається
після Вормського рейхстагу 1521 р., Лютер, фактично,
сам протистояв папському Риму. Більше того, Лютер
залишався прихильником церковної реформи і
покладав свої надії на церковний Собор. Цей шлях
здавався реформатору цілком реальним, оскільки ідея
скликання такого представницького зібрання була
досить популярною у суспільстві. Однак ця ідея була
реалізована досить пізно – Тридентським собором
1545–1563 рр. Можна погодитися з думкою дослідників,
які стверджують, що католицька церква програла бій з
Реформацєю через те, що не змогла її вчасно очолити [9].
Іншою частиною сучасного реформаційного
дискурсу є питання про те, чи доцільно вважати
Реформацію окремим періодом європейської історії.
Порушуючи це питання, необхідно пам’ятати, що
Реформація є органічною частиною значної кількості
сучасних періодизаційних моделей європейської історії.
Саме універсальність та комплексний багатовимірний
характер явища дозволяє безперешкодно включити
Реформацію у якості повноцінного етапу періодизації
розвитку не тільки релігійних, але і окремо політичних,
економічних, культурних, ментальних процесів XVI–
XVII ст. Реформаційний вплив простежується сучасними
істориками як на рівні глобальних суспільних інститутів,
так і мікроісторичних явищ історії повсякденності.
Численні характеристики Реформації не вичерпують усієї
глибини цього історичного феномену, вони визначають
лише її найголовніші риси та особливості у порівнянні
з попередніми і наступними етапами історичного
розвитку. Започатковані епохою Відродження тенденції
знайшли своє продовження не тільки у реформаційному,
але і просвітницькому дискурсі, і з цієї точки зору можуть
бути об’єднані у межах категорії «новий час», яка уникає
сутнісної деталізації. Доволі показовою з цього приводу
видається позиція тих європейських істориків, який
пропонують використовувати визначення «новий час»
у тих випадках, якщо «вам принципово неважливо, що
саме відбувалось з XIV по XX ст.» [7].
Не менш гострою є дискусія про те, чи є Реформація
та Контрреформація протилежностями та чи існує
Контрреформація у якості окремого історичного
явища. Необхідно відзначити, що загальноприйнятий у
сучасній історичній науці термін «Реформація» (від лат.
«reformatio» – перетворення) пройшов тривалу еволюцію
свого змістовного наповнення. Запропонована вперше
протестантською історіографічною традицією XVI ст.
дефініція терміну вбачала у Реформації суто релігійний
зміст, пошук шляхів оновлення середньовічного
християнства та подолання кризових явищ, спричинених
діяльністю католицької церкви. Очевидними недоліками
такого визначення стали не тільки його постульована
однобічність, але і відсутність чітко сформульованого
розмежування Реформації від неодноразових спроб
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реформи католицької церкви в середні віки. У широкий
науковий обіг термін «Реформація» було введено
німецьким істориком Леопольдом фон Ранке, який
використав це поняття у своїй праці «Історія Реформації
в Німеччині» (1844 р.). Історик визначив Реформацію
як не тільки релігійний, але і широкий суспільно–
політичний рух в Європі ХVI–XVII ст., що висував
вимоги реформи католицької церкви. Окрім того,
дослідник використав термін для позначення одного
з періодів європейської історії. Важливим внеском
Ранке у розробку поняття «Реформація» та позначеного
ним історичного явища стало надане ним визначення
«Контрреформації» як католицької реакції на ґенезу
протестантизму, цілеспрямованої діяльності католицької
церкви, скерованої на запобігання розвитку Реформації.
Сформульована таким чином дихотомія «Реформація
–
Контрреформація»
набула
загальновживаного
значення, яке в подальшому не отримало уніфікованого
трактування. Пошук нової, більш широкої інтерпретації
Реформації як історичного явища знайшов своє
відображення у сформульованій наприкінці 70–х рр.
XX ст. німецькими істориками В. Рейнхардом та
Х. Шиллінгом концепції «Конфесіоналізації». Дослідники висунули тезу про типологічну однорідність
реформаційного та контрреформаційного рухів,
запропонували перейменувати період Реформації
в епоху Конфесіоналізації. Під останньою вчені
визначили феномен формування нових християнських
конфесій в Європі періоду XVI–XVII ст., який існував
у тісному взаємозв’язку із суспільно–політичними
процесами раннього нового часу та пройшов три
етапи свого розвитку: етап «інтеріоризації віри»
(нім. Bekenntnisbildung), етап «побудови конфесій»
(нім. Konfesionsbildung) та етап «соціального
дисциплінування» (нім. Sozialdisziplinierung). Поставлене у межах концепції Конфесіоналізації питання
про змістовну однорідність реформаційного та
контрреформаційного рухів на практиці втілилось
у пошуці істориками нових понять для позначення
досліджуваних явищ. Так, задекларована прибічниками
теорії відмова від терміну «Контрреформація» не
стала абсолютною, оскільки історики змушені були
використовувати інші терміни для позначення меж
реформаційної та контрреформаційної протилежності
(«Рекатолізація» за А. Херцигом; «Соціальне дисциплінування» за Г. Острайхом; «Католицька
конфесіоналізація» за Х. Шиллінгом). Недостатньо
обґрунтованими, на нашу думку, є також спроби
повної заміни поняття «Контрреформація» поняттям
«Католицька реформація», які не співпадають за обсягом.
Оскільки Контрреформація не зводилась винятково до
внутрішнього реформування католицької церкви, але
містила також і комплекс відверто репресивних заходів,
спрямованих, в тому числі, і на запобігання розвитку
реформ всередині самої католицької церкви, така
термінологічна заміна є безумовно нерівноцінною.
З іншого боку, зберігаючи усталену термінологію,
слід наголосити, що продовження започаткованих
протестантською Реформацією процесів в межах
реформ, проведених католицькою церквою, є абсолютно
очевидним. Під час протистояння з протестантизмом,
католицька церква була вимушена взяти на озброєння
значну кількість форм та методів діяльності, вперше
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застосованих самими протестантами. У політичному
сенсі, формування коаліцій католицьких держав та
внутрішня інтеграція нових суспільних станів до
складу католицького елітарного суспільства мала
прямі аналогії з процесами, що були започатковані
протестантами.
Проте
швидкість
та
якість
наслідування католиками протестантських традицій
залишались занадто низькими для того, щоб
ототожнити реформаційний і контрреформаційний
рухи та усунути межі їх протилежності. Зауважимо, що
незважаючи на широкий спектр визначень, спільною
позицією більшості сучасних дослідників є погляд
на Реформацію як широкий суспільно–політичний
рух, який прийняв форму боротьби проти католицької
церкви [10].
Епістомологічний плюралізм постмодерністської
історіографічної ситуації обумовив появу нових
підходів до вивчення окремих історичних проблем
на основі різних інтерпретативних моделей. Зокрема,
тематика Реформації традиційно знаходилась у центрі
дослідницьких зацікавлень багатьох поколінь істориків,
набула особливої актуальності у історичній науці другої
половини XX століття. Багатоаспектність проблеми
надає історикам можливість використання практично
усіх історіографічних напрямів «нової історичної
науки» (Innovative Historical Writing). Метою подібних
досліджень дуже часто є надання голосу тим, хто до
цього часу залишався «історично примушеним до
німоти» (Historically Silenced). Подібно до пам’яті
емоційно–ціннісне ставлення до історичної дійсності
стає міждисциплінарною дослідницькою категорією, яка
активно використовується сучасною неконвенційною
історією. Її представники апелюють до ідеалу
суспільної щирості як шляху до співчуття та «рівності у
співпереживанні» (Equality in Suffering) [6]. Зосередження
на різних аспектах розвитку міжсуб’єктних зв’язків у
історичній реальності заклало основу для появи іншої
інтерпретативної моделі – «історії актора–мережі»
(Actor–Network History). Меншою мірою поширена у
сучасній історіографії інтерпретативна модель, в основі
якої закладено глибинне дослідження випадку (Case
Studies History).
Євопейська Реформація мала широкий спектр
наслідків, значення яких виходить далеко за межі
раннього нового часу. Реформації, як історичному
феномену, притаманні три основні ознаки: обумовлений
виникненням у Європі модерних централізованих держав
і зростанням національної свідомості розрив з папською
церквою, формування модерного типу суспільства і
формування модерного типу людини. Протягом останніх
десятиліть більшість дослідників розглядає Реформацію
XVI ст. як початок тривалого процесу модернізації
Європи,
створення
сучасного
демократичного
суспільства з високоефективною ринковою економікою
і розгалуженою системою соціального захисту. Участь
різних кіл суспільства у здійсненні Реформації призвела
до значного розширення реформаційної програми,
накресленої Лютером. Громади, конфесійні об’єднання
почали вносити глибокі зміни до усталених суспільних
відносин та форм державного устрою. Офіційна церква і
держава практично втратили контроль над суспільними
процесами і лише марно намагались їх зупинити,
оскільки протестантські громади, що утворювались, або,
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які передбачалось створити, опинились поза державним
і церковним контролем. Загальною рисою і тенденцією
суспільної Реформації було посилення впливу
суспільства на державу. Саме ці засади започаткували
програмні положення республіканських перетворень
у Європі, які у Нідерландах та Англії отримали
революційний характер і були очолені протестантами.
У геополітичному вимірі Реформація порушила
питання про шляхи консолідації європейських держав,
альтернативні католицькому універсалізму, ставши
чинником формування європейської спільноти. Окрім
традиційно постульованих реформаційних здобутків у
розвитку республіканізму, громадянського суспільства,
освіти, науки, національних мов, книгодрукування,
суспільної комунікації, Реформація надала потужний
імпульс для економічних відносин, змінивши їх ціннісні
орієнтири, що було помічено задовго до публікації
праць німецького соціолога М. Вебера. Таким чином,
головним наслідком Реформації можна вважати
започаткований нею процес європейської модернізації,
яким завершується середньовіччя і розпочинається
новий час.
Окремий напрямок історіографічної дискусії
присвячено питанню про те, які саме проблеми,
поставлені реформаторами XVI ст., актуальні сьогодні.
Вивчення історії Реформації XVI ст. зумовлює звернення
сучасних істориків до витоків таких проблем, як права
людини, свобода, цінність людської індивідуальності,
що посідають першорядне місце в житті сучасного
суспільства. Піднесення Реформацією гуманістичних
цінностей відбувалось у тісному взаємозв’язку
із активними політичними перетвореннями, які
сприяли запровадженню принципів раціоналізму,
плюралізму і толерантності у суспільному житті,
що і на сучасному етапі знаходять свій вираз у
становленні демократичних форм влади. Незважаючи
на те, що цей неповний перелік питань, актуалізований
Реформацією, далеко не завжди отримував протягом
самого періоду Реформації своє остаточне, оптимальне
та універсальне розв’язання, окреслені Реформацією
проблеми не втрачають свого значення. Окрім того,
інтерес до історії Реформації дуже часто обумовлюється
особливостями динамічного розвитку сучасного
суспільства, у соціальному лексиконі якого найбільш
поширеними словами є «криза» та «реформи». За умов
глобального суспільного зламу посилюється увага до
драматичних епох давнього минулого. Накопичений
Реформацією цінний практичний досвід подолання
кризових суспільних явищ донині зберігає свою значну
пізнавальну цінність.
Таким чином, у межах сучасної неконвенційної
історіографії
сформувались
декілька
основних
аналітичних моделей, які активно використовуються
істориками при дослідженні історії Реформації.
Кожну з них відрізняють істотні змістовні відмінності,
особливий ракурс погляду на обставини виникнення і
розвитку історичного явища, застосування різних схем
їх історіографічної інтерпретації. Врахування суттєвого
внеску неконвенційних інтерпретативних моделей у
теоретичне осмислення історичних процесів гострого
конфліктного змісту може стати основою для вирішення
цілого комплексу проблем, більшість з яких перебуває у
центрі уваги сучасних дослідників.
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Conceptual approaches to the definition of the Reformation in the
discourse of the modern unconventional historiography
The main research approaches to the definition of the Reformation in the
discourse of the modern unconventional historiography are analyzed in the
article. Conceptual frameworks and research models for the study of the European
reformation movement of the early modern period are analyzed. Particular
attention is focused on the demarcation of theoretical constructions and the
search for the new forms of representation of historical reality. It is established
that within the framework of the modern unconventional historiography, several
basic analytical models which are actively used by historians for the Reformation
history research have been created. The emergence of the new approaches to
the study of the Reformation history is strongly connected with the institutional
changes in the modern historical science as well as with the complex and synthetic
character of the phenomenon itself, the study of which occupies a separate place in
scientific modelling of the past. The significant contribution of the unconventional
interpretation models to the theoretical interpretation of the historical processes
can be used as the basis for the analysis of a wide range of problems, most of which
remain in the research focus of the current Reformation studies.
Keywords: Reformation, Confessionalization, historiographic interpretation,
early modern times.
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Виокремлення власної вітчизни в козацькій
політичній риториці другої половини XVII ст.
Серед козацьких цінностей особливої дослідницької уваги сьогодні
потребує поняття вітчизни. Богдан Хмельницький використовував його для
вказівки на Річ Посполиту. Однак, наступники «великого гетьмана» змінили
«традицію». Дана робота присвячена вивченню процесу виокремлення
власної батьківщини України або Малоросії в козацькій політичній
риториці. Врахування спостережень попередників дозволяє сконцентрувати
увагу на конкретному хронологічному періоді та уникнути упереджень в
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інтерпретаціях. Методи історії понять передбачають аналіз згадок про
власну батьківщину в козацьких документах з урахуванням їхньої політичної
або соціальної актуальності. Воєнні перемоги дали можливість гетьману
розширити представницьку позицію Війська Запорозького та отримати
простір для управління. Досить швидко його почали осмислювати як цінність
спільноти. Залежно від політичної потреби козаки зображували «наші»
землі і як частину батьківщини–Речі Посполитої, і як «отчину»–спадок
московського царя. Проте боротьба різних політичних пропозицій всередині
спільноти уможливила появу перших згадок про власну козацьку вітчизну за
будь–якої зовнішньої лояльності.
Ключові слова: поняття, вітчизна, спадщина, Україна, Малоросія,
Військо Запорозьке, народ, козацька спільнота.

Спричинивши масштабні політичні, соціальні
та економічні зміни на українських теренах,
військові перемоги Богдана Хмельницького сприяли
виокремленню козацької спільноти з річпосполитського
простору. Обстоювання власних прав протиставляло
козаків шляхетській корпорації, а успіх починань давав
можливість осмислити потребу в розширенні своїх
вимог. Процес самоусвідомлення Військом Запорозьким
власної окремішності давно привертає увагу істориків,
проте багато його аспектів усе ще лишаються не
висвітленими. Зокрема значних уточнень потребують
спостереження дослідників про мотиваційні пріоритети
козаків. У цій роботі спробуємо простежити процес
виокремлення власної батьківщини в політичній
риториці представників Війська Запорозького.
Віднедавна Френк Сисин та Наталя Яковенко
помітили, що у другій половині XVII ст., замість Речі
Посполитої козаки почали називати своєю вітчизною
Україну або Малоросію. Їхні спостереження швидко
здобули популярність в історіографії та спричинили
до появи нових студій у цій тематиці [4]. Проте чи не
єдиною спробою поетапно осмислити зміну світоглядних
засад козацької спільноти є робота Зенона Когута [22].
Перші, так би мовити, «повноцінні» згадки про козацьку
батьківщину дослідник зафіксував у квітневих листах
Івана Брюховецького 1662 р. до єпископа Мефодія. Однак
він не поспішав визнавати її авторство за «кошовим
гетьманом»: «Питання про те, чи І. Брюховецький
сам сформулював свою концепцію «отчизни», чи
запозичив її від когось із своїх сучасників, залишається
значною мірою відкритим» [22, c. 235]. Скоріш за все,
таке обережне узагальнення зумовлене раціональною
дослідницькою розважливістю. Проте не виключено,
що свою роль в інтерпретації історика відіграв також
стереотипний образ Брюховецького як «московського
запроданця». Слова претендента на гетьманський
уряд про небезпеки для козацької вітчизни Когут
інтерпретує як «лицемірні» та перманентно підозрює
того в прихованих підступних мотивах. Доволі важко
за такою людиною «визнати» формування козацького
патріотизму. Разом з тим останні ревізіоністські роботи
Віктора Горобця показують, що у боротьбі за булаву
Брюховецький загалом діяв тими ж методами, що і його
конкуренти, проте завдяки вправності та рішучості
досяг успіху там, де інші зазнали невдачі. Московські
ж статті, за які гетьмана критикують найбільше, той був
змушений прийняти під тиском політичних обставин [6–
13]. Врахування спостережень попередників дозволяє
при дослідженні поставленої мети сконцентрувати увагу
на конкретному хронологічному періоді та уникнути
деяких упереджень в інтерпретаціях.
В основу даної роботи покладено методи історії
понять («Begriffsgeschichte», «conceptual history») [23;
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43; 46]. Вони передбачають відстеження особливостей
слововжитку в синхронічному та діахронічному полі
з урахуванням соціально–політичного контексту. Для
прямих вказівок на вітчизну представники Війська
Запорозького могли послуговуватися словами різних
мов: староукраїнською – «отчизна» та «отчина»,
церковнослов’янською – «отечество», «отчество»,
латинською – «patria» і польською – «ojczyzna».
Велика кількість козацьких джерел відома сьогодні
лише в переписі московських канцеляристів, які, хоч
і використовували термін «отчизна», проте частіше
віддавали перевагу формі «отчина». До того ж, крім
вказівок на батьківщину обидва слова могли також
позначати батьківський спадок [3]. Тож, для досягнення
поставленої мети варто зважати на актуальні значення
вживаних слів.
Формування козацької спільноти довгий час
відбувалося в політичному просторі Речі Посполитої.
Тож не дивно, що в документах Богдана Хмельницького
прямі згадки про батьківщину апелювали до спільної
зі шляхтою цінності [16, с. 51, 69, 72, 84, 128,
231]. Безпосередньо, польське «Rzecz Pospolita»
було буквальним перекладом латинського «res
publica». Воно передбачало уявлення про державу,
територію та спільноту (народ) з покликанням на
ідеали рівності, свободи і братерства. Розуміння
республіки як спільної батьківщини всіх її громадян
тісно переплітало обидві цінності між собою [39].
Це, однак, не заперечувало можливості регіональної
ідентичності в республіканському просторі. Зокрема,
для самоусвідомлення руської шляхти важливою стала
ідея «народу руського», який уподібнювали до польської
та литовської політичних націй [36; 40; 45]. Набагато
рідшими, та все ж можливими, у цьому контексті були
згадки про Русь і Україну як про власну вітчизну [30,
c. 196; 44, p. 397]. Тим не менш, загальна цінність Речі
Посполитої підпорядковувала собі прояви регіонального
патріотизму.
Від часів укладання перших реєстрів козацькі
інтереси представляли гетьман і Військо Запорозьке.
Вказівки на спільноту та її очільника на, так би мовити,
нижчому статусному рівні калькували взаємодію
риторичної пари: король і Річ Посполита. Однак, на
відміну від поняття Речі Посполитої, поняття Війська
Запорозького не передбачало можливості для окреслення
територій та батьківщини. Згодом, під час переговорів
із комісарами Речі Посполитої, у лютому 1649 р.,
Хмельницький заявив про розширення представницької
позиції козацької спільноти [15, c. 122–156; 30, c. 283–
301]. Гетьман та його прибічники успішно адаптували
риторичні практики руської шляхти для обґрунтування
«своєї правди». Вони перебирали на себе повноваження
говорити від імені «усього народу руського» та Русі–
України. Така амбіція була підкріплена Зборівським
договором
та
впровадженням
територіального
управління для Війська Запорозького.
Розширення представницької позиції козацької
спільноти успішно себе проявило в «спілкуванні» з
московським царем. Пишучи йому, гетьман головну увагу
зосереджував на необхідності захисту православних
від «лядської» несправедливості. Широкі окреслення
«своєї» рицарської спільноти як «християн», «народу
православного» чи «всієї Русі» давало підставу знайти
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порозуміння як на основі релігійної спорідненості, так
і у виокремленні «спільного» давньоруського минулого
[19]. Для досягнення більшого ефекту паралельно зі
згадками про Русь Хмельницький використовував, так
би мовити, «уточнений» варіант цієї назви – Мала Русь
(Мала Росія, Малоросія) [14; 33]. Церковники вживали
його для адміністративного окреслення ще від XIV ст.
Та Хмельницький надав терміну політичного виміру.
З його допомогою гетьман «нагадував» царю, що той
був правонаступником києворуських князів і мусив
захищати Малу Росію як частину своєї спадщини. За
спостереженням Наталі Яковенко у зверненнях до
козацької спільноти гетьман віддавав перевагу назві
Україна, а в листах до московського царя – Малоросія [35,
c. 28]. Така риторична стратегія була одним із чинників,
які дозволили козакам перейти під зверхність царя з
«городами их и з землями» [5, c. 413]. Від початку 1654 р.
у зверненнях до московської сторони Хмельницький
послідовно прописував у титулі монарха його статус
самодержця «всієї» Великої та Малої Росії [14, c. 78; 16,
c. 316–617]. Таке виокремлення Малоросії дозволяло
представникам Війська Запорозького концентрувати
увагу безпосередньо на її потребах, правах та
особливостях. З одного боку, гетьман зображував
Україну, Русь або Малоросію як власне «наш», козацький
простір, від імені якого говорить Військо Запорозьке; з
іншого – як спадщину царя, яку той мусив обороняти.
Згадки про батьківщину майже зникають із
гетьманської кореспонденції відколи Хмельницький
налагодив тісні дипломатичні контакти з московським
царем. Однак таке враження може бути наслідком, не
стільки зміни світоглядних засад представників козацької
спільноти, скільки зменшення масштабу листування
з представниками «польської» сторони. Річ у тім, що
взаємодія з «іншою» політичною культурою передбачала
необхідність пошуку «нових» компромісних політичних
категорій. Звична манера зображувати козацьку
спільноту як частину батьківщини–Речі Посполитої
знову стала актуальною в дипломатичному зближенні
Хмельницького з «польською» стороною в 1656–
1657 рр. [16, c. 475; 17, c. 42–44, 48]. Його наступник,
Іван Виговський, продовжив переговори та уклав 1658 р.
Гадяцькі домовленості, повертаючи Військо Запорозьке
до «spólnej» зі шляхтою «ojczyzny» [34, c. 49].
Традицію зображувати Україну та Малоросію
одночасно і як козацький простір, і як «отчину»–спадок
царя продовжили опоненти Івана Виговського. Спершу
їх очолював полтавський полковник Мартин Пушкар, а
після його смерті – уманський полковник Іван Безпалий.
Зокрема, у спільному з кошовим отаманом листі,
Пушкар закидав гетьману 14 травня 1657 р., що той
привів кримськотатарські війська «на нашу Украину и
на городы его царского величества» [17, c. 95]. Згодом,
4 червня 1659 р., Безпалий, критикуючи політичний
вибір Виговського, «нагадував», що цар прийняв під свій
захист «нас, всю Малую Росію; и покуды Хмелницкій
был жив, то верне служил всею правдою его царскому
величеству, а не изменял никогда» [2, т. 15, с. 387]. Тобто
в основі політичної пропозиції опонентів Виговського
лежало тісне пов’язання добробуту козацького простору
із засвідченням лояльності царю.
Перші відомі дослідникам згадки про Україну чи
Малоросію як козацьку батьківщину були орієнтовані
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проти ідеї «московської» зверхності над Військом
Запорозьким. 1 липня 1659 р., козацька старшина під
проводом Виговського писала до Івана Безпалого:
«Дивуемся тому не по малу, что ваша милость, уродився
с нами вместе волным народом и скормився заодно
в Малой Росіи, отчине нашей, а проливаючи через
немалой час кров свою за волность всего Войска
Запорожского, тепер сами доброволне в неволю
поддаетесь и с нами, братьею своею, с котрыми
вместе хлеб ели есте и против всякого непріятеля
стояли, войну ведете и на своих же кровных ближних
наступаете. Разсудите, есть ли то добре чинити?...
Да и то ведайте, что сам Бог вам не поможет, коли на
свою власную кровь наступать захочете…» [2, т. 15,
с. 405]. У даному випадку згадка про «отчину нашу»
апелювала до спільного походження всього Війська
Запорозького та обґрунтовувала «природну» єдність
«вільної» козацької спільноти. На цій підставі автори
листа пропонували своїм політичним опонентам
шлях до примирення та порозуміння. Протиставлення
козацької свободи московській «неволі» принципово
відділяло «нашу» козацьку вітчизну від «його» царської
«отчини». Висунення на перший план одного значення і
відмова в іншому дозволяло розвернути увагу адресата у
вигідному для авторів напрямку.
А втім, ідея окремішності козацької батьківщини не
працювала в межах політичної культури Речі Посполитої,
яка, визнаючи регіональну значимість України–
Русі, підпорядковувала її цінності всієї республіки.
Наприклад, у повідомленні коронному обозному
Анджею Потоцькому про козацькі успіхи під Конотопом
від 1 липня 1659 р., Іван Виговський нагадував про
необхідність військової допомоги, зазначаючи: «… dość
potężnemu oppotuit nieprzyjacielowi, z którym teraz już z
ostatnią nie stawać odwagą, było by nie tylko też wszystek
cale przy stracie opłakać kraj, ale i ojczyźnie nowych, a
ledwo do znoszenia podobnych narościć trudności uczynie
tedy, co mi innatus przeciwko onej każe amore uczynie, co
będę mógł» [26, с. 525]. Подібно до риторичних практик
руської шляхти декларування любові до загальної
вітчизни давало можливість гетьману обґрунтувати
необхідність військової боротьби за власний «край».
На тлі розчарування в переінакшених сеймом
Гадяцьких домовленостях та відсутності військової
підтримки від короля сподвижники Виговського змінили
свою політичну стратегію. Наприкінці вересня 1659 р.,
у намаганні об’єднати розрізнену козацьку спільноту,
вони обрали на гетьманство Юрія Хмельницького
[38, с. 11–17]. «Новий» гетьман визнав зверхність
московського монарха. Проте, у жовтні 1660 р., після
поразки у військовому протистоянні, він знову присягнув
на вірність королю та Речі Посполитій, уклавши
Слободищенський трактат.
Чергове «повернення» Війська Запорозького на
службу до короля знову актуалізувало в козацьких
риторичних практиках звичне вписування «себе»
до річпосполитського простору. У листі 16 жовтня
1660 р., до боярина Шереметьєва Юрій Хмельницький
повідомляв про рішення Війська Запорозького
«зоставати при королю его милости полском, яко
пану своем прирожоном» та попереджав, що козаки
спільно зі шляхтою повинні «отчизны боронити, и
президіа Царя, его милости, спровадити» [29, т. 3,
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отд. 3, с. 440]. Перепис цього листа польською мовою
містив уточнення про намір витіснити представництво
московського монарха «z horodów ukrainnych wszystkich»
[41, с. 404]. Тобто, в практичному вимірі мова йшла
безпосередньо про український козацький простір,
та, водночас, турбота про нього ставала актуальною
як про частину ширшої цінності – спільної вітчизни.
У листі до польського короля 8 грудня 1660 р. Павло
Тетеря зазначав: «Czego Chrześćiańskim życzać sercem
upadam do nog w.k.m. abysmie jako raz wżial pod skrzydła
swoie tak u daley w oycowskiey chował pamieći ie na
tym mieyscu kłopotliwym z barzo śliskim szcżerze słuze
w.k.m. oraz do szcżeśliwośći Ukraine oyczyzne moie
miła prowadzac a to dobrych utwierlzaiac łaska w.k.m. a
poniekad bładzacys wszelako wiodac do upamietania y
uspokaiania sie na lono wieszniego poddanstwa w.k.m.»
[42, s. 80]. Згадка про щастя для батьківщини–України
виконувала роль своєрідної риторичної окраси в тексті
поруч із запевненнями автора у вірній службі королю.
Навіть її пропуск при переписі документу не змінював
сенс головного повідомлення [29, т. 4, отд. 3, с. 52].
Поява прямих вказівок на власну козацьку вітчизну
сигналізувала розхитування звичних асоціативних
зв’язків у відповідному слововжитку. Та, разом з тим,
будь–які вираження регіонального патріотизму Русі–
України традиційно були підпорядковані вищій ціннісній
категорії – Речі Посполитій.
Зазнавши поразки, «москва», все ж, залишала за
собою претензії на Україну. Вона підтримувала свій
вплив у регіоні ратними людьми та шукала лояльності
серед старшини Війська Запорозького. У своїх грамотах
цар закликав воєвод дослухатися до тих козацьких
очільників, які засвідчували йому свою вірність [1,
с. 184–185; 38, с. 145–146]. У «промосковському»
козацькому просторі на перший план вийшли «нові»
претенденти на політичне лідерство: Яким Сомко,
переяславський полковник, рідний дядько Юрія
Хмельницького, Василь Золотаренко, ніжинський
полковник, «гетьман сіверський» та Іван Брюховецький,
який, здобувши прихильність низового товариства,
згодом став «кошовим гетьманом». Усі вони перебували
в умовах політичного або військового впливу «москви»,
тож вирішили за доцільне знайти з нею порозуміння.
У своїй політичній кореспонденції кожен із них
використовував звичну в таких випадках риторичну
стратегію поєднання власне козацьких цінностей із
засвідченням вірності царю [1, с. 134, 186, 192–193; 2, т.
5, с. 9–15, 43–44, 46–47, 49–53, 57–60, 71, 74–75, 90–94,
96–97, 100–101, 110–114, 115–118, 127–128, т. 7, с. 322–
323, 335, 336–337, 375–376; 25, с. 57–59; 27, с. 392–393;
29, т. 4, отд. 3, с. 100–104; 31, арк. 38, 40; 38, с. 173–176;
47, с. 58, 73].
Від початку 1661 р. почали з’являтися повідомлення
про необхідність проведення козацької ради для обрання
нового «промосковського» гетьмана [38, с. 225].
Серед політичних пропозицій претендентів яскравим
соціальним контекстом з апеляцією до потреб «черні»
помітно відрізнялися тексти Івана Брюховецького. Цю
особливість влучно схарактеризував Віктор Горобець:
«якщо Сомко та Золотаренко могли дискредитувати
один одного винятково з позицій критики політичної
лояльності опонента, то Брюховецький активно послуговувався арсеналом соціальної критики старшинської
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верстви, котра, на шкоду інтересам рядового козацтва,
перебрала до своїх рук важелі політичної та соціальної
влади» [13, c. 59].
У боротьбі за лояльність московського зверхника
помітну роль відігравала підтримка єпископа Мефодія
(Максима Филимоновича). Своє кар’єрне сходження
він почав як протопоп Ніжинський, тож спершу
спирався на протекцію ніжинських полковників, у
тому числі й Василя Золотаренка. Довгий час про них
часто згадували в парі, коли мова йшла про сферу
інтересів «москви» в Україні. Обидва, безперечно, мали
зиск від «співпраці». Однак Мефодій, очевидно, був
вправнішим у політичних іграх від Золотаренка, що дало
йому можливість відійти від козацької зверхності та
представляти себе окремим незаангажованим «гравцем»
на боці царя. 15 травня 1661 р. ніжинського протоієрея
рукоположив на єпископство Мстиславське і Оршанське
митрополит Сарський і Подонський, Питирим, що, по
суті, було неправомірним втручанням у справи «чужої»
єпархії. Згодом царським розпорядженням Мефодія
«призначили» місцеблюстителем київської митрополії.
Таке «політизоване» кар’єрне сходження не відповідало
звичним церковним практикам та викликало нарікання
київського духовенства [6, с. 217–218; 18, с. 162, 198,
212–218; 20; 21; 24, с. 174–175; 28; 37, с. 38–39, 45].
Прийшовши ззовні, Мефодій так і не став для нього
вповні «своїм». Хоч через сильний політичний вплив
його позицію, безперечно, враховували.
У квітні 1662 р. Іван Брюховецький відправив
Мефодію кілька листів, через які пробував схилити на
свій бік впливового єпископа. Претендент на гетьманську
булаву підважував компетенцію і наміри своїх опонентів,
зазначаючи: «те люди ничего доброго Бгу и отчине
своей не нарадили, которую хотят дуростми своими
згубити» [32, арк. 52]. Дискредитуючи, по суті, Василя
Золотаренка, автор наголошував на його нездатності
відстоювати потреби «нашої» спільноти та вітчизни: «…
Васюта дале Талалаевки не бивает. Слово в слово, что
слимак боится и с черепашки вылести, так и он толко
в скарбы богатится которие в земли погниют, а ничего
доброго отчине теми не нарадит или до ляхов завезет
в заплату за учинения шляхетства» [32, арк. 54–55].
Наразі залишимо поза увагою питання: чи «насправді»
Золотаренко мав намір перейти на бік «ляхів». У даному
випадку важливо, що його дії пропонувалося оцінювати
з точки зору користі безпосередньо для козацької
вітчизни, очевидно, окремої від шляхетської спільноти.
У ще одному листі до Мефодія від 6 квітня
Брюховецький дискредитував починання Якима Сомка,
прямо звинувачуючи того в зраді. «Кошовий гетьман»
вказував на небезпечні контакти свого опонента
із «ворожим» гетьманом, Юрієм Хмельницьким,
зазначаючи: «явная есть пагуба, как вижу, нашей
бедной оплаканой что осталося маленко отчизни, до
последняго разоренья имеет прійти за таким справленіем,
что не хочем ея оборонити от неприятелей… нам всими
силами надобно будет и крепко его царского величества
держатися, то будет славно и здорово нам» [2, т. 5, с. 101].
Апеляція до «нашей бідной оплаканой» батьківщини,
якій загрожувало повне розорення, – звичний та
поширений у Речі Посполитій топос. Для виправлення
ситуації автор пропонував спільними силами під
зверхністю царя стати на її оборону від «неприятелів».
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Водночас прямі вказівки на власну батьківщину
з’явилися також в оточенні Якима Сомка. У
колективному повідомленні «московській» стороні від
16 квітня 1662 р., про проведення Козелецької ради, яка
обрала його гетьманом було вказано: «Мы рыцерство его
царского величества Войска Запорожского, полковники,
асаули, сотники и все старшое и меншое товарство для
напрасных и бунтовных потреб всего християнства
Малой Росии, отчини его царского пресветлого
величества в Козелце собраные. Наследуючи слави
предков наших, хотячи на тоей вечне делатит, служачи
верне его царскому пресветлому величеству и любо
прошлого году за нашею незгодою и не строеним добитку
в отчине нашей спришлит есмо через спустошение
неприятелское. Однако тепер… все единодушно
раду енералную между собою учинити тут в городе
Козелце изволили» [32, арк. 71]. Цей текст підписала
велика кількість козацької старшини та навіть єпископ
Мефодій. Однак, останній згодом рішуче розкритикував
дії Сомка, вказуючи на нерепрезентативність ради
та примус, до якого вдався «незаконний» гетьман. У
ще одному повідомленні царю від 13 травня 1662 р.,
прибічники Сомка зазначали: «По совершению рады
Козелское… мы все с гетманом, с Госдне от нас
обранням, полковники, сотники из черьнию жалея за
прошлим нерадением погибели бедной отчизны нашей
Малые Росии савокупились и в подлинном месте с
войском ставши готови против неприятеля стояти и
вашего царского величества ожидати» [32, арк. 28]. В
обох повідомленнях, як і в листах Брюховецького, ідею
вірності царю було поєднано із прямими вказівками на
цінність «нашої» вітчизни.
Для Золотаренка така комбінація, очевидно,
також була прийнятна та зрозуміла. У списку з листа
Ніжинської ради, який передав московській стороні
Василь Золотаренко, зазначалося: «Изволь ваше царское
пресветлое величество своим государским, на границы
зростаючим, ратем к нам поспешити и сюю утраченную
нашу Крайну, своего царского пресветлого
величества отчизну, успокоити, яко бысмо, остатки
людей не погубивши и покою пожеданного дождавши,
а без кровопролитія далшего час якій поживши за вас
великого государя нашего и в укрепленіи скипетра
вашего царского пресветлого величества Господа Бога
благали» [2, т. 7, с. 373]. Такий риторичний прийом
одночасно представляв Україну і як козацьку цінність, і
як володіння монарха. Тому однозначно інтерпретувати
її статус в одній політичній площині буде невиправданим
спрощенням.
Ставши гетьманом, Іван Брюховецький у своїх
універсалах до «правобічних» козаків не раз закликав
переходити під зверхність московського монарха заради
добробуту козацької вітчизни [34, с. 291–295, 302–
304, 307–309, 317–320]. А втім, ідея «повернення» до
спільної зі шляхтою батьківщини не зникла повністю.
Особливості політичної культури Речі Посполитої
вимагали визнання її найвищою цінністю для всіх
членів спільноти. Козацькі очільники приймали такі
«умови гри» тоді, коли «служба» Війська Запорозького
королю ставала актуальним предметом дипломатичних
домовленостей. Згодом, значним поштовхом для
актуалізації прямих вказівок на власну батьківщину
поза інтересами зовнішніх покровителів стало велике
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незадоволення козацької спільноти Андрусівським
перемир’ям та поділом України по Дніпру, що може
бути предметом окремого дослідження. Разом з тим про
виокремлення власної вітчизни в козацькій політичній
риториці вже зараз можна зробити підсумкові
узагальнення.
Ще за Богдана Хмельницького існувала міцна
асоціація між словами, які позначали поняття вітчизни
та ідеєю Речі Посполитої. Завдяки військовим успіхам
гетьман мав можливість розширити представницьку
позицію козацької спільноти. Уже на початку 1649 р.
він заявив про обстоювання прав не тільки Війська
Запорозького, а й «усього народу руського» та України–
Руси відповідно. Виокремлення за Зборівським
договором окремої території під козацьке управління, до
певної міри, «узаконювало» розширення гетьманських
амбіцій. Услід за риторичними практиками руської
шляхти Хмельницький почав вказувати на цінність
«нашого» козацького простору задовго до того, як
його повсюдно стало прийнятним прямо називати
батьківщиною.
Широкі представницькі повноваження Війська
Запорозького знайшли своє відбиття в спілкуванні
з московським царем. Хмельницький пробував
заангажувати його до війни з Річчю Посполитою. Серед
засобів переконання гетьмана була спроба зобразити
монарха правонаступником києворуських князів,
«отчина»–спадщина яких потребувала захисту. Для
цього замість звичних річпосполитських категорій він
почав використовувати уточнені для адресата варіації.
Зокрема гетьман надав політичного виміру терміну
Мала Русь (Мала Росія, Малоросія), який у спілкуванні
з царем використовував набагато частіше ніж внутрішні
відповідники – Україна та Русь. Гетьман, по суті,
започаткував традицію зображення козацького простору
і як цінності своєї політичної спільноти, і як спадщини
царя. Така пропозиція знайшла відгук у представників
«москви» та сприяла порозумінню з ними. Прямі
вказівки на вітчизну, очевидно, ще мали сильні конотації
з поняттям Речі Посполитої, тож у «промосковській»
козацькій риториці були недоречними.
Річпосполитські риторичні стандарти знову стали
актуальними після укладення Іваном Виговським
Гадяцьких домовленостей 1658 р. Проте частина Війська
Запорозького виступила за збереження вірності царю.
Сподвижники гетьмана наголошували на необхідності
відновити «природну» єдність козацької спільноти.
Вони протиставили ідею Малоросії як козацької
вітчизни «промосковському» способу її зображувати
«отчиною»–спадком царя. Хоч у ширшому політичному
контексті такі згадки не суперечили уявленню про Річ
Посполиту, як спільну зі шляхтою батьківщину, вони, все
ж, розширювали можливості відповідного слововжитку.
Після недовгого возз’єднання Війська Запорозького
на чолі з Юрієм Хмельницьким Слободищенський
трактат 1660 р. знаменував собою чергову появу
політичних опозицій. Подібно до свого попередника,
гетьман виокремлював пріоритет турботи про
козацький простір, як частину ширшої республіканської
цінності, протиставляючи її «москві». У протилежному
політичному таборі на лідерство претендувало одразу
три кандидати: Яким Сомко, Василь Золотаренко та
Іван Брюховецький. Усі вони одночасно змагалися за
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прихильність царя та козацького загалу і між собою, і з
пропозиціями Юрія Хмельницького. У риториці кожного
з них можна помітити згадки про козацький простір як
власну батьківщину поєднані з засвідченням вірності
московському протектору. Використавши практику
своїх «прорічпосполитських» опонентів, вони надали їй
нового контексту.
Тобто, в доволі короткий проміжок часу, від
розширення
представницької
позиції
Війська
Запорозького 1649 р. ще до проведення Чорної ради
1663 р., козацькі очільники розірвали клубок звичних
асоціації між поняттями вітчизни та Речі Посполитої.
На тлі виокремлення цінності козацького простору вони
почали прямо вказувати на Україну або Малоросію як
на власну батьківщину. Боротьба політичних пропозицій
всередині
спільноти
уможливила
використання
відповідних згадок за будь–якої зовнішньої лояльності.
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Isolation of one’s own homeland in the Cossack political rhetoric
of the second half of the XVII century
Among the Cossack values, a prominent research interest lies in the concept
of Fatherland. Bohdan Chmelnitsky exploited such worldview in the Polish–
Lithuanian Commonwealth. However, during a short timescape, such practice faded
away. The followers of the «Great Hetman» called Ukraine and Little Russia as their
Fatherland. The article observes the obstacles wherein the change in the rhetoric
of Cossack society occurred. Applying previous research on the topic, we can
concentrate on the particular chronological period and repent some preconceived
interpretations. The methodology of the conceptual history clearly shows the
importance of the analysis of the mentions of one’s own Fatherland in Cossack
sources with a particular accent on their political or social actuality. The military
victories allowed the Cossack leaders to widen the representative position of the
Zaporovian Host and gain the space for governance. Soon enough it was assumed
as a value for the Cossack society. However, Cossacks depicted «our» lands ad hoc
either as a part of the Polish–Lithuanian Commonwealth or as an inheritance of the
Muscovite Czar. Despite this fact, the struggle between distinct political proposals
within the Cossack society made possible the first mentions of a separate concept of
the Cossack Fatherland loosened of any foreign political loyalty.
Keywords: conception, Fatherland, inheritance, Ukraine, Little Russia,
Zaporovian Host, nation, Cossack society.
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Державні ідеї в «Хроніці» Феодосія Софоновича
Статтю присвячено дослідженню державницьких уявлень видатного
українського культурного й політичного діяча другої половини XVII ст.
Феодосія Софоновича. На основі аналізу його ключового твору «Хроніка
з літописців стародавніх» простежено зміст його уявлень про сутність
держави, політичну націю, обов’язки правителя. З’ясовано, що ідеї
Ф. Софоновича були достатньо прогресивними для свого часу, ґрунтувались
на філософській традиції українських православних інтелектуалів кола Петра
Могили та європейського гуманізму. Філософ пропонував демократичні
принципи побудови держави, поширював поняття політичної нації на весь
народ України, наполягав принципі виборності верховної влади.
Ключові слова: Феодосій Софонович, держава, козацтво, українська
нація, Київська митрополія.

Для
формування
української
національної
державності друга половина XVII ст. була надзвичайно
важливим періодом. Протягом попередніх десятиліть
розпочався процес становлення української нації, зміст
якого полягав на той час в оформленні національної
культури та основ суспільно–політичних уявлень про
державний суверенітет. Наприкінці XVI – на початку
XVII ст. усвідомлення необхідності суверенітету
поширилось в середовищі національної інтелектуальної
й політичної еліти, було чіткіше розроблено, закріплено
в суспільній свідомості як система цінностей. В середині
XVII ст. в ході національно–визвольної війни та розбудови
козацької держави під керівництвом Б. Хмельницького
ідея державного суверенітету України набула
конкретного політичного втілення. Проте саме в другій
половині XVII ст., коли здобутки козацької державності
опинились під загрозою внаслідок інтервенцій
сусідніх держав та громадянського протистояння
всередині України, система уявлень про національний
суверенітет отримала остаточно завершеного вигляду.
Водночас формувались інструменти адміністративного,
юридичного, фінансового та військового управління та
розроблялись теоретичні підвалини для утвердження
своєї державності.
Якщо безпосереднє управління було функцією нової
суспільної верстви, що виступала політичною нацією –
козацтва, то теоретичне обґрунтування ідеї українського
суверенітету було завданням інтелектуальної еліти свого
часу, тобто духовенства. В середовищі українського
православного духовенства вже з кінця XVI ст.
побутували кілька своєрідних державних проектів,
значно більшою стає їхня кількість в XVII ст. В працях
переважної більшості вітчизняних письменників–
полемістів, філософів, богословів того часу тощо можна
знайти елементи державницьких уявлень, проте в
творчості деяких православних інтелектуалів знаходимо
чітко сформульовані й структуровані концепції, які
мали значний вплив на сучасників та реалізовувались
на практиці. Одним з таких авторів був Феодосій
Софонович. Його твори мали значне поширення,
формували суспільну думку, впливали на розвиток
ідеї національного суверенітету протягом тривалого
часу. Отже, спроба дослідити зміст його уявлень про
державу може бути корисною для кращого розуміння
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сутності історичного процесу становлення української
нації у вказану добу та розуміння впливу цих подій на
сьогодення.
Ідеї українського православного духовенства
XVII ст. мали важливе значення для розвитку української
державності ранньомодерної доби, тому ця тематика
розкривалась в роботах з історії української державності
та історії церкви такими авторами, як Я. Затилюк [1],
З. Когут [3; 4], О. Крижанівський [5], С. Плохій [6],
І. Шевченко [10], Н. Яковенко [11] та ін. Історичні
погляди Ф. Софоновича також докладно проаналізовані
в працях Ю. Мицика [6], В. Клоса [2]. Проте самостійним
предметом вивчення уявлення Ф. Софоновича про
державу на даний момент не виступали.
Мета даної розвідки – з’ясувати основний зміст і
окреслити тематику уявлень про державу видатного
діяча української православної культури Феодосія
Софоновича, визначити вплив цих уявлень в процесі
формування української ранньомодерної нації.
В часи активної боротьби за збереження єдності
України в умовах розколу українського суспільства
другої половини XVII ст. активізувалось теоретичне
осмислення принципів творення держави, функцій
політичної еліти, суперечки щодо найкращої форми
державного правління тощо. Церква в цей час виступає
активним учасником політичного процесу (варто
хоча б згадати роль Л. Барановича, Й. Тукальського,
Г. Четвертинського). Особливої актуальності необхідність
чіткого формулювання державницьких концепцій
набуває в середовищі православних інтелектуалів
внаслідок наполегливого прагнення підкорити Київську
митрополію Московському патріархату.
Значна частина вищого українського духовенства
не бажала перебувати під зверхністю Московського
патріархату, частково внаслідок власних політичних
орієнтацій, але переважно через те, що перебування
під управлінням слабкого в політичному відношення
Константинопольського патріархату означало фактично
самостійність. Зокрема, рішучими противниками влади
Московського патріарха були митрополити Сильвестр
Косов (1646–1657 рр.) та Діонісій Балабан (1657–
1663 рр.). Проте поступовий перехід Московського
царства до більшої відкритості Європі, реформування
культурної й церковної сфери, розпочате з часів
правління Олексія Михайловича, призводять до значного
розширення кар’єрних перспектив для українських
кліриків в Московській державі, і певна частина
православних ієрархів переходить на позиції підтримки
союзу з Москвою.
Відповідно кожна з цих політичних орієнтацій
здобуває належне теоретичне обґрунтування і впливає на
зміст державницьких концепцій. Так, на Правобережжі
в другій половині XVII ст. найвпливовішими
православними ієрархами були А. Винницький,
Й. Шумлянський, Г. Четвертинський. Для Лівобережної
Гетьманщини такими культурними лідерами виступали
Й. Тукальський, Л. Баранович, І. Гізель, І. Галятовський,
В. Ясинський. Значну частину їхнього інтелектуального
доробку становить висвітлення проблематики сутності
державності, головних характеристик та ідеологічного
сенсу існування ідеальної держави, співвідношення
прав та обов’язків володаря й підданих, місця в державі
церкви тощо. Відповідно до політичних орієнтацій вищі
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православні ієрархи дотримувались двох протилежних
точок зору на належну сутність державності. Так, та
частина духовенства, яка поділяла ідею союзу з Річчю
Посполитою, дотримувалась політичного ідеалу
станової монархії, шляхетських вольностей, широкого
суспільного самоврядування. Ті ж представники
духовенства, що орієнтувались на союз з Московським
царством, вважали за ідеал державного устрою
самодержавство. Водночас все православне духовенство
без винятку поділяло переконання в суверенності Русі та
Козацької України як її прямого спадкоємця [13].
В творчості Феодосія Софоновича, особливо в
його «Хроніці з літописців стародавніх», знайшла
яскраве вираження одна з державницьких теорій
свого часу. Ф. Софонович належав до наукового кола
українських православних інтелектуалів, пов’язаного
з Києво–Могилянською академією. Ця група видатних
представників української культури сформувалась
в другій половині XVII ст. і включала такі яскраві
постаті, як І. Гізель, І. Галятовський, Л. Баранович,
В. Ясинський та ін. Феодосій Софонович відігравав
вагому роль в духовному та суспільному житті Києва, а
отже, й всієї України, оскільки обіймав посаду ігумена
Михайлівського Золотоверхого монастиря, а протягом
якогось часу фактично очолював Київську митрополію.
В його політичній та інтелектуальній діяльності знайшла
втілення орієнтація значної частини лівобережного
духовенства, яка полягала в одночасній підтримці союзу
з Москвою та наполяганнях на збереженні самостійності
Київської митрополії [8, с. 13].
Узагальнюючий характер історичного твору, яким
є «Хроніка з літописців стародавніх», зобов’язував
його автора до певної систематизації історичних
відомостей про держави й народи, що виступають
предметом розгляду. Тому вже сама постановка
проблематики дослідження означала декларацію
того, яку саме державність для певної території автор
вважає найголовнішою. Феодосій Софонович згідно
з характерною для ранньомодерного часу традицією
намагається підкреслити стародавність державності
Русі, виводячи походження назви племені слов’ян від
слова «слава», підкреслюючи військову звитяжність
слов’янського племені та його нероздільне панування на
власній території [8, c. 21]. Для ранньомодерного часу,
коли політичною нацією будь–якої держави продовжує
сприйматись переважно військова знать, віднайдення
войовничих предків, що нероздільно володіли краєм,
автоматично означало історичність суверенітету. Саме
на цих підставах ґрунтувалась популярна в польських
політичних колах протягом XVII–XVIII ст. теорія
«Великої Сарматії».
Важливе значення в будь–якій державній теорії має
обґрунтування основного суб’єкта державотворення
та водночас суб’єкта історичного процесу. Для
Феодосія Софоновича є незаперечним, що суб’єктом
політичної історії є народ, окреслений категорією
«народу руського». Ця категорія присутня з кінця
XVI ст. як в політичних документах, так і в історичних,
філософських та полемічних творах і на другу половину
XVII ст. зміст цієї категорії вже не викликав сумнівів,
проте відмінності в його розумінні все ж були наявні
та відображали політичні ідеали авторів. Наприклад,
для З. Копистенського «народ руський» об’єднується
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конфесійною приналежністю та територією проживання,
для М. Смотрицького – етнічним походженням та
системою політичних цінностей [9]. В розумінні
Ф. Софоновича «народ руський виступає спільнотою,
заснованою на добровільному визнанні власної єдності,
спільним етнічним походженням та православним
віросповіданням [8, с. 56]. Назвою для народу та утвореної ним держави Ф. Софонович визначає «Русь» – цей
термін для нього має значення водночас певної політичної
спільноти, історичної тяглості та обґрунтування
суверенітету. Тобто підґрунтям для формування держави
є територія, етнос, конфесійна приналежність, політичні
переконання, історична традиція. Таке розуміння
держави в цілому співпадає з притаманним більшості
європейських мислителів.
Для Русі–України в XVII ст. висвітлення власної
національної історії ускладнювалось тим, що її власна
традиція державності була перервана монгольською
навалою, а населення зазнало вагомого впливу польської
та литовської державно–політичної ідеології. Тому
слід було не лише обґрунтувати історичну тяглість
свого суверенітету, але й відмежувати його від Речі
Посполитої, при цьому не втративши тих позитивних
рис, що були від неї запозичені. Зокрема, в протистоянні
між Свидригайлом Ольгердовичем та Сигізмундом
Кейстутовичем в середні XVII ст. Феодосій Софонович
чітко відрізняє «руських панів» саме за їх політичними
переконаннями, при цьому усвідомлюючи, що серед них
були і литовці, і католики. Так само, оповідаючи про
московсько–литовські війни, автор назву «Русь» вживає
стосовно України, хоча на боці московських царів
також могли бути українські феодали, а всі московити,
звичайно, були православними [8, с. 184]. Таким чином, можна стверджувати, що для Ф. Софоновича
державність виступає передусім як система цінностей,
основу якої складають етнічна, конфесійна та історична
самосвідомість.
Важливою складовою державницьких теорій
європейських філософів XVII ст. виступає ідеал
правителя. Погляди на те, яким має бути ідеальний
правитель, відрізнялись в найширшому спектрі – від
цілковитого народоправ’я до абсолютизму. В українській
філософській традиції ідеальна фігура правителя здобула
належне теоретичне осмислення ще в творах Петра
Могили, який виводив ідеальну фігуру володаря згідно
з концепцією «царя–філософа» Платона. Ф. Софонович
в своїй «Хроніці» в цілому дотримується цієї традиції.
Водночас він продовжує розвивати вже сформовану
І. Борецьким, А. Кальнофойським та іншими книжниками
Київського вченого кола теорію переходу ролі правителя
від аристократії до козацтва за умови верховної керівної
функції церкви [10]. Головний зміст цієї теорії можна
викласти наступним чином. Найважливішим завданням
правителя є забезпечення добробуту й благополуччя
підданих, безпека країни, захист моральних цінностей.
При цьому правитель відповідальний перед народом,
звітує перед громадянами, політична еліта має право
на зміну правителя в разі невиконання ним обов’язків.
Водночас в середині XVII ст. ідея загального виборчого
права, звичайно, ще не могла бути сформована, хоча
суспільна практика характеризувалась активною
участю козацьких мас в політичних процесах. Тож в
умовах фактичної демократії необхідним був суб’єкт
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найвищого авторитету, що виконував би в разі потреби
контролюючу функцію, хоча б в моральній сфері.
Саме таку роль брала на себе церква. Тож ідеальним
правителем для Ф. Софоновича виступає козацтво як
колективний суверен, а над ним в якості посередника
між іманентним та трансцендентним буттям суспільства
має бути православна церква.
Взагалі суб’єктність громадян в теорії Ф. Софоновича
виступає надзвичайно високою. Політичною нацією він
стверджує козацтво, головною функцією якого є захист
мирного життя населення та цілісності території держави.
Активна роль громадян в державі підкреслюється
Ф. Софоновичем – він допускає можливість для народу
схвалювати або не схвалювати рішення правителя,
обирати собі володаря на власний розсуд, брати на
себе функції вищого управління державою тощо.
Особливо важливим виступає в його концепції значення
міського самоврядування. При цьому філософ не робить
принципової різниці між станами суспільства, визнаючи
певну суму прав за всіма верствами населення [8, c. 54].
В «Хроніці» Ф. Софоновича можна побачити
елементи теорії «природного права», характерної для
гуманістичної філософської думки. Моральні чесноти
особи виступають підставою поваги до громадянина,
відповідно вся суспільна діяльність оцінюється з
точки зору гідного виконання станових, родинних та
загальнолюдських обов’язків. Індивід, що належним
чином виконує свої обов’язки, заслуговує на більший
обсяг влади, ніж той, хто не дотримується моральних
норм. Арбітром дотримання цих норм виступає церква.
При цьому для Ф. Софоновича від персональної
відповідальності перед суспільством не звільняються
і правителі – вони так само підконтрольні суду історії.
Особистість в теорії філософа має певний обсяг
природних прав, що їх зобов’язана забезпечувати
система влади. До таких прав належить особиста безпека,
економічний добробут, справедливість законодавства,
доступ до знань, можливість захистити своє право в суді.
До обов’язків громадянина Ф. Софонович передусім
відносить відданість правителю та церкві, готовність до
самопожертви для блага держави, дотримання законів
та моральних норм. Звичайно, говорячи про релігійного
мислителя, слід пам’ятати, що всі моральні чесноти,
права та обов’язки сприймаються ним передусім крізь
призму інтересів церкви. Тому в якості обов’язків як
народу, так і правителя називаються миролюбність,
милосердя, любов до ближнього тощо. При цьому
Ф. Софонович не стверджує самодержавство як ідеальну
форму правління, незважаючи на те, що залишається
прихильником політичного союзу з Росією [6]. Для
певної частини українського православного духовенства
така позиція була характерною, в цьому проявлялась не
стільки невизначеність політичних пріоритетів, скільки
початок формування проекту освіченого абсолютизму
та єдиної православної держави, що згодом набуде
довершеного вигляду в творах Ф. Прокоповича.
Заслуговує на окреме висвітлення ще один аспект
державницької концепції Ф. Софоновича. Він одним з
перших серед українських православних інтелектуалів
вводить та обґрунтовує категорію «дідичності» як
обов’язкового атрибуту легітимного правителя. Ця
категорія характеризує не стільки стародавність
шляхетського походження, скільки історичний характер
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влади певного суб’єкта чи особи на конкретній території.
Ця «дідичність» поширюється як на всю державу, так
і на окремі регіони незалежно від їх розміру. Проте
Ф. Софонович жодним чином не дотримується думки,
що спадковий володар є раз назавжди визначеною
даністю. Скоріше йдеться про історичну традицію
форми влади та способу стосунків між правителем
і підданими. Піддані мають право наполягати на
збереженні цієї традиції, володар зобов’язується
її дотримуватись. Саме такий взаємний договір, у
якому обидві сторони наділені рівною суб’єктністю, і
визначає «дідичність» влади певної території. Отже,
громадяни можуть обирати свого правителя серед
кількох претендентів і останнє слово залишається за
місцевою політичною й культурною елітою. Крім того,
можна помітити, що для Ф. Софоновича вирішальним
під час визначення легітимності влади є воля народу,
а стосунки між володарем і громадянами виступають
як результатом обрання народом певного правителя та
прийняття ним на себе владних зобов’язань. Найбільш
новаторським є в концепції Ф. Софоновича можливість
обрання правителем, тобто перетворення на «дідича»,
людини незнатного походження, наділеної необхідними
якостями, та можливість втрати права на здійснення
влади спадковим правителем в разі його негідної
поведінки або недостатнього піклування про благо
підданих [8, с. 192]. Проте головним чином категорія
«дідичності» влади виконує в теорії Ф. Софоновича роль
обґрунтування історичної тяглості власної державної
традиції Русі від часів давніх київських князів.
Ще однією новацією в Феодосія Софоновича є
активне вживання назви «Україна». Власне, назва ця
побутує в писемній традиції ще з кінця ХІІ ст., проте в
«Хроніці» вона чи не вперше вживається на позначення
не стільки території, скільки державності. В цьому
відбивається характерне для другої половини XVII ст.
активне формування національної самоідентифікації
українського народу. Ф. Софонович в своїй історичній
оповіді до подій кінця XVI ст. вживає виключно назву
«Русь», проте з часів виникнення Запорозької Січі на
позначення території та населення Війська Запорозького
вживає паралельно назву «Україна». При цьому автор
чітко розуміє та висвітлює відмінності в структурі влади,
складі політичної еліти, адміністративному устрої та
правової системи козацької території. Описуючи ці
реалії, він не стільки слідує за історичними фактами,
скільки змальовує ідеалізований образ козацької держави
як центру українського державотворення, підносить
Україну як ідеал державності. Політичну владу на цій
території він вважає належною козацтву та обраним
гетьманам і старшині, при цьому опускаючи факт
верховної влади князів Литви або королів Польщі. З кінця
XVI – початку XVII ст. в оповіді Ф. Софоновича назва
«Русь» остаточно поступається місцем назві «Україна»,
яка тепер поширюється на всю етноконфесійну
територію. В оповіді легко простежити реалізацію
сформованої в середовищі українських православних
інтелектуалів ідеї переходу ролі політичної еліти від
князів Русі до козацтва. Важливість цієї ідеї полягала в
тому, що вона дозволяла обґрунтувати право України на
власний суверенітет в умовах полонізації та окатоличення
шляхти. В оповіді Ф. Софоновича з кінця XV початку
XVI ст. чітко помітно, що політична суб’єктність
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визнається ним з цього часу саме за козацтвом – вони
виконують функцію оборони рідної землі та церкви,
виступають головним суб’єктом історичного процесу,
за ними визнаються «дідичні» права, вони ведуть
війни, укладають міжнародні угоди тощо, виступають
благодійниками стосовно церкви, отримують права
судочинства. Таким чином автор намагається закріпити
визнання історичної спадкоємності від княжої Русі до
козацької України за умови збереження її культурної та
правової традиції. Коли знать зраджує інтереси власного
народу, вважає Ф. Софонович, козацтво має повне право
відібрати у неї політичну владу [8, с. 228].
Особлива роль в «Хроніці» відводиться Богдану
Хмельницькому. Саме національно–визвольна війна
середини XVII ст. беззаперечно визнається Ф. Софоновичем за момент народження суверенної держави,
яка стала логічним завершенням всієї попередньої
боротьби козацтва. З точки зору київського книжника
гетьман Війська Запорозького є повністю суверенним
володарем всієї території Русі і володіє всією повнотою
військової, політичної, фінансової та судової влади.
Проте роль верховного ідеолога залишається за
церквою. Власне, вся боротьба козаків за суверенітет
набуває сенсу за умови підтримки її церквою, а її
метою є збереження православної віри як запоруки
самоідентифікації населення. Київський митрополит
Сильвестр
Косов
позиціонується
натхненник
подій, рівнозначний гетьману керівник боротьби та
новоствореної держави, а в деяких аспектах його вплив,
на думку Ф. Софоновича, є навіть вищим за світську
владу. Підписання Переяславської угоди 1654 р. є саме
таким моментом – роль митрополита, на думку автора
«Хроніки», є визначальною і саме він виступає гарантом
суверенітету України під протекторатом Москви,
оскільки наполегливо обстоює самостійність української
церкви. Відповідно важливу роль в державі починають
відігравати не лише козаки, а всі люди православного
віросповідання, таким чином поняття політичної нації
значно розширюється.
Безумовний суверенітет Україна продовжує зберігати,
на думку Ф. Софоновича, і в другій половині XVII ст.
Сенсом діяльності козацтва та старшини, а також вищих
православних ієрархів в цей час для нього є добробут та
мирне життя для українського православного населення
та збереження політичної єдності України. Відповідно
автор «Хроніки» визнає за політичною елітою України
право укладати угоди з будь–ким із сусідніх володарів,
справедливо розглядаючи ці союзи як ситуативні.
Водночас особисто для Ф. Софоновича, як для
православного ієрарха, більш привабливим видається
союз із православним Московським царством, але за
умови повного збереження політичного суверенітету
України та самостійності Київської митрополії.
Таким чином, головним здобутком Феодосія
Софоновича в галузі формування державної ідеї в
Україні XVII ст. був подальший розвиток філософсько–
політичних уявлень про український народ як суверенну
політичну спільноту, поняття про ідеальну державу,
розробка системи понять про права і обов’язки громадян,
функції влади, політичну націю тощо. Головним чином
його ідеї викладені в «Хроніці з літописців стародавніх»,
де в формі історичної оповіді пропагуються певні
державницькі поняття.
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В основі суспільно–політичних ідей Феодосія
Софоновича закладено ті уявлення про державу, що були
сформульовані українським православним духовенством
ще з кінця XVI – початку XVII ст. В контексті сучасних
йому політичних подій та культурних впливів автор
«Хроніки з літописців стародавніх» розглядає українську
державність в широкому політичному контексті,
враховуючи впливи Київської Русі, Речі Посполитої,
Московія, Кримського ханства. При цьому він повсякчас
підкреслює збереження суверенітету Україною та
спадкоємність Козацької держави від Київської Русі.
Стосунки між владою та громадянами Ф. Софонович
вирішує в демократичному ключі, стверджуючи, що
влада правителя легітимізується волею підданих і
володар має обов’язки перед народом, а за підданими
зберігається право змінювати правителя. Обґрунтування
суверенітету України Ф. Софонович виводить з
історичної традиції Русі, поширюючи політичне поняття
Русь на все населення України. Політичною нацією
в його концепції виступає етноконфесійна спільнота,
що поділяє певні політичні ідеї, таким чином право
політичної суб’єктності поширюється на народні маси.
Визначаючи ідеальну державу та проектуючи
майбутнє України, Ф. Софонович вважає найкращим
політичним устроєм суверенну козацьку державу, роль
колективного правителя в якій належить козацтву,
а ідеологічні та моральні функції – духовенству.
Підтримуючи ідеї політичного союзу з Москвою, він
водночас наполегливо обстоює збереження українського
суверенітету та самостійності Київської митрополії. Ідеї
Ф. Софоновича мали значний вплив на його сучасників,
а згодом використовувались іншими православними
філософами в їхніх концепціях. В перспективах
подальших досліджень здійснення порівняльного
аналізу концепції Ф. Софоновича та його сучасників
як православного, так і католицького та уніатського
віросповідання, а також з’ясування впливів його теорії
на філософсько–політичну думку XVIII ст.
Список використаних джерел
1. Затилюк, ЯВ., 2012. ‘Давньоруська історія на службі у київських церковних ієрархів середини – другої половини XVII ст.:
політична риторика та статус митрополії’, Український історичний
журнал, №6, с.40–56.
2. Клос, В., 2014. ‘Ігумен Феодосій (Софонович) – церковний
історик Свято–Михайлівської Золотоверхої обителі’, Праці
Київської Духовної академії, Вип.14, с.189–198.
3. Когут, З., 2009. ‘Від Гадяча до Андрусова: осмислення
«отчизни» в українській політичній культурі’, Гадяцька унія 1658
року: контро версії минулого і сучасність: Зб. ст. за матеріалами
Міжнар. наук. конф. (Полтава, 16–17 вересня 2008 р.), Полтава,
с.82–89.
4. Когут, З., 2004. ‘Коріння ідентичності: студії з ранньомодерної
та модерної історії України’, К.: Критика, 352 с.
5. Крижанівський, ОП., Плохій, СМ., 1994. ‘Історія церкви та
релігійної думки в Україні: У 3–х книгах’, Кн.3, К.: Либідь, 335 с.
6. Мицик, Ю., 1977. ‘Феодосій Софонович – видатний
представник історичної думки 17 ст.’, Український історичний
журнал, К., №12, с.113–115.
7. Плохій, С., 2006. ‘Наливайкова віра: Козацтво та релігія в
ранньомодерній Україні: монографія’, К.: Критика, 495 с.
8. Софонович, Ф., 1992. ‘Хроніка з літописців стародавніх’,
АН України, Археограф, коміс., Ін–т укр. археографії, Ін–т
історії України. Підготовка тексту до друку, передмова, комент.
Ю. А. Мицика, В. М. Кравченка, К.: Наук. думка, 336 с.
9. Шалашна, Н., 2014. ‘Уявлення про державу та її відносини
із церквою в українському православ’ї козацької доби’, Схід, №3,
с.68–77.

Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Гілея

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

10. Шевченко, І., 2001. ‘Україна між Заходом і Сходом: Нариси
з історії культури до початку XVIII століття’, Львів: Інститут
історії церкви Львівської Богословської академії, 250 с.
11. Яковенко, Н., 2002. ‘Паралельний світ: Дослідження з
історії уявлень та ідей в Україні XVI – XVII ст.: монографія’, К.:
Критика, 416 с.

References
1. Zatyljuk, JaV., 2012. ‘Davn’orus’ka istorija na sluzhbi u
kyi’vs’kyh cerkovnyh ijerarhiv seredyny – drugoi’ polovyny XVII st.:
politychna rytoryka ta status mytropolii’ (Ancient Russian history at the
service of the Kyivan ecclesiastical hierarchs of the middle – the second
half of the seventeenth century: the political rhetoric and the status of the
metropolis)’, Ukrai’ns’kyj istorychnyj zhurnal, №6, s.40–56.
2. Klos, V., 2014. ‘Igumen Feodosij (Sofonovych) – cerkovnyj
istoryk Svjato–Myhajlivs’koi’ Zolotoverhoi’ obyteli (Abbot Theodosius
(Sofonovich) – Church historian of St. Michael’s Golden–Domed
Monastery)’, Praci Kyi’vs’koi’ Duhovnoi’ akademii’, Vyp.14, s.189–198.
3. Kogut, Z., 2009. ‘Vid Gadjacha do Andrusova: osmyslennja
«otchyzny» v ukrai’ns’kij politychnij kul’turi (From Gadyach to
Andrusov: Understanding the “fatherland” in Ukrainian political
culture)’, Gadjac’ka unija 1658 roku: kontro versii’ mynulogo i
suchasnist’: Zb. st. za materialamy Mizhnar. nauk. konf. (Poltava, 16–17
veresnja 2008 r.), Poltava, s.82–89.
4. Kogut, Z., 2004. ‘Korinnja identychnosti: studii’ z rann’omodernoi’
ta modernoi’ istorii’ Ukrai’ny (The Roots of Identity: Studies on Early
Modern and Modern History of Ukraine)’, K.: Krytyka, 352 s.
5. Kryzhanivs’kyj, OP., Plohij, SM., 1994. ‘Istorija cerkvy ta
religijnoi’ dumky v Ukrai’ni: U 3–h knygah (History of the Church and
Religious Thought in Ukraine: In 3 books)’, Kn.3, K.: Lybid’, 335 s.
6. Mycyk, Ju., 1977. ‘Feodosij Sofonovych – vydatnyj predstavnyk
istorychnoi’ dumky 17 st. (Theodosius Sofonovich is an outstanding
representative of the historical thought of the 17th century)’, Ukrai’ns’kyj
istorychnyj zhurnal, K., №12, s.113–115.
7. Plohij, S., 2006. ‘Nalyvajkova vira: Kozactvo ta religija v
rann’omodernij Ukrai’ni: monografija (Naliivka faith: Cossacks and
religion in early modern Ukraine: monograph)’, K.: Krytyka, 495 s.
8. Sofonovych, F., 1992. ‘Hronika z litopysciv starodavnih
(Chronicle of the Chroniclers of the Ancients)’, AN Ukrai’ny, Arheograf,
komis., In–t ukr. arheografii’, In–t istorii’ Ukrai’ny. Pidgotovka tekstu do
druku, peredmova, koment. Ju. A. Mycyka, V. M. Kravchenka, K.: Nauk.
dumka, 336 s.
9. Shalashna, N., 2014. ‘Ujavlennja pro derzhavu ta i’i’ vidnosyny
iz cerkvoju v ukrai’ns’komu pravoslav’i’ kozac’koi’ doby (The idea of
the state and its relationship with the church in the Ukrainian Orthodox
Church of the Cossack Age)’, Shid, №3, s.68–77.
10. Shevchenko, I., 2001. ‘Ukrai’na mizh Zahodom i Shodom:
Narysy z istorii’ kul’tury do pochatku XVIII stolittja (Ukraine between
the West and the East: Essays on the history of culture to the beginning
of the XVIII century)’, L’viv: Instytut istorii’ cerkvy L’vivs’koi’
Bogoslovs’koi’ akademii’, 250 s.
11. Jakovenko, N., 2002. ‘Paralel’nyj svit: Doslidzhennja z istorii’
ujavlen’ ta idej v Ukrai’ni XVI – XVII st.: monografija (Parallel World:
A Study on the History of Ideas and Ideas in Ukraine in the 16th – 17th
Centuries: Monograph)’, K.: Krytyka, 416 s.
Shalashna N. M., Ph.D., docent, Donbass State Pedagogical
University (Ukraine, Slavyansk), n.shalashna@gmail.com
State ideas in the «Chronics» of the Theodosius Sofonovich
The article is devoted to the study of state representations of Theodosius
Sofonovich – the prominent Ukrainian cultural and political figure of the second
half of the XVII century. On the basis of the analysis of his key work, «The Chronicle
of the Chroniclers of the Ancients» traced the content of his ideas about the essence
of the state, the political nation, the duties of the ruler. It was found that Sofonovich’s
ideas were rather progressive for his time, based on the philosophical tradition of
Ukrainian Orthodox intellectuals of the circle of Metropolitan Peter and European
humanism. The philosopher offered democratic principles for the construction of
the state, spread the concept of a political nation to the entire people of Ukraine,
insisted on the principle of election of the supreme power.
Keywords: Theodosius Sofonovich, the state, Cossacks, Ukrainian nation, the
Kyiv metropolitanate.
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Конфлікти між викладачами, службовцями
і учнями гімназій, прогімназій та реальних училищ
Київського учбового округу 1832–1882 рр.
Розглянуто таку порівняно малодосліджену складову історії Київського
учбового округу, як конфлікти між викладачами і службовцями гімназій,
прогімназій і реальних училищ та їхніми учнями впродовж 1832–1882 рр.
Автором було визначено і проаналізовано основні типи конфліктів, їхні
причини, розкрито перебіг та наслідки. Систематизовано інформацію,
завдяки чому з’ясовано, що конфлікти між персоналом навчальних закладів
і учнями мали дисциплінарний, особистий та змішаний характер. Їхніми
причинами переважно були порушення учнями дисципліни, надмірна строгість
викладачів і наглядачів, причини, що мали соціальне і політичне підґрунтя.
Конфлікти носили індивідуальний і колективний характер. Визначено, що вони
закінчувалися не на користь учня. Наслідком їх найчастіше було покарання,
серед яких використовувалися догани, арешти, зниження оцінки за поведінку
і виключення з навчального закладу тощо. Це мало значний вплив на подальшу
долю вихованця, адже часто після вжитих заходів він не міг продовжувати
навчання. Покарання за конфлікти мали стати повчальними для інших.
Ключові слова: Київський учбовий округ, учні, вчителі, гімназія, прогімназія, реальне училище, конфлікт, виключення.

ХІХ ст. стало переломним в історії освіти в
українських теренах підросійської України. Впродовж
цього періоду зароджуються нові процеси в українському
суспільстві, культурі, економіці. Проте можна
стверджувати, що імперська влада, яка спричинила
постання навчальних закладів нового типу, прагнула до
дисципліни і стабільності всередині них.
Підтвердженням цього може слугувати такий
аспект життя навчальних закладів, як стосунки між
персоналом та учнями, що часто переростали у
конфлікти. З огляду на сучасні проблеми відносин
всередині шкільної громади цікавим було би
проаналізувати перебіг і способи їхнього вирішення
у попередні часи. Зокрема, у гімназіях, прогімназіях,
реальних училищах Київського учбового округу
протягом перших 50 років його існування (не лише
через ювілей, що дає змогу підвести підсумки, але й
добу, на яку припала низка реформ), як закладів, що
були важливими навчальними інституціями, учні і
випускники яких ставали професійним підґрунтям
імперської політичної та економічної систем.
Суперечки та зіткнення між викладачами і
співробітниками шкіл і їхніми учнями ставали об’єктом
розгляду в контексті аналізу виховних процесів певного
навчального закладу (здебільшого, гімназії) [19], або
його історії [24], узагальнюючих робіт різного характеру
і змісту [14], в т.ч. про відносини учителів і учнів гімназій
в контексті розвитку педагогічних ідей та уявлень
ХІХ ст. [17] Наявна низка спогадів, які висвітлюють
проблему [21; 23].
На нашу думку, необхідним є з’ясування особливостей конфліктів, характеру їхнього протікання і
наслідків. Відповідно, розглядатимуться не просто
порушення дисципліни, а такі ситуації між учнями і
персоналом гімназій і прогімназій (з 1864 – класичних
та реальних, згодом реальні гімназії перетворені на
училища), що призвели до активних дій з боку обох
сторін і мали суттєві наслідки для першої.
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Київський учбовий округ було утворено у 1832 р., і до
нього увійшли навчальні заклади Київської, Волинської,
Подільської, Полтавської та Чернігівської губерній.
Внутрішній устрій і відносини між викладачами,
службовцями шкіл і їхніми учнями регламентувалися
й регулювалися низкою нормативних документів –
статутів гімназій 8 грудня 1828 р. [25, с. 1097–1127],
класичних та реальних гімназій і прогімназій 19
листопада 1864 р. [15, с. 167–179], гімназій і прогімназій
30 липня 1871 р. [16, с. 85–99] і реальних училищ
15 травня 1872 р. [17, с. 626–636]. Перший передбачав
посади директора, інспектора, який мав наглядати
за виховним процесом, одноосібно або з учителями
чи директором приймати рішення щодо покарань.
Запроваджувалася інституція Ради (Педагогічної Ради),
що могла виключати учнів з навчального закладу,
присуджувати різки, якими оперували під час конфліктів
тощо. Наступні впроваджували посади вихователів із
викладачів, далі замість вихователя з’явилися класні
наставники і помічники класного наставника (наглядачі).
На них покладалося найбільше обов’язків з нагляду за
моральністю і успіхами учнів.
І міністерський, і приватний навчальний заклад мав
керуватися однаковими приписами, хоча внутрішній
розпорядок кожен визначав власними правилами. Згодом
положення різних «Інструкцій» і «Правил» увійшли до
загальноміністерських «Правил» [20, с. 168–180].
Оскільки для розуміння конфліктів важливо враховувати вікові особливості поведінки учнів, варто
зауважити, що до перших класів вступали діти віком
від 10 років. Верхню межу встановити важче, адже учні
могли сидіти в одному класі по два роки, хоча кількість
таких «сидінь» обмежували. Тому часом вік гімназистів
доходив до 20.
Якщо «Статут» 1828 р. визначав молодшими
класами учнів 1–3–х, то пізніші документи – 1–4–х.
Ставлення до молодших і старших учнів було різним
з огляду на заходи, які вживалися під час суперечок та
зіткнень. Зокрема, лише учням молодших класів могли
присудити різки (практика почала відходити завдяки
заходам попечителя Миколи Івановича Пирогова), для
старшокласників найзагрозливішим було виключення.
Висловлювалася думка, що кількість порушень
дисципліни і конфліктів була найбільшою у молодших,
і найменшою – у старших класах. Це пояснювалося тим,
що з віком діти ставали розсудливішими [24, с. 236].
Не завжди інформація щодо причин, перебігу і
наслідків конфліктів є вичерпною, проте, з огляду
на наявні джерела, умовно їх можна поділити на
дисциплінарні, особисті, змішані. Кількість різного
характеру суперечок між викладачами і учнями залежала
від ситуації в конкретній школі, його керівництва,
політичних подій [21, с. 135–137] і навіть від того,
скільки до неї переводилося «штрафників», виключених
з інших [24, с. 241].
Дисциплінарні: 1837 р. опікун учня 2–го класу
Кам’янець–Подільської гімназії (за основу назви
навчального
закладу
братиметься
географічний
означник) С. Нартовський скаржився на те, що
його підопічного, Гілярія Федковича, безпідставно
звинуватили у тому, що він поклав у капелюх вчителю
Казимиру [22] Чарнецькому зжований папір. Інспектор
доручив сторожу покарали 35–ма різками 13–річного
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хлопця. Наслідком стала хвороба Гілярія, довкола
якої розгорнулося розслідування. З’ясувалося, що в
учня раніше була падуча, яка загострилась. Між тим,
виправданням різок назвали те, що розжований папір
Гілярій кинув учителю в обличчя.
Інспектору було оголошено догану і попечителем
Єгором Федоровичем фон Брадке (за покарання без
рішення педради), і міністром народної освіти Сергієм
Семеновичем Уваровим, а директору зауважено, що він
не керує ситуацією [5, арк. 1–21].
Рішенням М. Пирогова 1859 р. колишньому
учню 4–го класу Київської 1–ї гімназії Олександру
Колянковському було дозволено вступити на навчання
до Кам’янець–Подільської гімназії. Після того, як було
відраховано за «зухвалі слова» вчителю французької
мови Петру Івановичу [23, с. 14] Гедуену. У «проханні»,
яке подав Колянковський на ім’я царя, як виправдання,
учень називав зразкову поведінку у попередні роки і
пояснював свій вчинок «необережністю молодості» (у 17
років) [7, арк. 1–8]. Вчинили з ним жорстко, проте дати
можливість заробляти на життя в якості писця нижчого
розряду Ольгопільського земського суду.
До порушення дисципліни, як видно з пізнішої
«Інструкції для учнів обох київських гімназій» [3,
арк. 14–16] 1862 р., належали зберігання шкідливих
речовин, зброї і розправа над товаришами. Це стало
однією з причин звільнення 1841 р. з Житомирської
гімназії 5–класника Аврелія Білінського. Його було
покарано 8–ма різками за норовистість і «неправильне
поняття про честь» (насправді він був присутнім при
покаранні товаришами іншого учня за донос на них,
участі у покаранні не брав) зі згоди батьків. Білінський
почав опиратися і щось поклав до рота, лякаючи всіх
самогубством. Виявилося, що учень напередодні
придбав миш’як для лікування коня, і шматок його встиг
проковтнути. Білінського вдалося вилікувати. Цікаво,
що прихильник суворої дисципліни губернатор Дмитро
Гаврилович Бібіков пропонував привселюдно висікти
Аврелія різками і на цьому спинитись, натомість міністр
С. Уваров, схоже, наполягав на звільненні з гімназії,
проте батьки забрали його раніше [6, арк. 1–29].
Різки були поширеною практикою до часів
М. Пирогова і по відношенню до учнів молодших класів.
Арсенал же покарань включав догани, вичитування,
стояння у кутку і при лавці, арешт з роботою
(креслення карт тощо), занесення до чорних книг і
дошок, позбавлення страв або їжі, карцер, і, зрештою,
виключення.
Іноді конфлікт мав продовження вдома: Миколу
Защинського, учня Київської 2–ї гімназії, 14–ти років,
наприкінці 1859 р. було відправлено до матері, яка
покарала його різками після низки суперечок з вчителями
і наглядачами (отримав 2 ночі в карцері лише за те, що
заявив наглядачу «не хочу прокидатися»). А от його
колега по гімназії Михайло Кучерський, 13–ти років, не
лише отримав карцер за зухвалі слова наглядачу, але й
вчителю Герману Акімовичу [11, с. 384] Саксу (цікаво,
що той мав конфлікти не з одним учнем). Вчителю
танців Михайло заявив, що той не сміє його поправляти,
при нагоді нагрубив наглядачу, який виголошував йому
догану за бійку: «я Вас знати не хочу». Саме після цього
отримав карцер, був відправлений до матері і звільнений
з гімназії за її проханням [1, арк. 41зв, 42зв].
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Цілим букетом якостей і цікавих вчинків іноді
радували учні своїх викладачів. Так, впродовж
1879–1881 рр. 3–класник Костянтин фон Перніц в
Олександрівському Полтавському реальному училищі
виявив «грубість вдачі», погано навчався, неакуратно вів
щоденник, не показував батьку оцінок, використовував
домашні завдання, зроблені іншими, і видавав їх
за свої, влаштував бійку з учнями менших класів,
самовільно покидав заняття, курив, і, що важливо, при
виході з класу не вклонився двом викладачам. Йому
оголошували догани, призначали арешти у класі після
занять – 36 за два роки, але терпець усім увірвався тоді,
коли фон Перніц нібито вкрав і продав рушницю свого
знайомого. Конфліктну поведінку сина, як писав Микола
фон Перніц, спровокувало те, що Костянтину не дали
можливості перескласти законовчителю Митрофану
Івановичу Базилевському [12, с. 434] дисципліну, оцінка
з якої його не влаштовувала, тоді як його товариш
такий дозвіл отримав, і він висловив протест. В якості
поступки батьку дозволили забрати сина з училища «за
проханням» [9, арк. 4–12].
Батьки майже завжди виступали на захист інтересів
дітей. Писали листи–прохання з виправданнями їхньої
поведінки, зауважували позитивні якості, намагалися
добитися справедливості, або, хоча би, у випадку
звільнення, щоб воно відбувалося за їхнім проханням і
діти могли вступити до іншого закладу.
Розглядувані приклади стосуються майже виключно
чоловічих навчальних закладів, проте це не означає,
що непорозумінь не було у жіночих. Так, самовільна
мандрівка учениці 4–го класу жіночої прогімназії
Переяслава Марії Попової до Лубен у квітні 1881 р.
обернулась для неї виключенням за три місяці до
закінчення закладу. Керівництво прогімназії апелювало
до того, що від’їзд без дозволу правилами заборонявся.
Мабуть, мало значення те, що по дорозі дівчина
перебувала без супроводу й була пограбована. Містом
поповзли чутки, а це загрожувало репутації закладу. Тому
заяви матері, капітанші Любов Попової, про те, що дочка
мала гарний характер (начальниця прогімназії Софія
Власівна Кондратковська стверджувала, що Попова
мала низку доган і зауважень, оцінку за поведінку «3»),
і прохання про дозвіл скласти іспит не дали результату.
Поповим було відмовлено, поведінка оцінена «1–ю», а
незадовільна оцінка не давала права учням перебувати у
стінах навчального закладу [9, арк. 79–84].
Попри думку про більшу дисциплінованість
старшокласників, маємо низку згадок про те, що їм
також інколи уривався терпець. Як семикласнику
Лубенської гімназії Михайлу Зубову, якому у жовтні
1882 р. присудили 5 годин карцеру за неприсутність на
службі у церкві. Учень заявив інспектору, що вважає
таке покарання надмірним, не буде сидіти під арештом, і
покинув гімназію. З оцінкою з поведінки «4» і з правом
вступу до інших закладів його було звільнено [10,
арк. 28–28зв].
Особисті: Офіційна документація фіксує відомості,
надані саме з боку викладацького складу і керівництва
навчальних закладів, тому може мати упереджений
характер.
Керівництво і персонал гімназій, прогімназій і
училищ, до того ж, часто самі провокували зіткнення,
які переростали у колективні протести. Так, викладач
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(в іншому місці названий репетитором) Кам’янець–
Подільської гімназії Іван Василевський у 3–му класі
безпідставно назвав одного з учнів «дурнем». Клас
заступився за товариша, а один з них, Ружинський,
відповів, що клас виявляє йому забагато честі уже тим,
що з ним розмовляє. Наслідком стало те, що Ружинський
отримав догану, а вчитель – лише зауваження від
інспектора про погане ставлення до учнів (1836 р.)
[4, арк. 9зв].
Політико–соціальні фактори у конфліктах проступають рідше, хоча політичні події впливали на поведінку
учнів і їхні стосунки зі школою. Не завжди вони
проступають виразно. Відомо, що вступ до гімназій
представників нижчих суспільних прошарків Статутами
1828 р. і 1871 рр. не заборонявся, але не завжди
селянським дітям було у них комфортно.
Показовим є випадок з братами Литвиновими,
які навчалися в Новгород–Сіверській гімназії. Івана,
6–класника 18–ти років, було виключено на підставі
конфлікту з викладачем математики і фізики Іваном
Онисимовичем [12, с. 420] Чехлатовим. Останній розгорнув цькування Литвинова через його селянське
походження, назвав «мужиком, грубим, як худоба». Це
стало підставою для комплексів учня, тому що навіть у
«проханні» до попечителя С. Голубцова він принижено
зазначав свій «грубуватий від природи вираз обличчя..,
не зовсім світські жести». Далі були погані оцінки з
алгебри і геометрії. Внаслідок однієї гострої розмови, під
час якої він всього лише стенув плечима на зауваження
вчителя, Іван втратив свідомість. Йому закидали
психічну хворобу [9, арк. 58–60зв; арк. 77–78зв].
Погіршило ситуацію те, що брат Литвинова роком
раніше отримав з поведінки «2». Зрештою, Литвинов
утратив можливість вступати до всіх навчальних
закладів Новгорода–Сіверського і «2» з поведінки
(вже з оцінкою «3» вступити було майже нереально [8,
арк. 153–154зв]). Показово, що Чехлатов обійшовся
зауваженням попечителя «не вживати такого вислову».
І. Литвинов згодом написав письмову відозву, яку
наклеїв на огорожу гімназії, зі скаргами на грубість і
деспотизм Чехлатова, закликом реагувати на образи
товаришів.
Щось у гімназії все ж було не так, якщо восени
того ж року спалахнув конфлікт, пов’язаний з вчителем
давніх мов Василем Миколайовичем Булгаковим.
Йому розбили вікно. Приблизно в той самий час на
телеграфному стовпі було прибито оголошення, яке
закликало учнів бити вікна Булгакову. Слідство Педради
з’ясувало, що це зробили Петро Сіяльський та Іларіон
Симонов, 3–й клас, 15–ти років. Симонова звільнили
за проханням батьків, тоді як Сіяльського просто
звільнили, звинувативши родичів у поганому впливі на
Петра. Треба сказати, що батько не просто вигороджував
сина під час подій, але й розписав гріхи і порушення
викладацького складу, наприклад, запої декого з них,
суміщення посад, непотизм, недостатню компетенцію
тощо [9, арк. 127–128зв., 166–195].
Іноді зіткнення мали фізичну складову. У червні
1881 р. не пощастило зразу двом: інспектору Немирівської
гімназії Олександру Сафоновчиу Гербку, якому учень
Михайло Машкевич не лише не поклонився на вулиці,
але й ударив палицею по ногах. А також вчителю
Івану Івановичу Жукову, в якого Михайло став кидати
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камінням. Очевидно, така поведінка була не випадкова,
але документи нічого не кажуть про її причини, лише
зазначають зухвалі слова на адресу одного з учителів
роком раніше, за що його уже виключали з гімназії,
але після вибачень прийняли знову. Педрада гімназії
вбачала в цих вчинках бажання образити весь колектив, і
Машкевича було позбавлено права вступу до будь–якого
навчального закладу [9, арк. 99–101б].
6–класника Леоніда Піскорського вчитель російської
словесності Ніжинської гімназії Іван Михайлович [13,
с. 420] Бєлоруссов спершу обізвав його «філософом
Алаунської височини». Прізвисько закріпилось і
викликала насмішки товаришів. Піскорський наважився
привселюдно сказати вчителю, що непристойно давати
учням прізвиська, за що отримав арешт. Але на цьому
справа не закінчилась. 1882 р. почався конфлікт, схоже,
що на ґрунті особистої неприязні, з завідувачем гімназії
Федором Олексієвичем Златоустовським, одночасно
і наставником класу, що вилилось у зниження оцінок
з грецької мови і поведінки й низки покарань. Далі
завідувач зумів обставити справу так, що батько
Піскорського не встиг подати прохання вчасно, і учня
було звільнено зі зниженням оцінки за поведінку [10,
арк. 32–33зв].
Змішані: Попри те, що учні чудово знали, чим вони
ризикують, час від часу вони наважувалися на відкриті
акції. Часом призвідниками ставали ті, хто переходили
до іншого закладу через поведінку і вважали, що
втрачати нічого.
Як от Блажій Гдовський, 5–класник Кам’янець–
Подільської гімназії, колишній учень Немирівської,
в який встиг «начитатися Дарвіна». Показав себе
посереднім у навчанні і грубим у поведінці, заробив
повторний іспит з двох дисциплін у серпні 1881 р., не
з’явився на нього. Педрада звільнила його з гімназії.
Це викликало колективний протест 60–ти учнів
старших класів, серед яких, як зазначав директор
Володимир Платоновчи Должиков, всі були останніми
учнями. Головними серед яких визначили Миколу
Стародворського, Анзельма Ярошевського (6–й),
Дмитрія Доні (4–й), Олександр Шульца і Володимира
Кривицького (8–й клас). Головною їхньою претензією
було те, що з Гдовським вчинили несправедливо.
Підґрунтям конфлікту насправді були сучасні і
попередні порушення дисципліни. Дирекція вважала,
що підбурили учнів на протест вигнані з московського
університету студенти, які проживали у місті.
Педрада гімназії виключила головних винуватців
події, знизивши їм оцінки за поведінку (таких було
четверо). Іншим 18–м учням було присуджено різні
ступені покарання. Як зауважувала дирекція, дисципліна
після цього покращилась, в тому числі, завдяки
саморегуляції всередині колективу: ті, хто не підтримав
«бунт», так насміхалися над постраждалими, що дехто
змушений був залишити гімназію самостійно.
Справа мала продовження у політичній сфері, і, хоча
вважати наступну ситуацію конфліктом між викладачами
і учнем не можна, вона є такою з точки зору зіткнення
інтересів держави, гімназії і звичайних громадян.
Один з учасників попередньої акції – Микола
Гладкий, семикласник 22 років, який проживав з братом
Михайлом, виключеним з цієї ж гімназії раніше, у
1879 р. разом з ним і деякими товаришами, в тому числі,
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Стародворським, зберігав літературу антиурядового
змісту. Їх усіх було заарештовано, а після тюрми чекала
каторга [9, арк. 106–120, 125–130зв].
Не лише порушення дисципліни (кинув в
обличчя одному з вчителів кульку), але й політико–
ментальний протест учня Острозької 6–класної
прогімназії Янкеля Бенделя (законоучителю Ігнатію
Вікторовичу Зілітінкевичу учні донесли, що неповажно
вислювлювався про Христа) призвели до резолюції
міністра О. Ніколаї у грудні 1881 р. – недопуск до будь–
якого навчального закладу [9, арк. 156–160].
Учні, які вважали себе непочутими або ображеними,
могли зробити небагато. Хтось бив вікна або викладачів.
Дехто влаштовував своєрідні аналоги сучасних
соціальних мереж, вивішуючи оголошення на стінах
і стовпах із закликами до дій. Зверталися до батьків,
керівництва округу, міністерства і царя з проханням
поновити на навчанні або розслідувати справу.
Часом добивалися того, що вчителі отримували
догану. Проте спрацьовували принцип корпоративної
честі і установка «учень винен». Бували, щоправда,
рідко, випадки, коли справа вирішувалася на користь
учня. Наприклад, 4–класника Київської 2–ї гімназії
Іосифа Івановського у 1843 р. педрада вирішила
звільнити в тому числі через те, що він постійно грубив
вчителям і наглядачам. На що помічник попечителя
Михайло Васильович Юзефович призначив йому
персональне покарання і дозволив залишитись у гімназії
під особливим наглядом [2, арк. 10–11, 19–19зв].
Загалом, впродовж 1832–1882 рр. в Київському
учбовому окрузі серед інших гостро стояла проблема
відносин вчителів і працівників гімназій, прогімназій
та реальних училищ, і їхніх учнів. Часто звичайні
порушення дисципліни переростали у конфлікти. Їхніми
причинами, здебільшого, були дійсні чи перебільшені
порушення правил і дисципліни з боку учнів, сувора
регламентація життя, надмірна жорсткість викладачів
у питаннях навчання і поведінки підопічних, політико–
соціальні фактори. Суперечки та зіткнення вирішувалися
всередині закладу або позначалися втручаннями родичів
чи інших осіб. Вони могли мати індивідуальний
і груповий характер. Наслідки конфліктів можна
умовно охарактеризувати як такі, що закінчувалися
порівняно незначними покараннями учнів, і такими,
що передбачали крайні заходи: зниження оцінки за
поведінку (вимагало виключення і унеможливлювало
вступ до іншого навчального закладу), різку і
виключення з навчального закладу. Показовим є те, що
далі зауважень і рекомендацій учителям щодо зміни
поведінки або вимог до учнів справа, як правило, не
йшла. Натомість керівництво навчальних закладів було
переконане у тому, що жорсткість у вирішенні конфліктів
сприяє покращенню моральної обстановки в школі (а
керівництво держави, вважало, що і в ній). Залишається
відкритим питання про те, чи можливо застосувати
такий принцип в умовах сучасної середньої школи.
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Conflicts between teachers, staff and students of gymnasiums,
progymnasiums and technical schools at Kiev Educational District
in 1832–1882
The such component of the history of Kyiv Educational District, as the conflicts
between teachers and staff of gymnasiums, progymnasiums and technical schools,
and their students and pupils in 1832–1882, not widely known before is analyzed in
this article. The author determined the main types of conflicts, their cause, flowings
and consequences. Іnformation was systematized, which explains that it was found
out that the conflicts between the staff of schools and the students arose because
the students violated the discipline, because the teachers were too strict and put
forward too many demands, because of social and political reasons. Conflicts were
based on individual and collective reasons. As a rule, they ended not in the student’s
favor. The consequence of them most often became the punishment of students. It
was found, that there were different types of punishment, among them reprimands,
arrests, getting bad estimate for behavior and even exclusion from educational
institution. Such measures influenced seriously on prospects of their future career,
because after the punishment they very often might not continue their study. The
punishment for conflicts had moral effect and ought to be the warning for others.
Keywords: Kyiv Educational District, students and pupils, teachers,
gymnasium, progymnasium, technical school, conflict, exclusion.
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Живопис та графіка Північного Причорномор’я
останньої чверті XVIII – середини ХІХ ст.:
джерелознавча класифікація

Зазначається, що візуальні джерела у вигляді живопису та графіки,
в яких відображена історична реальність Північного Причорномор’я
останньої чверті XVIII – середини ХІХ ст., утворились внаслідок візуальних
практик науковців, художників та мандрівників. Розуміння інформативного
потенціалу цих джерел неможливо без розробки класифікаційної схеми
відносно даного комплексу. В процесі класифікації твори живопису та
графікибуло розподілено за такими критеріями: візуальна мова та ступінь
відображення історичної дійсності. Визначено, що таке розподілення дає
можливість, по–перше, з’ясувати особливості передачі візуальної інформації
та визначити їх «технічні» можливості у фіксуванні історичної дійсності;
по–друге, пролити світло на характер відомостей, що несуть твори
живопису та графіки.
Ключові слова: візуальне джерело, графіка, живопис, класифікація,
Північне Причорномор’я.

Специфічність творів живопису та графіки полягає в
тому, що вони як культурне явище є предметом вивчення
декількох галузей гуманітаристики. Як один з видів
мистецтва живопис та графіка є предметом вивчення
мистецтвознавства.
Мистецтвознавчі
дослідження
охоплюють різні грані дослідження творів живопису
та графіки: історія створення, техніко–технологічні
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властивості та естетико–філософське розуміння,
проблеми авторства, датування, атрибуції та умов
створення.
В історичних дослідженнях твори живопису та
графіки розглядаються як візуальне відбиття минулого.
Вони використовуються як історичне джерело і
є предметом уваги історичного джерелознавства.
Однак належної уваги цьому джерелу довгий час не
приділялось. «Візуальне» знаходилось довгий час у тіні
«писемного». Дослідникивже з кінця ХІХ ст. – початку
ХХ ст. намагались осягнути повноту візуальних джерел
та визначити їх інформаційні можливості («духовного
життя» за В. Бауером [10, с. 17–18], або ж «повсякденності»
за М. Грушевським) [3, с. 4]. Дещо осторонь поміж інших
стоїть думка О. Лаппо–Данилевського про зображальні
джерела як про модель реальності [7, с. 296–297]. Таке
розуміння візуального джерела настільки випередило
свій час, що навіть зараз в науковому світі про таку
іпостась майже не замислюються. Проявом загальних
тенденцій в джерелознавстві 20–60–х рр. ХХ ст. є підхід
Л. Пушкарьова до інтерпретації творів живопису та
графіки та визначення їх місця у системі історичного
знання [9, с. 254–255]. Поряд з вищезазначеними
класифікаціями у 50–60–ті рр. з’являються тематичні
класифікації О. Зіміна та С. Каштанова. Окремі спроби
класифікації візуальних джерел намагались створити
В. Стрельський [11], Л. Тєрєнтьєва [12], В. Алєксєєв [1].
У 80–х рр. XX ст., аналізуючи корпус джерел з історії
міст України у ХVІ–ХVІІІ ст., український історик
Я. Дашкевич торкнувся проблеми вивчення візуальних
джерел у джерелознавстві. У своїх дослідженнях він
спирався на класифікацію за технікою виконання
зображення, розвинуту в мистецтвознавстві, та умовно
розділив міські види ХVІ–ХVІІІ ст. на зображення з
висоти «льоту птаха» та панорамні силуети [4, с. 156].
Дослідник справедливо вказав на ту обставину, що види
міст України використовуються в історичній літературі,
переважно, з ілюстративною метою, рідше при історико–топографічних, географічних, краєзнавчих, архітектурних, археологічних дослідженнях, деколи при
реставрації пам’яток старовини. Говорячи про проблемні
питання джерелознавства у сфері розуміння візуальних
джерел, Я. Дашкевич констатував відсутність виконаних
на необхідному науковому рівні джерелознавчих
досліджень, зокрема з обґрунтованою ідентифікацією
головних відображених об’єктів, присвячених окремим
зображенням або їх типологічним групам [5, с. 229].
Цим Я. Дашкевич підвів своєрідну логічну рису під
попередніми дослідженнями та окреслив основні
проблеми джерелознавчого осягнення візуального
джерела на кінець 80–х – початок 90–х рр. ХХ ст. У
своїх подальших розвідках природи зображальних
джерел львівський дослідник зробив спробу позбутись
позитивізму у підході до їх розуміння. Він намагався
«зазирнути в картину», зрозуміти художника та стиль
епохи, не обмежуючись лише скануванням зображеної
інформації та її інтерпретації.
Визначення місця та піднесення значення візуальних
джерел на сучасному етапі у джерелознавстві вилилось
у різного роду класифікаційні схеми, що були
запропоновані істориками. Власне кажучи, ці схеми
стали частковою реакцією на дедалі більше використання
зображень в якості джерела в історичних дослідженнях.
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Назагал, вони відзначаються незавершеністю, не мають
єдності і здебільшого відображають лише окремі
грані досліджень. Так, більш–менш розробленою є
класифікація портретного жанру, що відображено у
роботах О. Походящої [8], О. Кавалевської [6, с. 21–22].
Еволюція розуміння візуального джерела в
джерелознавчих студіях пройшла довгий шлях. Пошуки
місця зображального джерела у структурі досліджень
знайшли відображення у численних публікаціях
джерелознавчого характеру. Значимість цих джерел
пропорційна тому місцю, яке вони займали в тих чи
інших класифікаційних схемах. Саме розуміння місця
візуального (конкретно – творів живопису та графіки)
визначило його наукову вартість як історичного джерела.
Історична реальність Північного Причорномор’я
останньої чверті XVIII – середини ХІХ ст. в силу різних
причин опинилось в центрі візуальних практик науковців,
художників та мандрівників. В результаті чого утворився
значний пласт візуальних джерел у вигляді живопису та
графіки який нараховує біля 2000 зображень. Розуміння
інформативного потенціалу цього комплексу неможливо
без розробки класифікаційної схеми відносно даного
комплексу. Вирішенняцього першочергового завдання і
є метоюданої публікації.
Як зазначалось вище, в історичному джерелознавстві
в свій час були розроблені різні класифікаційні підходи
до систематизації відбитків минулого, в яких, звісно,
знайшлось місце і творам живопису та графіки.
Однак критерії класифікації в більшості своїй мали
загальний, зовнішній характер. Тому використання
у джерелознавстві класифікаційних напрацювань,
здійснених, насамперед, у мистецтвознавстві, є
виправданим, про що вже наголошувалось в спеціальних
джерелознавчих працях [2, с. 244].
Одним з таких спільних для джерелознавства та
мистецтвознавства критеріїв класифікації є критерій
техніки виконання твору. Але для джерелознавства
важливі не особливості та можливості засобу вираження
цих технік у виконанні художнього твору, а наскільки
ці засоби здатні передавати інформацію про історичну
реальність. Тому джерелознавчим критерієм тут
виступає комплекс засобів та технік, які можна об’єднати
терміном «візуальна мова». Твори живопису та графіки
відрізняються від писемних джерел, які зберігаються
в архівах, способом фіксації інформації. Проте вони
близькі один до одного в техніко–технологічній
площині здійснення фіксації інформації. Зображення
як специфічний спосіб передачі інформації про
оточуючий світ та історичну минувшину має свій набір
«мовних» одиниць, в ролі яких виступають композиційні
компоненти, такі, як штрих, пляма, крапка, лінія, колір,
фактура, світло тощо. Їх комбінації формують умовну
модель–образ дійсності, так само, як комбінації літер
формують текст, за допомогою якого передасться
інформація про історичну реальність.
З точки зору візуальної мови художні твори, що є
об’єктом даного дослідження, можна розділити на дві
великі групи: живописні та графічні візуальні джерела.
Для живописних джерел «мовною» одиницею
виступають
кольоровий
спектр
та
фактура,
використовуючи які художники фіксують або
реконструюють історичну дійсність. Мовою живопису
можна передати кольорові особливості цієї дійсності,
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однак її деталізація потребує збільшення формату
полотна, на що не завжди йшли автори.
«Мовними» одиницями графічних візуальних джерел
виступають штрих, пляма, крапка та лінія. Колір тут
відіграє допоміжну роль. В свою чергу, твори графіки
за способом створення розподіляються на а) унікальну
графіку та б) тиражну графіку. До унікальної графіки
відносяться твори графіки, створені в одиничному
екземплярі, до яких відносяться малюнок, акварель,
аплікація тощо. Тиражна графіка являє собою твори,
створені за допомогою друкованих форм, з яких, в свою
чергу, створюється в залежності від замовлення і техніки
певна кількість екземплярів.
За особливостями техніко–технологічної мови
фіксації історичної реальності тиражну графіку, в якій
відображена історія Північного Причорномор’я, можна
розподілити на ксилографію, гравюру та літографію.
Кожен з цих видів має свої особливості та можливості
графічної фіксації, що може впливати на зміст,
особливості та кількість візуальної інформації.
Для ксилографії та гравюри основним інформативним виразом є чітка лінія, якою можна точно
передавати ті або інші особливості історичної дійсності.
Однак ксилографії, на відміну від гравюри, недоступні
перехресні штрихи і плями та тонкі чорні лінії, які
передають поступові контрасти. Мовою виразу літографії
є переходи та контрасти. Хоча літографія і дуже проста у
використанні, але не всі малюнки можуть стати гарними
репродукціями цим способом. Внаслідок чого, при
переводі малюнку на камінь, втрачаються певні елементи
цього малюнку, а разом с тим і частина інформації про
дійсність, яка відображується. Своєрідні стилістичні
ефекти літографії не дають змогу деталізувати історичну
дійсність, виразити її характерні риси та інформаційну
насиченість за допомогою чіткої лінії без досконалих
фахових здібностей.
За критерієм авторства тиражну графіку також можна
розподілити на авторську, коли сам автор зображення
переносив на форму малюнок та друкував його, та
неавторську, коли процесом переносу малюнка на форму
та його друком займаються інші спеціалісти, які іноді
вносили елементи свого бачення історичної реальності у
зображення. Так, показовим є малюнок О. Раффе «Родина
караїмів» та літографія, зроблена з цього зображення у
паризькій майстерні О. Брі майстрами братами Жіо. На
літографії жінка з прислугою, що стоїть поза фігурами,
зображена антропологічно близько до африканських
народів. Натомість на малюнку О. Раффе вона і близько
не мала негроїдних рис. Така ситуація пояснюється
тим, що літографія була направлена, в першу чергу, на
європейського глядача і автор цієї літографії таким чином
вирішив зробити її сюжет більш зрозумілим для європейця.
А саме розмежувати знатну караїмську родину та прислугу
шляхом створення більш знайомого для європейця образу
обслуговуючого персоналу – африканки, які були досить
популярними у будинках європейської знаті.
Окрім критерію техніки виконання творів живопису
і графіки, їх можна класифікувати в залежності від
ступеню відображення історичної реальності. За цим
критерієм ці твори розподіляються на ті, що фіксують,
реконструюють та відтворюють історичну реальність.
До творів живопису та графіки, які безпосередньо
фіксують історичну реальність, відносяться роботи,
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які були зроблені з натури саме в той момент, коли
відбувалась подія, явище, ситуація тощо. Більшість
таких робіт, зазвичай, уже згодом дороблялась,
але ця доробка кардинально не впливала на суть
візуального повідомлення. Твори живопису та графіки,
безпосередньо зроблені з натури, можуть фіксувати
візуальну інформацію у таких формах, як візуальний
звіт, щоденникові візуалії, візуальний репортаж та
візуальний нарис.
Візуальний звіт – це зображення, завданням якого є
об’єктивне інформування про історичну реальність. Таке
зображення свідомо уникає моделювання, коллажування
та введення додаткових елементів, яких в реальності
не було. Візуальні звіти не є антропоцентричними.
Авторський вплив на достовірність зображення
зводиться лише до майстерності художника або
малювальника та його здатності передати історичну
дійсність. Зображення, що відповідають критеріям
візуального звіту, наближуються до документальної
фотографії, яка фіксує історичну реальність з декількох
ракурсів або з найбільш інформативного боку. Основний
комплекс візуальних звітів є складовою частиною
наукової документації експедицій, які споряджались
у Північне Причорномор’я протягом досліджуваного
періоду. Це, насамперед, експедиції В. Зуєва, Ф. Дюбуа
де Монпере, П. Палласа, Є де Вільньова тощо.
Щоденникові візуалії представляють собою графічні
фіксації місць перебування автора, зроблених з метою
збереження пам’яті про ці відвідувані місця. Візуальні
щоденники мають чітку хронологічну послідовність.
Хронологія та локалізація зазвичай відображена в
артіонімах до малюнків. В залежності від охоплення
часу та простору подорожі ці щоденникові візуалії
можуть бути:
– повними – відображати майже весь маршрут
подорожі. Серед повних візуальних щоденників
слід відзначити комплекси робіт В. Жуковського та
Ж. Мюнца;
– епізодичними – відображати деякі окремі
елементи історичної реальності під час подорожі
автора південними просторами. До цих щоденникових
замальовок відносяться візуальні фіксації Одеси
З. Волконської; Вознесенська, Південного берега Криму,
Бахчисараю імператриці Олександри Федорівни та
інших.
Останні дві візуальні форми – візуальний нарис
та візуальний репортаж, які відображають дійсність
безпосередньо з натури, дуже близькі між собою, вони
зазвичай орієнтовані на тиражування. Їх головне завдання
– інформувати про стан та особливості історичної
дійсності. Різняться вони предметом відображення
та засобом здійснення фіксації. В основі візуального
репортажу лежить наглядно–образне начало. При
відображенні історичної дійсності візуальний репортаж
орієнтується на подію, процес та персону. До візуального
репортажу відносяться роботи М. Іванова, К. Гейслера,
О. Раффе, У. Хетфілда, В. Петрова, В. Кізіветтера
тощо. Візуальний нарис має більш художнє начало
та орієнтується на панорамні види та відображення
ситуацій. Одним із важливих засобів візуального нарису
є колір. У цій формі історична дійсність візуалізована
в роботах К. Боссолі, І. Подчацького, Н. Чернєцова,
Д. Шляттера, В. Пассєка, К. Кюгельхена, Ф. Гросса тощо.
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У залежності від ступеню відображення історичної
реальності твори живопису і графіки бувають і такі,
які опосередковано відбивають реальність, що минула,
або реконструюють її. В цих джерелах історична
дійсність відтворена на основі замальовок, етюдів,
малюнків, усних наративів та документальних джерел,
що виступають первинними до реконструйованих. Такі
свого роду візуальні спогади створюються у майстерні
художника через деякий час після події, яка вже
минулу. Візуальні спогади мають досить високу ступінь
суб’єктивності, оскільки історична дійсність постає
перед істориком у великій мірі авторського розуміння
та впливу його на структуру сюжету, де обов’язково
присутнє конструювання або колажування. Візуальні
спогади носять емоційний характер. З огляду на мету
створення візуальних спогадів, вони можуть мати дві
форми: художньо–емоційну та документально–емоційну.
Інформаційне наповнення художньо–емоційної
форми спогадів орієнтоване на виклик експресії у
глядача. Деталізація дійсності тут виявляється зайвою.
Вона може відволікати від основної задачі зображення і
тому зазвичай носить умовний характер. До візуальних
художніх спогадів можна віднести роботи Ж. Мівілля
(«Вид гострої гори біля Чуфут–Кале», «Чуфут Кале»,
«Вид на Чатирдаг» та інші), Ф. Алєксєєва («Вид міста
Бахчисарая»), М. Воробйова («Вид з Практичної
гавані», «Одеса»). Іноді художники свої емоційні
переживання від дійсності підкреслюють нічним
часом. Цим прийомом, наприклад, часто користувався
І. Айвазовський. Типовими його роботами, де місячна
ніч підсилює експресію, є полотна «Млини», «Одеса»,
«Феодосія. Місячна ніч» тощо.
Форма документально–емоційних спогадів направлена на інформування про елементи історичної
дійсності, що вразили автора. В таких випадках
автор шляхом деталізації цих елементів намагається
виділити їх серед інших композиційних складових та
продемонструвати глядачу. Яскравими прикладом такої
форми є картини «чумацької» серії І. Айвазовського, де
детально візуалізовано побут чумаків. До такого роду
робіт відносься і літографія К. Гомер де Геля «Буря на
Чорному морі», картина маслом «Татарський дворик»
Н. Чернєцова.
Останнім, третім, видом в залежності від ступеню
відображення історичної реальності є твори живопису
і графіки, що відтворюють історичну реальність,
намагаючись наблизити її до оригіналу. Такій вид
візуалізації являє собою реституцію (відтворення) на
основі документальних, наративних та вербальних
відомостей, а також зображень переважно тиражної
графіки, де відображена історична дійсність Північного
Причорномор’я останньої чверті XVIII – середини
ХІХ ст. Автори цих творів не були безпосередніми
учасниками подій та ніколи не були на території
Північного Причорномор’я. До таких творів відносяться
полотна Ф. Казанови «Штурм Очакова» та «Штурм
Ізмаїлу», ілюстрації Ч. Вернье, Данвіна, А. Леметера, а
також «вільні трактування» виду Одеси Л. Гарнерея та
зображення татарського весілля Е. Гудріча тощо.
Таким чином, класифікація за технікою виконання
твору живопису та графіки дає змогу з’ясувати
особливості передачі візуальної інформації та визначити
їх «технічні» можливості у фіксуванні історичної
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дійсності. Розподілення творів живопису та графіки
в залежності від ступеню відображення історичної
реальності проливає світло на характер відомостей, що
вони несуть.
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Painting and graphics of the Northern Black Sea region of the last
quarter of the 18th– the middle of the 19thcentury: source study
classification
The article states that visual sources in the form of painting and graphics,
which depict the historical reality of the Northern Black Sea region of the last
quarter of the 18th – the middle of the 19thcentury, were formed as a result of the
visual practices of scientists, artists and travelers. Understanding the informative
potential of these sources is impossible without developing a classification scheme
for this complex. In the process of classification, works of painting and graphics
were distributed according to the following criteria: the visual language and the
degree of reflection of historical reality. It is determined that such distribution
makes it possible, firstly, to find out the peculiarities of the transmission of visual
information and to determine their «technical» possibilities in fixing historical
reality; and secondly, shed light on the nature of the information that the works of
painting and graphics contain.
Keywords: visual source, graphics, painting, classification, Northern Black
Sea region.
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Участь Олени Степанів у завершальному етапі
формування українського стрілецтва
(1913–1914 рр.)

Напередодні Першої світової війни у Галичині відбувалося завершення
формувань парамілітарних стрілецьких структур, які у перспективі повинні були
стати основою народження національного українського війська. Мілітарний
національний рух у краї пов’язувався з особою Кирила Трильовського, який будучи
головою Українського Січового Союзу домігся затвердження стрілецького
статуту «Січових Стрільців» у Галицькому намісництві. Організацією
жіночих стрілецьких з’єднань у Львові займалася Олена Степанів. Їй вдалося
утворити жіночий парамілітарний підрозділ у рамках лівівського товариства
«Січові Стрільці II». На перших загальних зборах цієї військової структури
О. Степанів увійшла до керівного складу «Січові Стрільці II». О. Степанів вела
«поборову комісію Січових Стрільців» (реєструвала січових стрільців – О. К.). З
вересня 1914 р. О. Степанів перебувала на фронті.
Ключові слова: Український Січовий Союз, Олена Степанів, Кирило
Трильовський, жіночі чети, військові заняття, «поборова комісія».

До початку Першої світової війни українці Галичини
завершили формування національних збройних
підрозділів – Українських січових стрільців [1, с. 185–
189], участь в яких взяли також і жінки. Новоутворені
структури стали основою для подальшого зростання
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національно–визвольних процесів, які розглядались в
контексті боротьби українців за здобуття державності
[2, с. 293].
Тема утворення УСС вже стала предметом наукового
вивчення (М. Литвин [3], М. Литвин та К. Науменко [4;
5], С. Макарчук [6], Б. Якимович [7] та ін.); національна
історіографія також опиралася на здобутки у вивченні
проблеми істориків і політиків революційної доби
національно–визвольних змагань 1917–1921 рр. та
міжвоєнного часу [2], численні мемуарні видання та нові
джерельні комплекси.
Мета даної статті полягає у тому, щоби розглянути
стрілецький рух у контексті нового феномену – участі
жінок у цьому процесі і, зокрема, Олени Степанів.
Ідея військової підготовки молоді зародилася
у середовищі галицької молоді на початку XX ст.
у гімназійних та університетських пластових і
освітніх гуртках. З наближенням балканських війн та
загостренням відносин між Російською та Австро–
Угорською імперіями цей процес зростав. Посиленню
проросійського руху в Галичині мало слугувати і
перенесення консульства Росії з Бродів до Львова у
1902 р. [8, с. 9].
У грудні 1912 року у Львові відбулася нарада
українських політичних партій (Дослідник О. М. Сухий
зазначає, що окремі історики писали про таємний характер
наради. На його думку нарада не була таємною, оскільки на
ній були присутні близько 200 осіб, а рішення приймалися
в ході активної дискусії) [9, с. 88], де обговорювалася
політична ситуація на Балканах у зв’язку із загостренням
відносин між Росією і Австро–Угорщиною і майбутня доля
Галичини у випадку війни [10, с. 141].
На нараді галицьких політичних партій проголошувалося: «...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
на стороні Австрії, а проти Російської імперії як
найбільшого ворога України» [10, с. 141]. Український
політикум у Галичині консолідувався, а парамілітарні
структури приступили до нового етапу самоорганізації.
Мілітарний національний рух у Галичині пов’язаний
з особою Кирила Трильовського, який будучи головою
Українського Січового Союзу домігся затвердження
стрілецького статуту «Січові Стрільці» у Галицькому
намісництві у Львові. (Фактично це був переклад
польського статуту «Strzelec») [11, с. 65].
Загальні збори січових стрільців 18 березня 1913 р.
обрали головою товариства В. Старосольського [12], а
згодом утворилися регіональні стрілецькі товариства в
Косові, Яблоневі, Заліщиках, Шешорах [13].
У травні 1913 р. до січових стрільців вступили члени
академічного стрілецького гуртка, а заступником голови
Січового Союзу В. Старосольського став молодий лідер
Іван Чмола. Відразу у квітні 1913 р. було оголошено про
прийом нових членів [14].
У квітні 1913 р. Олена Степанів звернулася до
керівництва січових стрільців, щоби її прийняли у
члени організації. З приводу відповіді писала: «...що
коли я собі цього так дуже бажаю, то мене особисто
приймати можуть засадничо, однак жінок не приймають,
бо уважають, що тов. «Січові Стрільці» мають бути
вишколом старшин» [15, с. 39].
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О. Степанів включається у дискусії відносно
мілітарного виховання молоді. На нараді Українського
Студентського Союзу 3 квітня 1913 р. думки розділилися:
одна частина вважала найважливішим завдання молоді
заснування стрілецьких товариств і розвинення акції у
цьому напрямі, інші вказували на занепад політичного і
культурного життя серед галицьких українців і вважали
ведення мілітарно–революційної діяльності серед
народу передчасним і навіть шкідливим.
Головна дискусія щодо політичної ситуації в
Галичині і завдань української молоді розгорнулася
на з’їзді Українського Студентського Союзу, який
відбувався з нагоди ювілею Івана Франка 2–4 липня
1913 р., де виступив Дмитро Донцов із доповіддю
«Українська молодь і теперішнє становище нації» [16].
Він відстоював мілітарне виховання молоді, акцентуючи
на російській загрозі. О. Степанів зазначала, що
пропозицію Д. Донцова щодо мілітарного виховання
підтримали І. Чмола, ... Троян, пропонуючи посилити
участь студентської молоді у «Січах» і «Соколах».
Натомість професор С. Дністрянський вважав мілітарні
товариства шкідливими для українців; Василь Дідушок,
в майбутньому сотник УСС, зазначив, що важливішою
є нова виборча ординація до сейму, ніж мілітарні
товариства. О. Степанів стверджувала, що коли дійшло до голосування, то за усі резолюції Д. Донцова
проголосували одноголосно, а натомість, там де йшлося
про мілітарне виховання – 12 голосами проти [15, с. 33].
О. Степанів із жалем згадувала, що в час дискусій
українців відносно мілітарних структур, поляки, вже в
липні 1913 р., провели у Львові пластово–стрілецький
здвиг «Сокола», який був структурою нового типу:
озброєні, проводили таборування, вміло здійснювали
польові вправи. Українці досягли цього лише через рік –
в середині 1914 року. Влітку 1913 р., до проведення літніх
канікул українці провели нечисельні збори в Карпатах
– на Чорногорі. З жінок в них брали участь Савина
Сидорович і ... Древко з Перемишля [15, с. 33–34].
З початком 1914 р. у «Січовому Союзі» йшла жвава
організація і вишкільна робота, до якої залучалися
товариства на провінції. До війни «Січовий Союз»
нараховував 96 структур: у Львові цією роботою
керував Р. Дашкевич, в Бориславі – Ф. Левицький, у
Сокалі – О. Демчук. Окрему стрілецьку організацію
було створено у Яворові. Жіночі стрілецькі структури у
Львові організовувала О. Степанів [2, с. 295].
Оскільки у Львові вже існувало товариство «Січові
Стрільці», то Січовий Союз Повітової Січі стали
називати «Січові Стрільці II». Організацією січових
стрільців на території Галичини займалася Стрілецька
Секція Січового Союзу [17, с. 10–17]. Оскільки «Січові
Стрільці I» і «Січові Стрільці II» розташовувалися у
Львові, то було вирішено, що перші будуть займатися
підготовкою старшин, а відповідно, другі – вишколом
рядового складу.
О. Степанів стверджує, що «Січові Стрільці II»
вважали себе революційним військом, в якому повинно
знайтися і місце для жінок [15, с. 35].
На перших загальних зборах «Січових Стрільці II»
25 січня 1914 р. головою було вибрано кошового
Повітової Січі Романа Дашкевича., на той час студента–
правника Львівського університету. До керівного складу
товариства увійшли: І. Чайківський – осавул, Е. Банах
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– писар; О. Степанів – обозний, Микола Никорак –
скарбник [15, с. 35].
Жінки склали окремий підрозділ. Із 300 січовиків їх
було 33. У цю групу складали студентки, семінаристки,
ремісники. Зокрема: Катря Пацулівна (К. П. Лотоцька),
Павлина Михайлишин, Марія Петруняк, Марія
Гіжовська–Крілик, Софія Худяк–Липкова, Марія
Терлецька, Анна Лендзюк–Цар, Наталія Рихвіцька,
Емілія Кушнір, Анна Кушнір–Плетінкова, Марія
Фединяк–Коник, Янка Коник, Марія Чмир–Косак, Софія
Чмир–Левицька, Софія Навроцька–Трач, три сестри
Орисіківні, Стефанія Пашкевич, Савина Сидорович,
Ольга Левицька, Гандзя Дмитерко, Іванна Мурська,
Анна Лонцька, Ванівна Волощакова та ін. Комендантом
чети була Олена Степанів, а інструктором для навчання
військової справи... Устиянович (адміністратор банку
«Дністер») [15, с. 35–36]. До обов’язків члена «Січових
Стрільців ІІ» входила підтримка товариства, створення у
громадськості його доброї опінії, дотримання військової
дисципліни і порядку та ін. [15, с. 35–36].
Військова підготовка «Січових Стрільців II»
була пов’язана з «військовими вправами піхотинця»,
стрільби з рушниці, мавзера; жіноча чета (група)
займалася перев’язками і доглядом за пораненими.
Увечері відбувалися теоретичні військові заняття, а
також лекції з історії українських визвольних змагань,
світових революційних рухів і економічних вчень. Усі
стрільці склали присягу і їм було вручено відзнаки і
посвідчення. Перші присягу складали на Кайзервальді,
біля залізничної станції Підзамче–Личаків [15, с. 35–36].
Згодом «Січові Стрільці II» й бориславський відділ
перші здобули велику кількість озброєнь. Це були
рушниці системи Верндля, Манліхера і Кропачека
[2, с. 295].
У квітні 1914 р. почали відбуватися великі польові
вправи з нагоди січово–стрілецького курсу й свята на
честь Івана Богдана, які були організовані Повітовою
Січчю на Кайзервальді. Тоді ж «Січові стрільці II»
вперше виступили уже зі зброєю. Загальна кількість
січовиків складала близько 300 осіб, із них одна третина
– це «Січові стрільці II», Повітова Січ – 90 членів, та
сільські Січі – Січ Романів – 26, Січ Милошовичів – 12,
Селиська – 18, Сороки – 24, Сухоріччя – 6, Глуховичі – 8,
Дмитровичі – 8, Звенигород – 2, Попеляни – 3 [15, с. 37].
У січово–сокільському параді жінки були одягнені у
зелені однострої: фланелева спортивна сорочка, вовняна
спідничка і шитий зелений капелюх. Проте у польових
вправах вони не брали участі – ані як стрільці, ані як
санітарний відділ. О. Степанів стверджує, що у цей час
не було чіткого розуміння роботи жінки в час війни: чи
вона має бути фронтовиком – піхотинцем, кіннотником,
гарматником, телефоністом, розвідником, сапером,
санітаром, чи сестрою–жалібницею; чи може, вона має
зайняти місця в тилу і бути на складах, інтендатурі,
шпиталі; чи має зайняти у зв’язку з війною місце в
цивільній адміністрації чи на фабриці й заводі; а може, бути
скрізь відповідно до здібностей і бажань [15, с. 38–39].
28 липня 1914 р. Австро–Угорська держава оголосила
війну Сербії. У Львові активізувалися військові та
парамілітарні структури. 30 липня у місті оголошено
про з’єднання двох січових структур – «Січових
Стрільців I» і «Січових Стрільців II» [18]. Створено було
спільний комітет, у який увійшли В. Старосольський,
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М. Гаврилик, І. Чмола, О. Степанів. Від 1 серпня вони
мали проводити загальну мобілізацію.
О. Степанів згадує, що звістку про війну і про злиття
товариств отримала перебуваючи у батьків на селі. Вона
зазначає: «Рівночасно покликано до війська і мого брата
Ананія. Я сказала родичам, що їду до Львова. Це був
завеликий удар. Син і донька одного дня кидали дім,
йшли на непевну судьбу і лишали їх самих серед воєнного
хаосу. Я була мов камінь на заказ батька, на просьбу і
сльози матері, бо йшла сповнити свій обов’язок.
Мати відвезла нас до Золочева. Брат відійшов до
австр. 80 п.п., а я впхалася з трудом до переповненого
військом потягу і приїхала у Львів...» [15, с. 40].
О. Степанів включається в роботу Повітової Січі
у Львові і веде «поборову комісію Січових Стрільців»
(реєстрували січовиків – авт.). Загалом січовий комітет
організував першу сотню УСС, яка під керівництвом
сотника І. Чмоли відійшли до села Гаї. Розташування
новосформованого бойового підрозділу у Гаях було
зумовлено тим, що це село відзначали як найбільш
організоване у Львівському повіті [19].
З початком серпня 1914 р. до сотні І. Чмоли була
приділена Гандзя Дмитерко, яка працювала на кухні
в Гаях, а також відбувала польові навчання. Ярослав
Індишевський займався постачанням сотні, ставши в
майбутньому інтендантом УСС. Митрополит Андрей
Шептицький
забезпечив
інтендантську
службу
транспортом [15, с. 40–41].
Члени жіночої чети у Львові займалися порядком
в поборовій комісії, на залізничному вокзалі забирали
добровольців і супроводжували їх до команди. Були
організовані січові кухні в Академічному Домі, чоловічій
бурсі Українського Педагогічного Товариства, дяківській
бурсі. До жіночої чети входили: Марія Донцова, Іванна
Мурська, Ольга Левицька–Басараб, Маланія Балицька
[15, с. 41].
У кінці серпня 1914 р. наплив добровольців у січове
товариство зменшився і О. Степанів почала думати, як
перейти у бойовий підрозділ. Одягнувши чоловічий
бойовий однострій пішла фотографуватися. Фотограф
побачив, що це жінка у військовій формі і доніс поліції.
На другий день до О. Степанів прийшли два жандарми–
угорці і почали вимагати посвідчення, якого у неї ще не
було. Далі був арешт. На подвір’ї поліції натовп кричав
«Kobieta–szpieg». Після звернення В. Старосольського
до комісара поліції Смулки, О. Степанів відпустили [15,
с. 42–43]. Якщо би цього не сталося, то вона могла б бути
відправлена у табір Талергоф.
Запланована на 28 серпня нарада УСС фактично була
зірвана: йшлося про те, що у бойовий підрозділ Олена
Степанів відходила сама, а питання про інших жінок у
війську не було вирішено [15, с. 44].
Сотник І. Чмола у Гаях прийняв на свою відповідальність Олену Степанів у бойовий підрозділ. Згодом
січовики увійшли у Львів і були розквартировані у
бурсі Українського Педагогічного Товариства [20, с.
53–55]. А 30 серпня 1914 р. сотня І. Чмоли на головному
вокзалі вантажилася у вагони щоби від’їхати до Стрия.
Однак комендант легіону М. Галущинський заборонив
О. Степанів перебувати у війську [15, с. 44].
О. Степанів подала протест до Бойової Управи,
де Кирило Трильовський підтримав її звернення
бути у Січових Стрільцях. Рішенням Бойової Управи
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Олена Степанів разом із стрільцями під командою
В. Старосольського виїхали до місця перебування
легіону. 2 вересня 1914 р. ешелон із стрільцями залишив
Львів, виїхавши в напрямі Самбора [15, с. 45].
Так закінчився підготовчий період творення УСС і
О. Степанів добилася включення її до бойової формації.
Наступний період її діяльності був пов’язаний з бойовими
операціями на австрійсько–російському фронті.
Висновки. Сформовані у Галичині напередодні
Першої світової війни Українські січові стрільці
стали основою майбутнього українського війська, яке
формувалося із національно свідомої молоді. Жіноча
структура УСС була представлена молодими жінками
із різних соціальних середовищ. О. Степанів стала
комендантом жіночого підрозділу, була залучена до
організаційного формування УСС, його теоретичної та
бойової підготовки. Діяльності О. Степанів протидіяли
окремі галицькі політики, які обмежували роль жінки у
громадському житті та її участь у національних збройних
формуваннях на фронтах Першої світової війни.
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Participation of Olena Stepaniv in final stage of formation
of Ukrainian riflemen (1913–1914)
The day before the First World War in Galicia, the formation of paramilitary
rifle structures was completed, that should have been the basis for the birth of the
national Ukrainian troops. The militaristic national movement in that region was
associated with the person of Kyryl Tryliovskii, who, as a chairman of the Ukrainian
Sich Union, achieved the approval of the Riflemen Statute of the Sich Riflemen in
the Galician governorate. Olena Stepaniv was a head of organization of riflemen
unification of women. She succeeded in creation of women’s paramilitary unit within
the framework of the Lviv Society of Sich Riflemen II. At the first general meeting
of this military structure, O. Stepaniv became a member of the «Sich Riflemen II».
O. Stepaniv led the «Proponent Commission of the Sich Riflemen» (registered Sich
Riflemen – O. K.). From September 1914 O. Stepaniv was at the front.
Keywords: Ukrainian Sich Union, Olena Stepaniv, Kyrylo Tryliovskii, women’s
units, military lessons, proponent commission.
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Київський цивільний губернатор
Олексій Миколайович Ігнатьєв
у роки Великої війни (1915–1917 рр.):
штрихи до портрету

У контексті проблематики досліджень у сучасній українській
історіографії щодо функціонування імперських місцевих органів влади в
українських губерніях у складі Російської імперії та ролі вищих чиновників,
представників імперської влади у реалізації ними завдань внутрішньої
політики висвітлено й проаналізовано етапи життєвого шляху та службової
кар’єри останнього київського цивільного губернатора О. М. Ігнатьєва,
перебування при владі якого припало на період Першої світової війни та
початок розгортання Української національно–демократичної революції.
Авторами вперше розкрито процес передачі в Україні влади від царських
сановників до органів влади, які перебила на себе владні повноваження після
падіння самодержавства в Росії.
Ключові слова: регіоналістика, імперська адміністрація, київський
цивільний губернатор, Київська губернія, київська губернська земська управа,
революційна влада, адміністративна діяльність.

Аналіз досвіду та методів місцевого управління,
в умовах проведення в Україні адміністративно–
територіальної реформи і політики децентралізації
набуває є особливо актуальною для сьогодення.
Дослідження життя та діяльності вищих імперських
чиновників Російської імперії – цивільних губернаторів –
безпосередніх представників імператора та провідників
самодержавної політики у національних регіонах
імперії обумовлює актуальність нашого дослідження.
Дослідження постаті останнього київського цивільного
губернатора, представника графського роду Олексія
Миколайовича Ігнатьєва, у цьому контексті є науково
обґрунтованою проблемою.
У сучасній українській історичній науці проблема
ролі місцевих чиновників, представників імперської
влади на місцях в контексті функціонування імперських
місцевих органів влади в українських губерніях у складі
Російської імперії присвячено дослідження: М. Бармак
[1; 2], І. Коляди [8], Д. Ніколайчука [13], В. Шандри
[20]. Питання взаємин імперських сановників та
представників української національної інтелігенції
розглянуто у роботах І. Коляди [9], Ю. Коляди [9],
В. Гудими [3], Д. Ніколайчука [12]. Діяльність імперських
чиновників вищого рангу розкривають В. Желізняк [5],
І. Коляда [7], О. Маркевич [10, 11], Д. Ніколайчук [14],
А. Скрипник [17]).
Метою дослідження є спроба висвітлення життєвого
шляху та аналізу службової діяльності київського
цивільного губернатора О. М. Ігнатьєва.
Наукова новизна нашого дослідження полягає в спробі
висвітлити основні етапи життя та діяльності київського
цивільного губернатора Олексія Миколайовича Ігнатьєва.
Олексій Миколайович Ігнатьєв народився 28 липня
1874 р. і походив із відомого графського роду Ігнатьєвих.
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Батько – Микола Павлович Ігнатьєв був послом Російської
імперії у Китаї (1859–1861 рр.), Османській імперії
(1864–1877 рр.), міністром державного майна (1881 р.),
міністром внутрішніх справ (1881–1882 рр.) [15, c. 377–
380]. Мати – князівна Катерина Леонідівна Голіцина.
Брат Олексія Миколайовича – Павло Миколайович
Ігнатьєв також займав посаду київського цивільного
губернатора (1907–1909 рр.), міністра народної освіти
(1915–1916 рр.) [22, c. 266–268].
Навчався О. Ігнатьєв на юридичному факультеті
Санкт–Петербурзького університету. 25 червня 1897 р.
розпочинає службу у міністерстві закордонних справ
(Перший (Азіатський) департамент), а 24 січня 1899 р.
затверджено у чині колезького секретаря (10 клас).
29 березня 1900 р. О. Ігнатьєва наказом №8 по
міністерству іноземних справ призначено позаштатним
чиновником при посольстві Російської імперії у Римі.
28 листопада 1900 р. О. Ігнатьєву присвоєно наступний
класний чин – титулярного радника (9 клас). 6 грудня
1901 р. молодий чиновник міністерства внутрішніх
справ (27 років) отримав придворний чин – камер–
юнкера, що засвідчувало високу довіру імператора до
Олексія Павловича. Наказом по міністерству іноземних
справ №10 від 20 квітня 1902 р. його призначають другим
секретарем російської дипломатичної місії у Бухаресті.
У 1902 р. О. Ігнатьєв полишає дипломатичну службу
й наказом київського, подільського та волинського
генерал–губернатора №41 від 26 листопада 1902 р. був
призначений уманським повітовим головою дворянства
[4, арк. 16зв–17зв].
20 червня 1903 р. присвоєно чин колезького асесора
(8 клас).
1 квітня 1905 р. призначено почесним мировим
суддею Уманського округу.
6 січня 1907 р. згідно резолюції київського та
галицького митрополита Флавіана його було затверджено
почесним членом Уманського повітового відділення
Київської єпархіальної ради училищ.
1 квітня 1908 р. – вдруге призначено почесним
мировим суддею Уманського округу.
20 червня 1908 р. – присвоєно чин надвірного
радника (7 клас).
4 жовтня 1908 р. – іменним імператорським указом О. Ігнатьєва було призначено рязанським віце–
губернатором. Варто відмітити, що посада віце–
губернатора відповідала чину 5 класу – статського радника,
при цьому одночасно він був церемоніймейстером
(з 6 грудня 1903 р.) й маючи особисту прихильність
імператора О. Ігнатьєв міг претендувати на зайняття
такої високої посади у чиновницькій ієрархії Російської
імперії – як віце–губернатора [4, арк. 16зв–17зв].
14 вересня 1909 р. О. Ігнатьєва переведено віце–
губернатором у Подільську губернію.
20 червня 1911 р. – присвоєно чин колезького
радника (6 клас).
30 серпня 1911 р. – присвоєно один із вищих придворних чинів – церемоніймейстера.
11 вересня 1911 р. – він вже в.о. подільського
цивільного губернатора, а 6 грудня 1912 р. затверджений
на цій посаді.
22 серпня 1915 р. – Олексія Миколайовича Ігнатьєва
іменним імператорським указом призначено київським
цивільним губернатором [18, арк. 3].
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Таким чином, до призначення на посаду київського
цивільного губернатора О. Ігнатьєв здобув значний
досвід адміністративної діяльності у різних відомствах:
від посад у дипломатичних місіях до посад у органах
місцевого самоврядування й губернській адміністрації
(аташе посольства в Константинополі (1897), прапорщик Преображенського полку (1898), аташе
посольства в Римі, камергер (1901), церемоніймейстер
(1903), уманський повітовий предводитель дворянства
(1902–1908), разянський віце–губернатор (1908–1909),
подільський віце–губернатор (1909–1911), подільський
цивільний губернатор (1911–1915)), що дозволило
йому посісти одну з ключових посад в одній найбільш
важливій губернії, не тільки у воєнно–стратегічному, а й
політичному контексті [4, арк. 13–14].
Саме О. Ігнальєв був останнім київським цивільним
губернатором, який у березні 1917 р. передав свої
повноваження революційній владі. 16 березня
О. Ігнатьєв телеграфував до міністерства внутрішніх
справ у Петроград: «У Києві... до цього часу спокій
не порушувався. Населення спокійне. Робітники
продовжують свою працю. [На] зборах представників
громадських [і] професійних, робітничих організацій,
що відбулися першого березня (14 березня з а новим
стилем – М. К.) [в] міській думі, вироблено відозву [до]
населення з закликом зберігати спокій. Її опубліковано
сьогодні разом з оголошенням головного начальника
військового округу. [На] сходинах [у] вищих навчальних
закладах також винесено резолюції зберігати спокій»
[6, с. 210]. 19 березня (7 березня) 1917 р. О. Ігнатьєв,
розуміючи всю складність ситуації, що склалась в
країні в умовах зречення імператора від влади та
перебирання Державною думою на себе всієї повноти
владних повноважень і відповідальності за долю країни
й прагнучи уникнути будь – якого насильства, без будь–
яких вагань, цілком усвідомлюючи наслідки своїх дій,
розуміючи усю складність ситуації, що складалась
в умовах наростаючої революції, передав свої
повноваження як головного адміністратора Київської
губернії голові київської губернської земської управи
М. Суковкіну.
Після від’їзду з Києва О. Ігнатьєв 16 травня 1917 р.
був призначений уповноваженим (представником)
Російського Червоного Хреста у Румунії [4, арк. 24].
Пізніше перебував у складі білогвардійських частин
генерала М. Юденича, після поразки промонархічного
антибільшовицької опозиції емігрував до Франції, де
пізніше у своїй оселі організував російський культурний
центр з діючим православним храмом [16, c. 235].
Висновки та перспективи дослідження. У контексті
нашого дослідження подальшої розробки й аналізу
потребують проблеми родоводу, ролі родини у дитячому
вихованні, психологічний портрет останнього київського
губернатора, адміністративна діяльність О. Ігнатьєва.
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Kyiv Civilian Governor O. M. Ignatiev during the First World War
(1915–1917): а historical portrait
In the article in the context of the problems of research in contemporary
Ukrainian historiography about the functioning of imperial local authorities in
the Ukrainian provinces within the Russian Empire and the role of senior officials,
representatives of the imperial authorities in fulfilling their tasks of domestic policy,
the stages of the life path and career of the last Kyiv were illuminated and analyzed.
Civilian Governor O. M. Ignatiev, whose stay in power fell during the First World
War and the beginning of the deployment of the Ukrainian nation no democratic
revolution. For the first time, the authors reveal the process of transferring power
from tsarist dignitaries to power bodies in Ukraine, which interrupted power after
the fall of autocracy in Russia.
Keywords: regionalism, imperial administration, Kyiv civil governor, Kyiv
province, Kyiv province zemstvo executive, revolutionary power, administrative activity.
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М. Шаповал у боротьбі за збереження
української національної ідентичності
та відродження державності
Досліджується роль М. Шаповал, як одного із співавторів IV Універсалу,
міністра земельних справ при Директорії, вченого, громадського діяча, який
мав значний вплив на розбудову української соборності та державності під
час революційних подій.
Ключові слова: М. Шаповал, вчений, нація, національна ідея, соборність,
держава, еміграція, Центральна рада, УНР, Директорія.

Автором, у процесі підготовки даного дослідження, були
опрацьовані архівні джерела, різні наукові праці М. Шаповала. Серед вітчизняних вчених, які вивчали дану проблему,
варто виокремити: Н. Миронець, В. Ф. Солдатенко, О. Чумаченко, В. Терещенко, та багато ін., але саме роль М. Шаповала в збереженні української національної ідентичності
потребує більш ґрунтовних досліджень.
Мета даного дослідження полягає в тому, щоб
проаналізувати творчий доробок вченого присвячений
національним та соціологічним питанням, дослідити
вплив ідей громадського діяча на інші покоління
та визначити роль особи М. Шаповала у розбудові
української державності в революційну добу.

35

Випуск 136

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

Поняття «Національна ідентичність» має в собі
досить широкий спектр понять, який включає в себе
створення національної державності, висвітлення
національних
інтересів,
усвідомлення
розвитку
суспільства, та визнання себе як індивіда, який є
частиною нації, що має свою історію, територію, мову,
культуру, історичну пам’ять, традиції та національну
ідею [2, c. 672].
Здобуття національності та ідентичності певним,
окремим, народом не такий простий шлях як здавалося б.
Ось що зазначає з цього приводу М. Шаповал: «Сучасна
правова – громадська думка визнає національність,
як прикмету вже вироблених націй, розвиток котрих
з глибин історії довів їх до державної незалежності»
[11, c. 169].
В період революційних подій 1917–21 рр. українців,
як окрему вже сформовану націю, ніхто не вважав. Тому
вчений наводить на думку, що цей шлях, від простого
скупчення населення на території України, до нації
– українців, потрібно почати з самих себе, а саме –
усвідомити свою незалежність, яка буде проявлятись в
мові, культурі, мисленні та інших аспектах життя.
М. Шаповала можна по праву вважати одним із найбільш
впливових осіб серед представників соціалістичного
напрямку у соціальному осмисленні природи і перспектив
розбудови української національної ідеї.
Вчений завжди прагнув до знань. Початкову освіту
здобув у народній та Комишуватській двокласній
школах в Бахмутському повіті. В 1900 р. закінчив
Ново–Глухівську лісову школу (Куп’янський повіт,
Харківщина). Як лісовод, ніс службу на Полтавщині та
Харківщині. У 1903 p. M. Шаповал вступив на військову
службу, після закінчення в 1906 р. Чугуївського
юнкерського училища одержав чин підпоручика.
Вищої освіти не здобув, хоч навчався в 1907–1908 pp.
у Харківському університеті, а в 1917 р. у Київському
комерційному інституті [5, c. 290].
Громадський діяч займав одну з головних посад в
уряді в період революційних подій, зокрема спочатку
увійшов до керівництва Української партії соціалістів,
був обраний до української Центральної ради та її
Комітету (Малої ради), очолював посаду генерального
секретаря, а потім і міністра пошт і телеграмів у кабінеті
В. Винниченка, голови Українського Національного
Союзу, міністра земельних справ при уряді В. Чехівського
за часів Директорії.
Водночас він виконував чимало інших обов’язків:
члена і товариша голови Київської повітової земської
управи і Київського повітового комісара Тимчасового
уряду (від 28 березня по 1 жовтня), а згодом –
директора лісотехнічного економічного відділу Лісового департаменту і голови Краєвого українського
лісового комітету. Про політичну активність та
громадський авторитет Шаповала свідчить і те, що
він був членом Демократичної наради в Петрограді і
членом Передпарламенту, був обраний делегатом до
Всеросійських і Українських Установчих зборів, мав
звання члена–співробітника Українського Наукового
Товариства у Києві [14, c. 20].
Під час революційних подій 1917 р., громадський
діяч зауважив, що після падіння царського режиму, треба
почати будувати нову, незалежну державу. Таку функцію
на себе повинен взяти виключно український народ, без
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іноземного втручання. Майбутнє України вчений бачив у
складі федерації, та виділяв також інші народи, які входили
до Російської імперії автономними державами. Першими
кроками до вирішення даної проблеми та зменшення
впливу пропаганди комуністів стали гасла, які закликали
до «Вільної України». Цей народний порив підтримали
багато політичних діячів, зокрема і сам М. Шаповал.
Разом з М. Міхновським, М. Макаренко та І. Луценко,
вони в жовтні 1917 р. організували з’їзд Вільного
козацтва, на котрому кожен другий делегат виступав на
підтримку проголошення самостійності України, та 3–й
Всеукраїнський військовий з’їзд в Києві, на якому лунали
заклики «Хай живе самостійна Україна!», а делегати
вимагали від Центральної Ради офіційно проголосити
Україну самостійною державою [7, с. 16].
Повалення самодержавства М. Шаповал зустрів
із величезним захопленням, вважаючи, як і більшість
інтелігенції його покоління, що настав слушний момент
для втілення в життя віковічних прагнень українського
народу. З ентузіазмом поринув у громадські справи,
серед яких не бачив другорядних, хоч більше тяжів
до освітньої, політично–просвітницької, видавничої
діяльності [5, c. 291].
Про політичну активність та громадський
авторитет М. Шаповала свідчить те, що він обирався
членом Демократичної наради в Петрограді і членом
Передпарламенту, делегатом до Всеросійських і
Українських установчих зборів, мав звання члена–
співробітника Українського Наукового Товариства у
Києві [3, c. 50].
Як і інші члени УПСР, М. Шаповал зайняв ліву
позицію в момент обговорення Інструкції Тимчасового
уряду Генеральному Секретаріатові, яка істотно
обмежувала автономні права України. На його доповідь
з цього приводу збори Київської губернської Української
Ради 9 серпня 1917 р. ухвалили резолюцію протесту
проти цієї інструкції і висловилися на підтримку
Центральної Ради та її Секретаріату «в боротьбі за
проведення автономії України» [5, с. 293].
Більшовицькі ідеї, які захопили Україну, виявились
хибними і вели до повного контролю з боку російської
влади. Вплив поступово збільшувався та заполонив
не лише політичні структуру, а й тісно вник у голову
простому населенню, що і спричинило повну довіру та
нерішучість під час вирішальних подій, революційної
хвилі, яка повинна була принести сформовану соборну,
незалежну та вільну країну. Натомість вчений стверджує,
що такий вплив та повна довіра як влади, так і простого
народу, відіграв одну вирішальних ролей у поразці
еволюції та втрата шансу на вільну країну. Хоча, спершу,
сам М. Шаповал вважав, що Україна може бути в складі
федерації [14, c. 20].
М. Шаповал як і інші лідери Української Народної
Республіки віднеслись до більшовицького перевороту
з деякою засторогою, та не вважали більшовиків,
які здійснили переворот в Петрограді законними
спадкоємцями царської влади. Політики вважали, що
революційні події приведуть до утворення федерації
у складі Російської імперії, як України, так і інших
країн та регіонів, зокрема Криму, Сибіру, Кавказу.
Головним гаслом виступали дві ідеї: демократичний
мир та своєчасне скликання Всеросійських Установчих
зборів [12].
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Науковець з огляду на політичну ситуацію,
та розуміючи, що утворення федерації вільних
демократичних республік в найближчих час не буде
реалізовано, виступив за розрив зв’язків із Раднаркомом.
Вчений став співавтором четвертого Універсалу,
яким Центральна Рада 9 (22) січня 1918 року
проголошувала: «Однині Українська Народна Республіка
стає самостійною, ні від кого незалежною, вільною,
суверенною державою українського народу» [13].
Революційні події 1917 р. М. Шаповал порівнює із
часами правління Б. Хмельницького та його роздумів
про підписання договору із Московщиною для захисту
країни. В статті науковець зазначає: «Ми знов стоїмо
такі слабі, безправні, виснажені перед життєм, як і наші
предки перед 1648 р.». Далі науковець продовжує свою
думку, та зазначає, що поки український народ не може
вважатися справжньою нацією, а лише нація в проекті
[11, с. 169].
Слід відзначити законодавчу діяльність М. Шаповала.
Він, будучи при влади, а саме, займаючи посаду міністра
земельних справ за часів Директорії, в період з грудня
1918 по лютий 1919 року, розробив закон про ліс і
землю, які були ухвалені директорією та затверджені
Трудовим Конгресом України. В них наголошувалось
про скасування приватної власності на всі землі й ліси
без викупу. Закон не відносився до землі, яка належала
селянам та не перевищувала 15 десятин, тобто для
індивідуальних потреб селян. Хоча і не обмежувались
права для добровільних об’єднань і кооперування земель
[7, c. 17–18].
Самостійність вчений розглядав в різних аспектах.
Зокрема, він наголошував: «Ми, вороги війни, тепер
кажемо: війна за визволення України, за право отих
сірих робочих людей жити по своїй волі на своїй землі!
Не лише Республіка наша мусить бути самостійною, але
самостійною мусить бути і наша соціальна революція».
Революційну хвилю, яка добралась і до України,
М. Шаповал описує так: «Революцію ми розуміли
і проводили, як соціальну, але ми одкидали методи
більшовицькі. Ми були проти терору і насильств. Ми
були за рівноправство трудових людей, не висуваючи
«диктатури» якоїсь однієї трудової групи» [13].
На думку науковця сильна, незалежна держава не
може існувати без міцної армії. В 1919 р. перебуваючи
у Вінниці, вчений подав на розгляд свій законопроект
про формування земельну армії, яка включала в себе
переважу більшість селян. Головні принципи, за якими
повинна була формуватись армія, М. Шаповал описав
так: територіальні організації в селах, волостях, повітах,
та формування з представників української партії, селян
– козаків та вчительства.
Тобто формування армії з простих селян та
робітників та людей, які мають відповідний воєнний
досвід. Така ідея мала схвальні відгуки, але на жаль,
через ряд причини, зокрема невпевнена політика
керівництва директорії, яка більше орієнтувалась на
зовнішні військові сили з боку Антанти, ідея власного
війська так і не була втілена вжиття [16].
Також гострій критиці від М. Шаповала піддався
П. Скоропадський. У вченого та Гетьмана були різні
точки зору на ведення політики та шляху розвитку
нашої країни в той буремний час революції. Зокрема
М. Шаповал був категорично проти залуження зовнішніх
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сил, а саме німецького уряду, для виречення у політичне
життя країни. Аргументуючи свою думку науковець
досить просто, він вважав, що нашої країни краще буде
вирішувати питання власними, зовнішніми силами без
підтримки 3–х осіб у боротьбі за незалежність.
Громадський діяч наголошував на розбудові власної
міцної армії, з селян, яка повинна була стати оплотом у
боротьбі із російськими більшовицьким режимом.
Варто додати, що саме ці розбіжності із Гетьманом,
в подальшому, стали вирішальними для прийняття
рішення виїхати за кордон і вже там продовжувати роботу
на благо Батьківщині різними доступними методами для
вченого. Також погляди вченого розбігались у питанні
про повноваження влади в Українській Народній
Республіці, зокрема громадський діяч та Директорія,
яка, словом, була на боці М. Шаповала, вважала, що
влада повинна належати робітничому класу.
Еміграційна діяльність вченого також була
спрямована на відродження української державності.
Варто зупинитися на певних аспектах роботи
М. Шаповала за кордоном. Перебуваючи з 1919 р. в
Угорщині, а згодом – у Празі, він розгорнув активну
політичну і культурну діяльність. Зокрема М. Шаповал
був активним представником Уряду Української
Народної Республіки в еміграції, головою Українського
Громадського Комітету, організатором Всеукраїнського
Робітничого Союзу у Чехословаччині. Користуючись
своїм вагомим авторитетом, М. Шаповал надавав ідейну,
а почасти і матеріальну підтримку вченим, які прагнули
виїхати з СРСР – зокрема, Питириму Сорокіну. Не менш
відомим є М. Шаповал як творець відомих українських
наукових та просвітницьких шкіл у Європі. Зокрема він
є співзасновником Української господарської академії
у Подєбрадах, Українського Високого педагогічного
інституту імені М. Драгоманова, головою Українського
соціологічного інституту у Празі [1, c. 47–48].
Українська Господарська Академія в Чехії повстала
з ініціативи празького Українського Громадського
Комітету. Останній ще в січні 1922 р. обрав спеціяльну
Комісію, голова якої М. Шаповал нав’язав зносини
з управою Всеукраїнської Спілки с.–г. техніків, що
перебувала тоді на еміґрації в Польщі (Тарнів), в справі
заснування української вищої технічної школи. Первісно
була думка заснувати цю школу як окремий факультет
Українського Вільного Університету в Празі [4, c. 137].
У 1924 р. М. Шаповал реалізує один із своїх
найголовніших проектів – засновує Український соціологічний інститут у Празі (УСІ) [5, c. 299].
Громадський діяч представляв Україну на
міжнародній арені, на нараді секретаріату Міжнароднього
Бюра революційно–соціялістичних партій в Парижі
1926 р. [4, с. 258].
М. Шаповал завжди виступав проти ідей об’єднання
з російською державою в будь якому виявленні, та
українського народу в ролі «молодшого брата». Вчений
завжди виступав за відокремлення та зменшення впливу
з боку сусідньої держави на нашу країну, особливо в
соціально–культурній сфері.
Як зазначає вчений: «Росіяни ставляться до українства
з не схованою іронією і дивовижним незнанням наших
справ. Українці, як бідні родичі, глибоко турбуються цим
з’явищем і багато сил покладають щоб «поінформувати»
про себе кацапів, щоб вподобатися таки їм» [9, с. 456].
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Тобто, громадський діяч наводить на думку, що поки
сам народ не зуміє відмовитись від ролі «молодшого
брата», доки українці будуть себе почувати залежними
від російського впливу та виконувати роль неповноцінної
нації, якою легко можна маніпулювати.
Далі варто продовжити думку науковця, зокрема він
пише: «Ми повинні розуміти, що як би нас не знищували
– ідейно чи не ідейно – а нас знищують. Така чи сяка
зброя, а для нас це значить – руїна, знищення» [9, с. 466].
М. Шаповал доходить до висновку, що – «Поки нашу
політику провадитимуть безголові туподумці, поки
культурою управляють нездари та слимаки, наша країна
не готова стати вільно та боротися за свої права та свій
народ» [9, c. 468].
Одне із головних завдання, які поставив М. Шаповал
для нашого народу, було створення універсального
українства. Далі вчений детально описує це визначення,
як атмосфера, в якій ми можемо існувати, відчувати
повноту життя, і творити все в доскональнішій його
формі. Власне, коротко кажучи, ми мусимо йти до
виразу нашої національності. Національність – це і є та
нова сфера, якої ми прагнемо, шукаємо і беремось за неї,
як за форму і зміст кращого життя [10, с. 733].
Як влучно зазначив М. Шаповал, національність
мусить стати принципом громадського думання
і поводження. Тобто, сам народ повинен спершу
усвідомити свою національність і вже від того
відштовхуватися, відокремлюватися від навмисно
нав’язливих стереотипів про ролі «молодшого брата»,
яку нам надали північні сусіди [11, c. 170].
Також варто відзначити наукову діяльність
М. Шаповала. Вчений узагальнено подав історію
української революції 1917–18 рр. та детально описав
хід подій, провів аналіз процесів в 1919–1920 рр. Його
працю можна вважати надійним першоджерелом для
дослідження революційних подій майбутнім поколінням
у відстоюванні незалежності України [5, c. 302].
Отже, одним з головних напрямів діяльності
М. Шаповала було осмислення причин поразки сил,
які боролися за незалежну українську державу, аналіз
політичної ситуації в Україні під владою більшовиків,
намагання визначити шляхи подальшої боротьби. Цим
проблемам він присвячує низку своїх праць таких, як
«Визволення і відродження України (до вироблення
української визвольної програми)», «Велика революція
і українська визвольна програма», «Соціологія
українського відродження» та ін.
Внесок М. Шаповала важко оцінити повною мірою,
адже вчений працював на благо рідної держави досить
плідно, поєднуючи роботу як в політиці, одним із
засновників IV Універсалу, так і в науково–громадському
аспекті. Навіть перебуваючи за кордоном, продовжував
працю над мрією свого життя, та залишив після себе
не лише величезний науковий доробок, а й саму ідею
для майбутніх поколінь, яка полягала у здобутті та
відстоюванні незалежності для нашої держави. Після
смерті М. Шаповала його дружина Ольга Філаретівна
не лише зберегла та впорядкувала архів для нащадків,
а й опублікувала багато праць свого чоловіка за власний
кошт. Варто узагальнити М. Шаповала такими словами:
«Ми українці через те що – ми українці! Супроти
хвилевих перепон маємо вічну зброю – стихію…»
[10, c. 738].
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«Жіноче обличчя» більшовицької партії
на Запоріжжі кінця 1910–х –1920–х рр.
Дана стаття присвячена розкриттю колективного портрету жінок–
комуністок Запорізького краю кінця 1910–х –1920–х рр. Для реалізації
завдань дослідження було використано біографічний, просопографічний та
порівняльний методи. В дослідженні було визначено, що формування жіночого
складу партії більшовиків на Запоріжжі відбувалося у два етапи. Жінки, що
належали до першого етапу (кінець 1910 – початок 1920–х рр.) були більш
самостійними у формуванні своїх політичних біографій, та мали своєму
складі чимало представниць з інших губерній та Росії. На другому етапі
жінки залучалися в рамках реалізації радянського емансипаційного проекту.
Ключові слова: Запоріжжя, КП(б)У, жінки, радянська емансипація.
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Питання представництва жінок у більшовицькій
партії вже в період активізації їх боротьби за владу кінця
1910–х рр. отримало політико–регулятивне забарвлення.
В цей час більшовики, намагаючись якнайшвидше
розширити свій вплив, та відчуваючи нестачу кадрів,
все більше приділяли уваги залученню жінок до участі
у своїх кампаніях. З отриманням ними державної влади
було розгорнуто програму з залучення жінок до компартії
у рамках активно презентованої політики з «вирішення
«жіночого питання».
Однак жіноче представництво у складі більшовицької партії на Запоріжжі, як і в цілому в Україні,
у 1920–х рр. було досить обмеженим. Не дивлячись
на політику радянського керівництва, на території
Запорізького округу на кінець 1920–х рр. серед членів
КП(б)У нараховувалося лише 10% жінок [12]. Та все
ж, це був «відчутний відсоток». Членство в КП(б)У,
попри певні «преференції», ставило і досить жорсткі
вимоги, вимагаючи від жінок відмови від життя за
унормованими практиками. При цьому Запорізький край
належав до регіонів України з усталеним традиційним
гендерним розподілом соціальних ролей, тож на
такі зміни могли наважитися не всі жінки. Водночас
залучення до партійних лав змінювало і самих жінок,
накладаючи поведінкові, «статусні» рамки на їх
особистість, вимагаючи певного протиставлення себе
решті суспільства.
Дослідження формування складу КП(б)У 1920–
х рр. на сьогодні має представницький доробок, який
охоплює різноманітні аспекти даного питання [8; 15].
Проте висвітлення саме історії жінок у складі КП(б)
У, їх соціального складу, життєвих стратегій не було
виокремлено сучасними дослідниками партійної
номенклатури. Більшу увагу даним питанням приділили
дослідники з гендерної історії [6; 7; 9; 11], зокрема, у
розкритті реалізації більшовицьких емансипаційних
практик, висвітленні політичних портретів «хедлайнерок» комуністичної партії; та, створення колективного
портрету жінок–комуністок все ж не стало предметом
комплексних досліджень.
Метою нашої статті є аналіз соціально–психологічного типу жінок, які входили до складу більшовицької партії на Запоріжжі у кінці 1910–1920–х рр.,
висвітлення особливостей побутування, кар’єрного
зростання їх у партійному середовищі.
Кінець 1910–х – 1920–ті рр. були часом, коли існували
досить різні практики як залучення жінок до компартії,
так і діяльності в ній. Однак, при всьому «біографічному
розмаїтті» можна побачити певну подібність серед
життєвих шляхів, перших кроків політичної соціалізації
та партійних кар’єр жінок–комуністок. Виразно
виокремлюються дві «хвилі» у формуванні жіночого
складу компартії на Запоріжжі кінця 1910–1920–х рр.,
кожна з яких мала свої «типові сценарії» залучення
жінок до компартії та їх подальшої діяльності.
У першій половині 1920–х рр. на Запоріжжі
наповнення складу більшовицької партії переважно
відбувалося жінками, формування яких як партійок
відбувалося за часи боротьби більшовиків за владу
у 1917–1921 рр. Революційні події дали можливість
«проявити» себе в м. Олександрівську (з 1921 р. –
Запоріжжя) жінкам, які прагнули реалізації власних
амбіцій, і стати в авангарді радянських емансипаційних
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практик в регіоні. Під впливом Олександри Коллонтай у
1919 р. в Олександрівську було створено жіночу комісію
при парткомі з агітації та пропаганди серед робітниць –
більшовицьку жіночу організацію. Але з приходом до
міста загонів Никифора Григор’єва, жінок, аби якомога
більше людей залучити до захисників більшовицької
влади, терміново почали вчити стріляти та виконувати
роботу медсестр. Надалі жінки мали приймати участь
вже у дуже різних за своїм значенням та відповідністю
гендерним нормативам практиках: «приймати участь у
облавах і … готувати на всіх чай» [9].
Однак рух жінок до лав більшовицької партії не
був масовим, тож їх було порівняно небагато. У першій
половині 1920–х рр. на Запоріжжі серед комуністок,
окрім місцевих жінок, з’являлися представниці і з
інших регіонів України, Росії, інколи Білорусії (в
автобіографіях місцем початку партійного зростання
зазначаються Брест–Литовськ, Новгородська губернія,
Петербург тощо) [1; 2; 3; 5; 16]. Кадровий партійний
«дефіцит» у краї і прагнення партійно–владних
структур до русифікації партійного складу в Україні
початку 1920–х років дали свої результати. Тож частина
більшовичок «першої хвилі» за своїм походженням та
початковою партійною діяльністю не були пов’язані
з Запоріжжям. Цьому сприяло й те, що період 1917–
1921 рр. з його революційними подіями, радянсько–
українською війною потребував значних «географічних
переміщень» комуністів у зв’язку з їх діяльністю, і жінки
не були виключенням.
Жінки–комуністки (як і чоловіки) кінця 1910
– початку 1920–х рр. не завжди починали свою
політичну діяльність з більшовицької партії, що довго
не належала до впливових. В окремих біографіях
зазначається про участь в анархістських організаціях. У
1917–1921 рр. потенційні та вже прийняті до компартії
жінки приймали участь та ограновували страйки,
виконували роль медичних сестер (санітарок) в частинах
Червоної армії, займалися агітаційною роботою,
очолювали перші жінвідділи [1; 2; 3; 5; 16]. Такі
життєві шляхи створювалися і водночас «створювали»
сильних особистостей, часто також привчаючи їх до
маскулінних норм поведінки. Ці жінки були активними,
емоційними, здатними до рішучих дій та амбітними.
Водночас «служіння» інтересам більшовицької партії
в часи воєнного комунізму, перебування у центрі подій
радянсько–української війни, формували в них очевидну
жорсткість, інколи жорстокість.
Шляхи залучення та перебування жінок у партії в
ці роки проектуються через біографії окремих жінок.
Досить типовою для комуністок «першої хвилі» була
біографія Рясної Олександри. Її дитинство пройшло
в Калантирівці (район м. Олександрівська). Одним
із найсильніших емоційних вражень стали для неї
події революції 1905–1907 рр., в яких приймав
участь її батько. Тоді вона, маленька дівчинка, стала
свідком погромів та вбивств під час повстання в
Олександрівську. У 1912 р. батько помер від холери, і
родина залишилася без годувальника. Та матері якимось
дивом вдалося забезпечити навчання дочки у гімназії.
Там Олександра натерпілася чимало знущань від
однокласниць з більш заможних родин за свій бідний
одяг, що сприяло формуванню «класової ненависті».
З Лютневою революцією 1917 р. вона з готовністю
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кардинально змінила своє життя, кинувши навчання в
останньому класі гімназії і поринувши в «революційний
вихор». Олександра знайомиться з анархістами, і їх
програми відповідали її емоційному стану, тож вона
дні і ночі проводила на мітингах, не розбираючись
повністю в політичній ситуації, але психологічно не
маючи можливості стояти осторонь. Після Жовтневого
перевороту Олександра дізналася, що є і інші партії,
зокрема більшовики. У 1918 р. вона вступила до
Червоної армії діловодом та санітаркою, викликаючи
своєю присутністю подив у чоловіків (хоча перебування
в червоноармійських частинах було поширеним етапом
партійної соціалізації серед жінок). Вона потрапляла у
полон до німців, але врешті знову опинилася в частині
Червоної армії. Надалі не неї чекала довга ланка різних
цивільних посад, вступ до комуністичної партії і врешті,
їй навіть вдалося закінчити курси по політпідготовці у
Москві, після чого вона займалася пропагандистською
діяльністю, у 1923 р. осідаючи знову на Запоріжжі [14,
арк. 4, 4зв].
До «титульних» біографій «засланих» належить
історія Ванькової Ніни. Вона походила з Новгородської
губернії, родини селян, працювала вчителькою у
сільській школі. Навколишнє розмірене сільське життя
нібито не сприяло формуванню в ній «революційного
духу». Але його спокій порушували брати, які мешкали
в Петербурзі, і по відвідинах ознайомлювали її з
політичним життям столиці, яке, вочевидь, цікавило
і турбувало дівчину. Після Лютневої революції
Н. Ванькова розпочала політпросвітницьку роботу,
але на селі їй вже було затісно, тож вона переїхала до
міста Череповця. Але тут її спіткало розчарування –
Череповець виявився «маленьким міщанським містом»
(за оцінкою самої Н. Ванькової), що дуже швидко
стало їй затісним. З політичних партій в ньому більш–
менш впливовими були есери, вплив же РСДРП(б)
у місті був мізерним, але більшовики приваблювали
дівчину більше, і вона приймала участь у кампаніях,
що ними зорганізовувалися. Та все ж для кристалізації
політичного світогляду цього виявилося не досить,
і восени вона поїхала працювати за фахом у наступну
сільську школу. Та, в село, де вона вчителювала, почали
масово повертатися солдати з фронтів, – сегмент
населення, де вплив більшовиків був чи не найвищий,
і у спілкуванні з ними вона остаточно переконалася у
правоті програм більшовицької партії.
Після Жовтневого перевороту Н. Ванькова без
особливих вагань кинула школу і поїхала до Петрограду.
Разом з одним з братів вона відправилася в Казань, куди
той був відправлений для «выкачки хлеба» (Н. Ванькова)
[5, арк. 5]. Там і вступила до РКП(б). Почавши
свою кар’єру в окружному військовому комісаріаті,
Н. Ванькова розгорнула активну діяльність і в 1919 р.
стала очільницею губернського жіночого відділу. Надалі
в її кар’єрі були численні посади – членкиня міськради,
завідувачка відділу Охматдиту, інструкторка при відділі
робітниць ЦК РКП(б); також участь у різноманітних
комісіях та конференціях і т.д. Москва, Казань, Ростов–
на–Дону – зі змінами посад змінювалися міста. Вона
була потрібна, по неї зверталися. Врешті, вона мала
захоплююче життя з відчуттям власного значення.
Провідною лінією діяльності стала робота з жінками, в
якій Н. Ванькова була найбільш успішна і затребувана.
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У 1922 р. вона переїхала до Катеринославської губернії,
обійнявши посаду заступниці завідуючої губжінвідділом,
згодом почала працювати у Запорізькій окрузі.
Щоправда, з часом їй ця робота набридла, бо вже не
надавала бажаного у кар’єрному зростанні. Н. Ванькова
навіть почала відверто грубити жінкам, демонструючи,
як їй набридло все пов’язане з вирішенням «жіночого
питання». Та проте, у партхарактеристиці вона
визначалася як відповідальний працівник, яка вміє
підбирати і організовувати кадри [5, арк. 6].
В такому швидкому, насиченому подіями кар’єрному
зростанні формувалися справжні партійні функціонерки.
Звичайно, не всі комуністки «першої хвилі» мали
такі показові (успішні) партбіографії. Не для всіх
участь у подіях 1917–1921 рр. надала такі очевидні
бонуси, і проходила настільки вдало. Частина цих
жінок, особливо ті, що приймали участь у військових
кампаніях, отримували фізичні та психологічні травми,
що відбивалися на їх нервовій системі і в мирний час.
Показовою в цьому є доля Г. Томашевської, уродженки
Керчі, більшовички з 1920 р. Майже всю радянсько–
українську війну вона пропрацювала санітаркою при
різних військових частинах, на фронті заразилася
тифом, довгий час хворіла, почавши знову працювати
санітаркою, потрапила в полон частин Врангеля, де
над нею всіляко знущалися. Їй вдалося вирватися, та
нервова система не витримала всіх навантажень, і у
партхарактеристиці зазначалося, що вона – «нервно
больной человек, необходимо систематическое лечение»
[16, арк. 228].
Близькість до військових кампаній, участь у
воєнізованих структурах привчали окремих жінок до
зброї як до засобу вирішення конфліктів, до відсутності
страху вбивства. У 1923 р. бюро окружкомом
Бердянської організації розглядався випадок, коли
кандидатка в члени компартії М. Радковська у відповідь
на домагання В. Іванова без вагань схопила свій браунінг
і почала стріляти по ньому, не влучила, а коли він від
неї побіг, погналася за ним з кортиком, вимагаючи, щоб
той зупинився [17, арк. 1–4]. Всі залишилися живими, і
потім надавали суперечливі пояснення. Довелося також
пояснювати і факт розпивання компанією, яка складалася
з декількох комуністів, пів–відра вина, не дивлячись на
заборону вживання спритних напоїв.
«Друга хвиля» формування жіночого складу
компартії мала менш органічний характер і більший
ступінь «зрежисованості» радянською владою. Одним
з провідних завдань політики з вирішення «жіночого
питання» було залучення жінок до комуністичної
партії, що неодноразово підкреслювалося в програмних
документах. Був випрацюваний дієвий механізм для
«рекрутчини», основна роль в якому відводилась
жінвідділам та зорганізваним ними делегатським
зібранням. В різноманітних циркулярних документах
постійно підкреслювалося, що кінцевою метою
делегатських зібрань, та й взагалі проведення роботи з
жінками є залучення їх до партії. І їх залучали.
Делегатки, учасниці різноманітних кампаній,
врешті, самі жінорганізаторки та нові працівниці
жінвідділів поповнювали ряди КП(б)У на Запоріжжі.
Традиційно прийом в партію жінок приурочувався до
8 березня. У звіті Запорізького окржінвідділу за 1924 р.
так і зазначалося: «преподносим в партию по городу
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5 человек, а всего 40 человек» [13; 7]. Щоправда, з часом
прийом до партії традиційно для радянської політичної
системи перетворювався на гонитву за показниками.
Ці жінки були більш залежними у своєму становленні
від радянської влади, ніж їхні попередниці, які завдяки
участі у політичній боротьбі кінця 1910–х рр. були в рядах
«творців» системи. Соціалізація дівочого віку партійок
«другої хвилі» більш спиралася на можливості, що
надавала радянська влада. Перебирання на себе компартією
ролі «соціального ліфту» (хоч і з прихованими гендерними
обмеженнями) робило більш привабливим членство в її
рядах, одночасно посилюючи прагматичні розрахунки
«нового покоління». Але при цьому жінки відчували і на
собі вплив радянської пропагандистської машини, часто
щиро вірячи у правильність політичної системи.
До цього покоління належала Ольга Брусько. Вона
народилася у Запоріжжі, батько її помер, коли вона була
маленькою, і їй довелося працювати з восьми років, щоб
допомагати матері. Вона вийшла заміж, чоловік її живим
повернувся з фронту, і родина переходить на утримання
чоловіка. Згодом Ольга потрапила до делегатських зборів
і стає активісткою. З 1924 по 1929(!) була делегаткою,
також була членкинею КНС, різноманітних організацій
тощо. Логічними подовженням такої «кар’єри» стає
заява до партії [16, арк. 236].
Більшість партійок були вихідцями з міст або
містечок, рідше – з села, з незаможних родин. Переважно
мали невисокий рівень шкільної освіти (особливо ті, що
прийшли у партію у 20–х рр.), та надолужували потім за
рахунок різноманітних курсів. Членство в рядах партії
ставило досить жорсткі вимоги до жінок. Вони повинні
були бути активними, дисциплінованими, ініціативними,
без ускладнень виконувати доручення партії, політично
грамотними. Особисте життя не повинно було заважати
партійній діяльності. Однак не всі жінки могли
відповідати цим вимогам, і такі, що зовсім не справлялися,
виключалися з партії, навіть якщо вони мали яскраве
минуле. До таких жінок, наприклад, належала Щербакова
Зінаїда, яка була в партії з 1924 р., і звинувачувалася у
пасивності. Вона намагалася виправдатися, пояснюючи,
що її обмежує в партдіяльності чоловік, та все одно її
виключили. Та не тільки власні чоловіки ставали на заваді
партдіяльності своїх дружин. Їх однопартійці могли
відноситися до них також зневажливо [4, арк. 9]. Не
дивлячись на ширко задекларовані можливості жінок для
реалізації в радянській управлінській системі, де–факто в
ній існували гендерні обмеження. В системі управління
жінок спрямовували на соціальну сферу, і особливо –
сектор «вирішення «жіночого питання», формуючи таким
чином «замкнутий цикл»: жінки – для жінок.
Отже, впродовж 1920–х рр. формування жіночого
складу партії більшовиків на Запоріжжі відбувалося
фактично у два етапи, перший з яких, попри партійне
регулювання мав більш органічний характер, другий
був переважно результатом «вирішенням «жіночого
питання». Жінки–комуністки на Запоріжжі, не дивлячись
на декларації рівних можливостей з чоловіками, в
дійсності мали обмеження щодо реалізації в партійних
структурах.
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The «Woman’s Face» of the Bolshevik Party in Zaporozhzhie
in the late 1910s–1920s
This article is devoted to the disclosure of the collective portrait of women–
communists in the Zaporizhzhya region of the late 1910s–1920s. Biographical,
dissertational and comparative methods were used to carry out the research
tasks. The study determined that the formation of the women’s composition of the
Communist Party in Zaporizhzhya was twofold. Women belonging to the first stage
(end of 1910 – early 1920’s) were more independent in shaping their political
biographies, and had a large number of representatives from other provinces and
Russia. At the second stage, women were involved in the implementation of the
Soviet emancipation project.
Keywords: Zaporizhzhia, KP(b)U, women, Soviet emancipation.
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Специфіка більшовицької пропаганди
в українському селі (1919 – початок 1920–х рр.)
Розглядаються особливості більшовицької пропаганди серед українського
селянства у перші роки закріплення радянської влади. Аналізуються основні
теми, які фігурували у пропагандистських матеріалах, – земельне питання,
класове розшарування села, дискредитація селянського повстанського
руху. Встановлено, що радянські агітатори у своїй діяльності враховували
національні, економічні, культурні та гендерні особливості українського
села. Крім того, бралася до уваги і місцева специфіка кожного конкретного
регіону. Описано процес створення системи інформаційної обробки
населення. Основними її складовими були відділи роботи на селі, агітаційно–
пропагандистська та видавнича комісії. Вплив на населення і насадження
комуністичної ідеології здійснювався також через комітети бідноти (згодом
– комітети незаможних селян), селянські будинки, хати–читальні, безпартійні
конференції, лекції, збори, виступи агітаторів, численні ідеологічні кампанії.
Важливими пропагандистськими засобами стали друковані матеріали –
періодика, листівки, брошури та книги. У статті наведено перелік книжок,
необхідних відділу роботи на селі для подальшого поширення. Окремо
розглянуто роботу серед сільського жіноцтва та ставлення радянської влади
до релігії у цей період. Встановлено сильні та слабкі сторони більшовицької
агітаційно–пропагандистської мережі у селах.
Ключові слова: агітація, пропаганда, УСРР, ідеологія, комунізм,
куркульство.

Сьогодні незалежна Україна стикається з багатьма
внутрішніми та зовнішніми викликами, серед яких велику
загрозу становлять інформаційні. В умовах «гібридної
війни» проти нашої держави російські політтехнологи
часто вдаються до методів, які були напрацьовані ще
радянською пропагандою на початку ХХ ст. Серед них
– поширення спотвореної інформації, використання
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політичних кліше, створення образу ворога у ЗМІ. Це
повертає нас до необхідності дослідження агітаційно–
пропагандистських засобів та ідеологічних кампаній
більшовиків. Діяльність агітпропу на селі становить
особливий науковий інтерес, зважаючи на те, що воно
було форпостом традиційних українських цінностей.
Втім, більшовики вважали, що саме українське село було
найблагодатнішим ґрунтом для здійснення комуністичних
перетворень і покладали на нього місію провідного
ініціатора змін [6, с. 126–127]. У зв’язку з цим стосунки
більшовиків та селян у перші роки становлення радянської
влади були складними і суперечливими.
Становлення комуністичного ладу в Україні в цілому
і на селі зокрема розглянуто у працях С. Кульчицького
[5; 6], М. Тимошика [7], О. Вовка [3]. Останній також
є автором дослідження про антирелігійну боротьбу як
чинник руйнування традиційного світогляду українського
селянства [2]. Різні аспекти економічної, аграрної та
продовольчої політики більшовиків у сільській місцевості
розглядають Я. Малик, О. Ганжа, О. Михайлюк.
Н. Ковальова аналізує особливості психології та
поведінки українського селянства в окреслений період
[4]. Наступна група праць в історіографії представлена
дослідженнями більшовицької пропаганди, авторами
яких є О. Тарапон, Л. Бабенко, О. Ситник, А. Авраменко.
Незважаючи на це, у вітчизняній науці бракує праць,
які висвітлювали б специфіку та наслідки діяльності
більшовицької агітаційно–пропагандистської мережі в
українському селі та розкривали засоби, за допомогою
яких здійснювалися закріплення нової влади та зміна
ціннісних установок селянства.
Метою цієї статті є, базуючись на архівних
джерелах зазначеного періоду, розкрити особливості
більшовицької пропаганди в українському селі у 1919
– на початку 1920–х рр., проаналізувати основні засоби
агітпропу, охарактеризувати найчастіше вживані образи
і кліше, а також з’ясувати ефективність ідеологічних
кампаній більшовиків.
Протягом першої половини 1919 р. Червона армія
захопила більшість території України. Було створено
більшовицькі органи влади, ухвалено Конституцію
УСРР та опубліковано перші нормативні документи, у
тому числі щодо продовольчого та земельного питань.
Нова політика «воєнного комунізму» у сільській
місцевості супроводжувалася комунізацією – першою
спробою більшовиків здійснити там повномасштабні
комуністичні перетворення. Комунізація означала
ліквідацію класів, які володіли приватною власністю,
та створення радгоспів і комун [5, с. 504]. Більшовики
планували перетворити Україну на основний дослідний
майданчик для здійснення таких заходів, позаяк тут
існували нерозподілені поміщицькі володіння, що в
1918 р. були відновлені П. Скоропадським. Успіх цієї
кампанії мав забезпечуватися прагненням широких
мас селянства до нового життя. Так, більшовики
розраховували, що українські селяни більше, ніж
російські, підтримають створення великих колективних
підприємств. У травні 1919 р. нарком М. Скрипник
писав: «Село живе. В ньому маса упереджень. Середняк
вірить куркульству, яке злісно агітує, але селянство –
загалом вдячний чорноземний ґрунт. Достатньо його
глибоко зорати і кинути в нього світлі ідеї комунізму, як
сходи вже наступного дня проростають» [10, арк. 3].
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Втім, спроби більшовиків комунізувати українське
село наштовхнулися на шалений опір. С. Кульчицький
пояснює це тим, що «селяни України, подібно до
російських та українських селян і козаків Північного
Кавказу або Сибіру, перебували в якісно іншому
становищі, ніж селяни центральних російських
губерній». Ішлося про значно більшу кількість
родючої, придатної для обробітку землі та менш
розвинені общинні порядки [6, с. 35]. Головна причина
протистояння селян та радянської влади полягала в тому,
що український селянин був прихильником скоріше
індивідуального, аніж колективного землекористування
[3, с. 44]. Розпочалися масштабні селянські повстання,
пов’язані з тим, що комуністична доктрина вимагала
від селян «негайної відмови від землі, коня і корови в
ім’я невідомих їм цілей» [6, с. 123]. Радянська влада
відступала від проголошеного раніше гасла «Землю
– селянам!» та обіцянки «чорного переділу» земель:
якщо українські хлібороби і отримували обіцяну
землю, то тимчасово і без інвентарю для її обробітку [6,
с. 130]. Найбільший спротив селян викликала політика
хлібозаготівель та примусового вилучення зерна.
Нарком продовольства УСРР О. Шліхтер зазначав, що
кожен заготовлений пуд хліба «був окроплений кров’ю».
Оскільки держава ще не мала достатньо ресурсів для
широкого застосування насильства під час здійснення
комуністичних перетворень на селі, більшовики
почали створювати систему інформаційної обробки
населення. Вони чітко усвідомлювали економічні
та культурні особливості українського селянства і
прагнули використати їх у своїй пропагандистській
роботі. Насамперед, ішлося про його класовий склад.
«У той час, як великоросійському селі переважна
більшість бідняків, пролетаріїв, напівпролетаріїв і
середняків, в українському селі пролетарська частина
загалом менша… і разом з тим численний прошарок
середняків представляє елементи в повному сенсі
дрібнобуржуазні, з усіма пережитками, звичками,
віруваннями та психологією дрібних хазяйчиків…
Сотні років цей прошарок і його предки самі відчували
гніт національний (польський, великоросійський),
гніт релігійний та гніт економічний, і тому боротьба
викувала з цього куркуля, кулака дрібнобуржуазного
героя–самостійника, націоналіста, антисеміта… Ці
верхівки села нібито говорять: «Ми вигнали німців,
ми скинули Петлюру, ми не хочемо Денікіна, але ми не
хочемо й більшовиків, ми лише прагнемо державного
ладу, за якого першу скрипку гратимемо ми, куркулі,
кулаки, селянська буржуазія», – йдеться в «Інструкції з
роботи на селі в Україні» [8, арк. 35].
Крім цієї особливості всього українського селянства,
більшовики усвідомлювали і місцеву специфіку різних
регіонів, від якої мали залежати агітаційні прийоми.
Так, у керівництві для агітаторів наголошувалося, що
розуміння місцевих особливостей «часто має величезне
чи навіть вирішальне значення, – що може пробачити маса
відомому вождю, того вона не пробачить маленькому
рядовому працівникові, якщо він замість практичних
вказівок почне не талановито повторювати всім давно
відомі істини». Агітатор повинен був враховувати,
скільки в селі куркулів та середняків, чи є у них коні, чи
багато там дезертирів і родин червоноармійців, чи були
в тій місцевості поміщики, якими є стосунки місцевого
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населення з духовенством. Більше того, він мав зважати
на якість та кількість землі, лісу, лугів, худоби, а також
брати до уваги, наскільки сумлінно селяни виконували
продрозкладку. Дорогою до пункту призначення
агітаторові радили завести невимушену розмову з
місцевими селянами, поцікавитися, «як вродило жито,
чому не боролися з капустяним черв’яком, коли в
комунах цю боротьбу провели, чи хороший був овес»
[15, арк. 2].
Промова агітатора мала бути максимально простою
і зрозумілою. Перед виступом він уважно оглядав
слухачів, аналізував, кого серед них більше – чоловіків
чи жінок, молоді чи літніх людей. Агітатор будував
свій виступ із урахуванням цих особливостей аудиторії.
Від нього вимагали живої, динамічної бесіди, причому
виступ лектора повинен був займати менше часу, ніж
його подальше обговорення. Агітаторам дозволялося
йти на незначні поступки селянам: давати їм можливість
висловити незгоду щодо розмежування землі, реквізиції
худоби. Важливим аспектом був і зовнішній вигляд
агітатора. Автори керівництва вимагали від нього
охайності та обережності: «з’явитися на мітинг із
цигаркою чи козячою ніжкою, особливо поблизу
солом’яних хат, – одразу ж зіпсувати всю справу»
[15, арк. 3–4].
Більшовики звертали увагу на те, що Харківська
та Катеринославська губернії і Донецький басейн
відзначалися більшим відсотком пролетаріату, тоді як
південні частини Чернігівської, Полтавської та Київської
губерній мали міцний прошарок куркулів та середняків.
Волинь та Поділля, на думку більшовиків, теж були
достатньо класово диференційовані, на відміну від
західних частин Катеринославщини та Херсонщини
з великими поміщицькими володіннями та заможним
селянством. Щоб врахувати всі ці особливості, при ЦК
КП(б)У, а також при губернських та уїзних комітетах
партії створили спеціальні відділи роботи на селі. До
складу відділів мали входити «товариші, які добре
зналися на житті, побуті, вдачі, звичаях, умовах
українського села» [8, арк. 36–37].
В інструкціях для губернських, уїзних та волосних
комітетів визначалися обов’язки місцевих організаторів.
Зокрема, уїзний організатор брав участь у створенні
волосних партійних організацій, мав сприяти селянам
при поданні різних скарг і заяв до радянських установ,
виступав як доповідач на мітингах і зборах, складав звіти
про роботу на селі. Він особисто об’їжджав волості, села
та селища не рідше, ніж раз на 2 місяці. Особливу увагу
при цьому організатор мав приділяти тим селам, де ще
не було створено партійних органів [8, арк. 56].
Поряд із відділами роботи на селі у складі
губернських
комітетів
функціонували
окремі
агітаційно–пропагандистська та видавнича комісії (по
3 людини у кожній). Агітаційно–пропагандистська
комісія визначала провідні напрямки агітації по губернії,
розробляла програми партійних курсів, мітингів та
зібрань, здійснювала облік усіх агітаторів і делегувала
найдосвідченіших із них на з’їзди та збори [8, арк. 5].
Як будувалася система більшовицької агітації, можна
розглянути на прикладі Херсонщини: уїзд поділявся на
4 райони, у кожному з яких працювали по 4 агітатори.
Один із них відповідав за підтримання постійного
зв’язку з містом. Агітаторам, які виїхали на місця, видали
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для поширення 1273 книги, 1926 газет, 4229 відозв і 44
плакати [11, арк. 130]. Видавнича комісія відповідала за
друк масових відозв, постанов влади та коментарів до
них, перевидання найважливішої партійної літератури
та газет [8, арк. 5–6].
Природно, що ключовим напрямком пропаганди
у перші роки закріплення радянської влади стало
земельне питання. Більшовики активно спростовували
інформацію про насильницьке створення комун і,
водночас, намагалися нав’язати селянам думку про
доцільність та ефективність такої форми ведення
господарства. У листівці 1919 р. читаємо: «Центральний
комітет заявляє категорично, що всілякі об’єднання
селян у комуни можуть здійснюватися тільки на
цілковито вільних началах, цілком добровільно, і лише в
тих випадках, коли самі селяни в інтересах ведення свого
господарства вважатимуть більш вигідним об’єднання в
комуни» [13, арк. 94]. Водночас із необхідністю ліквідації
поміщицького землеволодіння автори «Інструкції з
роботи на селі» констатували неможливість знищення
так званого трудового господарства, оскільки «всі ці
колишні козаки, відрубники, хуторяни, всі ці дрібні
власники будуть до останньої краплі крові битися за
найменшої спроби відняти в них землю, експропріювати
їх, урівняти їх». Сільські організатори підкреслювали,
що ці трудові категорії зможуть надалі користуватися
своєю землею, а безземельні та малоземельні селяни
отримають наділи із фонду, вилученого у поміщиків та
нетрудового населення [8, арк. 39].
Ще одним напрямком пропагандистської роботи було
класове розшарування села, зокрема, через проведення
безпартійних селянських конференцій. Під час таких
заходів організатори вкраплювали до селянської маси
пролетарські елементи. Останні мали зіштовхувати
між собою бідняків, середняків та заможних селян.
Завідувач полтавського Агітпросвіту у 1919 р. писав про
успіхи у справі розпалювання класового протистояння
і наполягав, що потрібно «економічно, політично і
невтомно комуністичним словом підбадьорити бідноту
та допомогти їй зорганізуватися» [12, арк. 43].
Третій напрямок пропаганди був націлений
на боротьбу з повстанським рухом, так званими
«куркульським бандитизмом», «куркульською контрреволюцією» та «білогвардійськими заколотами».
У більшовицькій документації за 1919 р. повсякчас
фігурує тема розкриття «білогвардійсько–куркульських
контрреволюційних змов», зокрема на Чернігівщині.
Зазначається, що у таких змовах брали участь колишні
офіцери, попи та куркулі [14, арк. 53–54]. У своєму
листі член Всеукраїнського ревкому Д. Мануїльський
застерігав більшовиків від застосування насильства та
репресій на місцях, бо такі дії налаштовували проти
радянської вади не тільки середняків, але і сільську
бідноту: «Самочинними реквізиціями військових частин,
діями продовольчих загонів, які не брали до уваги
класові протиріччя в селі, свавіллям місцевих агентів
готується ґрунт для стихійних селянських повстань і
створюється штучне об’єднання соціально різнорідних
груп селянства для боротьби проти радянської влади
і робітничої комуністичної партії». Натомість автор
документа наполягав на тому, що всю відповідальність
за повстання потрібно перекласти на куркулів, а також
організувати комбіди [9, арк. 5].
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У доповідях більшовиків із місць сказано, що
«бандити» походять, насамперед, із колишніх повстанців
проти гетьмана, а заможні селяни їх підтримують і
возять їм у ліс всяку всячину: «Вони всі у лісі поблизу
залізниці ховаються, і багатії волами їм підвозять
усе, всіляку провізію. Раніше вони б ховалися, тепер
уже прямо відкрито йдуть» [17, арк. 90]. У статті
«Українська контрреволюція, еміграція і повстанство»
невідомий автор наголошує на важливості нейтралізації
української емігрантської преси: «Українська жовто–
блакитна преса продовжує повідомляти ряд вигадок про
зростання повстанства. «Рідний Край», «Український
Вісник» і «Українська Трибуна» за другу половину
червня передають ряд типових для цього роду преси
інформацій… Більш цікавий №134 від 19 червня
«Рідного Краю», наполовину присвячений бандитизму.
Вся 1–ша сторінка з аншлагом: «Вставайте, кайдани
порвіте!» занята картою України с з нанесенням
розташування банд» [20, арк. 185]. Наголошувалося, що
бандитизм потрібно знищувати не зброєю, а словом і
ділом [19, арк. 179].
У 1919 – на початку 1920–х рр. настрої українського
селянства були мінливими. Попередні українські уряди
не змогли конструктивно вирішити аграрне питання
та створити систему інформаційно–агітаційної роботи
на селі [4, с. 212–213]. Тому завдяки агітаційно–
пропагандистській роботі серед селян, представників
анархічно–партизанського руху Н. Махна та Української
Галицької Армії більшовики змогли об’єднати розрізнені
військові та повстанські формування, щоб перемогти
Директорію та білогвардійців. Після цього радянська
влада взялася за знищення цих тимчасових союзників.
Водночас селянський повстанський рух дозволив
на деякий час залишити землю в індивідуальному
користуванні та зберегти українську національну
ідентичність [3, с. 48].
Опорними пунктами радянської влади на селі
та основною інституційною формою, через яку
здійснювався пропагандистський вплив на місцеве
населення, були комітети бідноти. До складу сільських
комбідів входило 3 людини, а до волосних – 5–7. Після
поновлення радянської влади у 1920 р. більшовики
замінили їх комітетами незаможних селян [1, с. 485].
При комнезамах облаштовували клуби для лекцій,
хати–читальні, театри з відповідним репертуаром, а
також скликали волосні й уїзні конференції. Під час
таких заходів організатори мали «зупинити увагу на
порівнянні царизму та інших державних режимів із
такими ж Радянської Влади, наочно відтінити сумну
спадщину старого режиму – розруху, породжену ним же,
а також завдяки білогвардійським війнам» та «довести
біднякам вигоди їх об’єднання в К.Н.С, довести згодом
необхідність об’єднання з робітниками загалом і,
насамперед, із робітниками радянських господарств,
цукровиками, а так само і з міськими робітниками»
[21, арк. 85].
Наступною формою пропагандистського впливу
було закладання селянських будинків. Вони мали
задовольняти культурні потреби села і бути джерелом
комуністичної агітації та освіти [21, арк. 41]. Селянські
будинки були двох типів – вищого та нижчого. Перші
були більше пристосовані для організації всіляких курсів
та музеїв, тоді як другі краще годилися для тимчасового
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перебування селян під час приїзду до міст. Серед хиб
селянських будинків цього періоду самі більшовики
відзначали їх непристосованість (відсутність дворів та
хлівів), віддаленість від цікавих для селян життєвих
центрів (базарів, лавок, кооперативів) і кепську
господарську та агітаційну роботу. Щоб зробити ці
заклади привабливішими для селян, пропонувалося
обирати для них більш пристосовані будівлі (наприклад,
колишні готелі), організувати там їдальні та чайні, а
також читальні із товаришами для читання та пояснення
газет і книжок [15, арк. 57].
Крім відкриття селянських будинків, передбачалося
взяти під контроль партії «Просвіти», які вважалися
«осередками куркульського націоналізму та шовінізму».
У Циркулярі секретаря ЦК КП(б)У С. Косіора сказано:
«Необхідно заволодіння просвітами зробити бойовим
завданням партії на селі. Перед комітетами незаможних
селян і союзами молоді ставте бойовим завданням вигнання
з просвіт тупоголових шовіністів та куркулів… Апарат
відділу роботи на селі повинен бути приведений до руху
для досягнення завдання перетворення просвіт із органів
куркульського впливу на бідняка на органи комуністичної
освіти і розшарування села» [21, арк. 70–71].
На противагу бібліотекам «Просвіт» у селах,
де налічувалося понад 25 хат, відкривалися хати–
читальні. Вони були осередками політичної агітації
та ліквідації неписьменності. Для організації хати–
читальні за рішенням відповідного виконкому можна
було реквізувати будь–яке приватне помешкання. Там
заборонялися азартні ігри, зокрема карти [8, арк. 60].
Постачання літератури до сіл у цей період відбувалося
складно: керівництво ЦК КП(б)У писало до Москви
з проханнями «негайно вислати вагон літератури»
(«побільше новинок, у тому числі азбуку комуністів
Бухаріна») [11, арк. 24]. Станом на 1920 р. список книг,
необхідних відділу роботи на селі, включав переважно
видання про земельне і продовольче питання, політику
радянської влади в Україні, а також книжки, в яких
паплюжили С. Петлюру (табл. 1).
Крім книжок, більшовики активно експлуатували
пропагандистські можливості газетної періодики. З
огляду на нестачу літератури в селах, серед більшовиків
діяло правило «не рви газету, передай її товаришу і,
нарешті, передай до села» [8, арк. 93]. Серед газет були
популярними «Більшовик», «Біднота», «Молот і плуг»,
«Сільська комуна», «Крестьянин», «Селянська правда»,
багато періодики завозилося з Харкова та Москви. До
випуску таких видань редакції залучали самих селян,
друкували їхні листи та повідомлення.
Ще одним різновидом друкованої пропаганди
були листівки, брошури та відозви, які тиражувалися
великими накладами попри паперову кризу. Назви
матеріалів, які видавалися в цей час, говорять самі за себе:
«Хто такі комуністи», «Чому деякі селяни йдуть проти
Радянської влади і в чому їхня помилка» [17, арк. 4].
Ще одна з ключових тем, що фігурували у друкованих
матеріалах, – це організація комітетів незаможних
селян і залучення до них середняків. «В українськім
розумінню «незаможний» не є бідний. При дослівнім
перекладі на російську мову воно характеризує мало
заможного селянина. Таким чином це поняття об’єднує
як бідняків, так і середнє селянство, що виробляє
лише «прожиточний мінімум» і потребує підтримки
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Таблиця 1.
Список книг, потрібних відділу з роботи на селі
ЦК КП(б)У в 1920 р. [16, арк. 401–402]
Назва книги
Як комуністи–
більшовики ставляться
до середнього селянина
Резолюція 1–ї
Всеросійської наради з
роботи на селі
Попівське шахрайство
Гнітити євреїв – гнітити
себе
Селянський закон
Місто і село в
продовольчім питанні
Що дає новий земельний
закон селянству
Радянський закон про
землю
Причини господарської
розрухи
Кого в ради вибирати,
кого в шию треба гнати
Лист до робітників та
селян України
Геть партизанщину
Правда про Петлюрівські
брехні
Про Петлюру панську
шкуру
Партійна праця на селі
Комуністичне
будівництво
Продовольча політика
радянської влади на
Україні
Маніфест ІV
Всеукраїнського З’їзду
Рад
Звіт Робітничо–
селянського уряду до
ІV з’їзду Рад
Азбука комунізму
Диктатура пролетаріату
чи всенародна влада
Продовольча справа та
сільська біднота
Треба розказувати
Червона армія
Як пан Петлюра продав
Україну
Політика незаможного
селянства

Автор

Кількість

Ленін

300

–

300

Мещеряков

200

А. Дівільковський

200

М. Фалєєв

300

Шліхтер

300

Мануїльський

300

Ерде

200

Марняков –
Волков

200

Прилуцький

300

В. Ленін

300

Ст. Раковського,
Самсонова,
Горлова, Кумача

200

М. Красний

300

М. Стерня

200

–

300

Ливень

200

М. Владіміров

300

–

300

–

200

Бухарін і
Преображенський

20

Блакитний

200

–

–

М. Красний
Н. Голий

300
200

–

–

[нерозбірливо]

200

Радянської влади», – роз’яснював секретар ЦК КП(б)У
С. Косіор [15, арк. 65]. Середняків змальовували як тих,
хто завжди вагається, «пристає до того, хто є дужчим,
себто хто є більш зорганізованим», а тому потребує
нейтралізації [15, арк. 89].
В окреслений період на селі проводилися численні
ідеологічні кампанії. Так, з нагоди першої річниці
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випуску декрету про комнезами влаштовувалися
концерти та мітинги, під час яких роз’яснювалася
політика радянської влади на селі [21, арк. 37].
Агітаційні кампанії також велися перед початком
посівних робіт, аби відновити довоєнні площі посівів чи
встигнути зорати поля до конкретної дати. На ці теми
влаштовували лекції і бесіди, поширювали агітаційні
листівки, населення інформували щодо преміювання
за виконання поставлених завдань [18, арк. 51]. Серед
інших кампаній – тиждень боротьби з бандитизмом
[21, арк. 50], двотижневик укріплення партії [21,
арк. 89], тиждень фронту [15, арк. 7]. До кожної з них
готувалися ключові тези, які мали фігурувати у промовах
агітаторів. Наприклад, під час тижня селянина лунали
думки про злочинні дії білогвардійців, провідну роль
Комуністичної партії у забезпеченні добробуту народу,
а також неоціненну допомогу, яку міський пролетаріат
запропонував своїм відсталим братам–селянам [15,
арк. 11]. Крім суто ідеологічних завдань, під час тижня
селянина виконувалися і практичні – «конфіскація
земель куркуля за злісний недосів, використання його
реманенту для громадської обробки, відібрання у
нього лишків зерна на насіння, покінчення розкладки»
[15, арк. 50].
Окремим сегментом ідеологічної роботи була
пропаганда серед жіноцтва. У доповіді щодо роботи
серед селянок за 1920 р. зазначалося, що, зважаючи на
ряд мобілізацій та скорочення чоловічого населення,
з сільськими жінками доведеться рахуватися як із
окремою трудовою одиницею. При цьому жінкам
приписували всілякі шкідливі пережитки: «колишню
закабаленість,
гніт
власницького
господарства,
залежність від чоловіка та родини, упередження,
забобони, страшенну відсталість; відсутність реальної
самодопомоги, повну необізнаність у основних законах
радянської влади, а тому невміння ними користуватися
у своїх інтересах». Основними завданнями партії було
залучення бідних селянок до комнезамів та підняття
рівня їхньої політичної свідомості [15, арк. 134].
Антирелігійна пропаганда, яка стала одним із
ключових чинників нищення традиційної свідомості
українського селянства, в цей період була обережною,
а релігійна політика більшовиків – поміркованою і
гнучкою. О. Вовк зазначає, що світогляд тогочасного
селянина був нерозривно пов’язаний із вірою, а
побудувати державу на комуністичних засадах, не
зруйнувавши ворожі комунізмові принципи, було б
неможливо [2, с. 167–168]. Однак заради досягнення
свого головного завдання – єднання трудящих України
та Росії – більшовики допускали тимчасові поступки в
«питаннях другорядних – національному, релігійному,
терпляче, обережно і вміло підходячи до нищення цих
пережитків» [15, арк. 191].
Отже, більшовицька пропаганда в українському селі
у перші роки закріплення радянської влади намагалася
враховувати національні, економічні, класові та гендерні
особливості місцевого населення. Втім, істинне
ставлення влади до селянства чітко проглядається у
документації цього періоду, зокрема у циркулярі для
губернських комітетів партії за 1920 р.: «Необхідно
пам’ятати, що особливо в селі ми маємо справу з масою
дрібних власників, відсталих, які віками зросталися з
формами, в корені ворожими до комунізму» [15, арк. 7].
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Серед специфічних рис українського села більшовики
називали слабкість робітничого класу, організованість
та міцність куркульства, наявність в Україні «значних
кадрів професійних партизанів» і антагонізм між селами
та містечками [15, арк. 126–127].
Радянський агітпроп виділявся значним розмаїттям
засобів, як–от література, періодика, плакати та інші
друковані матеріали, хати–читальні, масові заходи,
ідеологічні кампанії, агітпоїзди. Це відкриває широкий
простір для подальших досліджень діяльності
пропагандистів на селі. Основною проблемою для
успішного розгортання пропагандистської діяльності
на цьому етапі, на думку самих більшовиків, була
нестача партійних працівників, грошей та літератури.
Втім, справжня причина обмежених успіхів пропаганди
полягала в тому, що селяни не розуміли суперечливої і
непослідовної політики більшовиків, особливо щодо
земельного питання. Коли радянська влада усвідомить
неможливість здійснити заплановані перетворення
в українському селі цивілізованими методами, вона
вдасться до голодоморів та ще ширшого застосування
фізичної сили.
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Specificity of Bolshevik propaganda in Ukrainian village
(1919 – early 1920’s)
The article highlights the specificity of Bolshevik propaganda among the
Ukrainian rural community in the first years of the consolidation of Soviet power.
The main topics that appeared in propaganda materials – the land issue, the class
stratification of the village, and the discrediting of the rural rebel movement – are
analyzed. It was established that Soviet agitators in their practice were taking into
account the national, economic, cultural and gender features of the Ukrainian
village. In addition, the local specificity of each particular region was considered.
The process of creation of the information influence system is described. Its
main components were the departments of work in the village, propaganda and
publishing committees. The influence on the population and the implantation of
communist ideology were also carried out through the Committees of Poor Peasants
(later – the Committees of Impoverished Peasants), peasant houses, village reading
rooms, non–party conferences, lectures, meetings, campaigners’ performances,
and numerous ideological campaigns. Printed materials – periodicals, leaflets,
brochures and books – became important propaganda tools. The article exhibits
the list of books required by the department of work in the village for further
distribution. Separate attention was paid to the work among rural women and the
attitude of Soviet government towards religion during this period. The strengths
and weaknesses of the Bolshevik agitation and propaganda system in villages were
established.
Keywords: agitation, propaganda, USSR, ideology, communism, kulaks.
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Організаційно–фінансове забезпечення
агрокультурних заходів сільськогосподарської
кооперації в добу непу
Проаналізовано форми організаційно–фінансової підтримки агрокультурних заходів, які здійснювала сільськогосподарська кооперація в добу
непу; охарактеризовано діяльність фондів культурно–освітньої роботи;
виокремлено основні напрямки діяльності центральних та низових
кооперативних об’єднань щодо підвищення агрономічної культури в
селянському середовищі, з’ясовано їх роль в економічному піднесенні
селянських господарств доби непу. Доведено, що підвищення агрокультурного
рівня сільськогосподарського виробництва загалом і селянських господарств,
зокрема, було дієвим шляхом відчутного економічного зростання, значної
інтенсифікації сільського господарства.
Ключові слова: сільськогосподарська кооперація, агрокультурні заходи,
культосвітня робота, фінансові можливості, організаційна структура.

Серед важливих складових програми розвитку
сільського господарства, яку втілювала в життя
система сільськогосподарської кооперації доби нової
економічної політики (непу), були не лише турботи про
надходження капіталів на підвищення потужностей
сільськогосподарського виробництва, а й впровадження в
практику агровиробничих, агротехнічних можливостей.
Саме цьому сприяли агрокультурні заходи кооперативної
системи в напрямку підвищення продуктивності
сільського господарства.
У період 1920–х рр. переважну масу публікацій
склали статті керівників кооперативного руху, вчених,
економістів, розміщених на сторінках спеціалізованих періодичних видань «Український агроном»,
«Коопероване
село»,
«Радянський
селянин».
Що стосується сучасного стану вивчення ролі
агрокультурних заходів в економічному піднесенні
селянських господарств доби непу, маємо зауважити,
що дослідники, зокрема В. Марочко [8], А. Морозов
[10], торкаються цього питання, але в основному
побіжно, в контексті дослідження основних форм
господарської, виробничої, організаційно–фінансової
діяльності кооперації. Увагу культурно–освітній діяльності кооперації приділяла О. Дулгерова [3]. Проте
питання щодо місця агрокультурної роботи в сільському
господарстві непівського періоду, її фінансової
підтримки залишається актуальним в сучасному
історичному просторі.
Мета даної статті: дати оцінку організаційно–
фінансової підтримки агрокультурних заходів, які
здійснювала сільськогосподарська кооперація; з’ясувати їх роль в економічному піднесенні селянських
господарств доби нової економічної політики.
Завдання дослідження. Відповідно до мети
поставленні наступні завдання, зокрема: розкрити
культурно–освітню роль «Сільського господаря»
у напрямку організаційно–фінансової підтримки
агрокультурних заходів; розглянути агрокультурний
чинник, що впливав на кооперування села та
зростання зацікавленості селян до отримання
сільськогосподарських знань; проаналізувати фінан-
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сово–організаційну та агрокультурну роботу спеціальних
кооперативних систем.
Впровадження прогресивних методів ведення
сільського господарства, підвищення агрономічної
культури зіштовхнулося з певними перепонами. Це були
не лише фінансові труднощі, але й поведінка самого
селянства, яке, на жаль, в переважній своїй більшості
продовжувало залишатись консерваторами у питаннях
ведення господарства, тому нові віяння сприймались в
селянському соціумі не завжди з ентузіазмом.
Агрокультурна робота, організаційно–фінансове
здійснення якої було покладено на сільськогосподарську кооперацію, включала роботу серед
сільського населення з метою підвищення рівня
його агрономічної освіти, фінансову діяльність
для поширення сільськогосподарських знань через
проведення курсів, екскурсій, виставок, конкурсів,
функціонування кооперованих кутків, хат–читалень,
сільськогосподарських
гуртків,
агрокабінетів,
організацію показових ділянок, видання науково–
популярної літератури тощо.
До 1925 р. агрокультурну роботу на Україні
сільськогосподарські товариства проводили самостійно
та стихійно. Проте вимоги часу, пов’язані із завершенням
відбудовного періоду і розбудовою шляхів подальшого
інтенсивного розвитку сільськогосподарського виробництва, ставили перед кооперативними товариствами
завдання підвищення агрономічних знань і вмінь
як спеціалістів, так і індивідуальних господарів.
Першим організаційним кроком стало створення бюро
агропропаганди при НКЗС УСРР та його відділів на
місцях, завданням яких була координація агрокультурної
роботи всіх організацій в єдиний план розвитку й
перебудови сільського господарства, а з іншого – вплив
на загальне підсилення цієї роботи [5, с. 55].
З 1926 р. структура культосвітнього сектору системи
сільськогосподарської кооперації набуває більш чітких
організаційних форм, так як при «Сільському господарі»
було створено культурно–освітній відділ, основна робота
якого була зосереджена на виданні власного часопису,
підготовці та перепідготовці інструкторів спілок,
організації з’їздів, нарад, розробці й обговоренні планів
і програм навчальних закладів, які готували спеціалістів
для сільського господарства, шкіл кооперативної грамоти
на селі, кооперативних гуртків [6, с. 61]. Культосвітній
відділ «Сільського господаря», який вивчав питання
ефективності впровадження культурно–освітньої роботи
на місцях та її фінансування, розподілив заходи в цьому
напрямку залежно від того, яким коштом вони будуть
фінансуватися, на наступні групи:
До першої групи віднесли заходи, витрати на які
здійснювались за рахунок кошторису. Другу групу
культурно–освітніх заходів передбачалося фінансувати
за рахунок фондів культурно–освітньої роботи, для
наповнення яких було визначено три основні способи:
а) асигнування у розмірі 2% усього видаткового
кошторису, б) спеціальні щорічні внески членів у розмірі
не більшому як 10 коп. на кожного, в) різні надходження,
зокрема, благодійні внески [17, с. 52]. Кошти фондів
розподілялись наступним чином:на власні культосвітні
потреби товариство залишало 75% коштів фонду, а 25%
надсилались в центри з метою організації окружних
сільськогосподарських курсів, підтримки кооперативних
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профшкіл, технікумів та інститутів [7, с. 81]. При
«Сільському господарі» було створено центральний
культурний фонд, який забезпечував фінансову
підтримку заходів, що мали загальне значення для всієї
сільськогосподарської кооперативної системи [12, с. 87].
За неповними підрахунками культурно–освітнього
відділу «Сільського господаря» сільськогосподарська
кооперація загалом 1926 р. витратила на культосвітні
заходи близько 100 тис. крб. [4, с. 82]. А якщо прослідкувати стан культурно–освітньої роботи по географічних
районах України, то матимемо такі дані: Полісся – 8,7%,
Правобережжя – 23,2%, Лівобережжя – 36,1%, Степ –
3,4% [4, с. 83].
Низова сільськогосподарська кооперація мала
нагальну потребу в інструкторах–культурниках.
Слабкою була й матеріальна база культурно–освітньої
роботи. 50% товариств не мали коштів на дану роботу, а
якщо й мали, то ці гроші лежали в касі і за призначенням
їх не використовували, а зараховували як «економію»
[14, с. 84].
Координацію
роботи
щодо
агропропаганди
здійснював НКЗС УСРР, який розсилав циркуляри щодо
рекомендацій для агрокультурної роботи. Вже протягом
1923/24 р. на курсах, лекціях, сільськогосподарських
виставках,
агрономічних
конференціях,
якими
керували агрономи, перебувало більше 1 000 000
селян [13, с. 7]. В 1925–1926 рр. апарат НКЗС УСРР
активізував координацію агрокультурної роботи в
системі сільськогосподарської кооперації. Зокрема, було
виділено фінансування на влаштування агрокабінетів
при агропунктах за планом НКЗС. По лінії держбюджету
було направлено кошти на передплату в 1926/27 р.
часописів
«Український
агроном»,
«Українське
скотарство», «Вісник садівництва та городництва»,
«Радянський селянин», «Опытное дело», передплату
видань управлінського характеру, зокрема збірник
«Агрономія та землевпорядження». На всю передплачену
літературу із держбюджету було асигновано на кожен
район по 70 крб. [11, с. 763].
Що стосується фінансового обліку культосвітньої
роботи системи сільськогосподарської кооперації
за відомостями, зібраними за 1926 рік, то маємо
можливість оперувати такими даними: «Сільський
господар» витратив на утримання культосвітнього
відділу 87333 крб. що складало до балансу 0,3%; спілки
витратили (суму зазначено за надісланими відомостями
15 спілок) – 39563 крб., що до пересічного балансу спілок
складало 0,4%; по низовій сітці витрати на культосвітню
роботу складали пересічно 0,5% до балансу [6, с. 62].
Про наслідки кількісного обліку роботи за 1926 рік
можна сказати наступне: культосвітню роботу проводили
лише 32 спілки, які організували і фінансували проведення
296 курсів на 22,503 слухачів, серед яких: 25 рахівничих
курсів, 14 кооперативно–рахівничих; 9 колективних; 243
сільськогосподарських, 5 фахових. Також культосвітній
апарат спілок організував проведення 2828 лекцій та
доповідей, 15 спілок укомплектували книгозбірні на
28254 книг. Окрім того, спілки видали й поширили
118 тис. листівок, 9600 брошур та 7827 популярних
книжок на кооперативні та сільськогосподарські теми.
Що стосується культосвітнього відділу «Сільського
господаря», то він здійснював видання двотижневика
сільськогосподарської кредитної кооперації «Сільський
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господар», тираж якого поступово зростав з 500
примірників 1922 р. до 3300 примірників на кінець
1926 р. Його передплатили в 1926 р. 629 спілок, 1692
сільськогосподарських кредитних товариств, 566
колгоспів, 269 примірників – інші установи й особи.
Також коштами «Сільського господаря» видавався
двотижневий журнал «Кооперативне буряківництво»
[6, с. 62].
Поступово агрокультурна робота стає важливим
чинником, що впливав на кооперування села, на
розвиток товариств, на зростання зацікавленості селян
до отримання сільськогосподарських знань. В 1926–
1927 рр. 25 сільськогосподарських та кредитних спілок
організували і фінансували інструкторську роботу
працівників агроапарату, було проведено 970 лекцій,
1212 доповідей, 1625 бесід, 12 свят. Окрім того, 9 спілок
організували 20 сільськогосподарських виставок [16,
с. 39]. Що стосується роботи сільськогосподарських
кредитних товариств, то 1926/27 р. лекції проводили
464 товариства (23% від загальної кількості), було
організовано 252 виставки, 52 екскурсії, 767 свят [16,
с. 40]. Протягом 1926/27 р. 45 спілок витратили на
культосвітню роботу 53864 крб. [4, с. 82].
В 1927/28 р. динаміка організації масових заходів з
культурно–освітньої роботи дала наступні результати:
відсоток сільськогосподарських кредитних товариств,
що влаштовували лекції, зріс з 23% 1926/27 р. до 36%
1927/28 р. Кількість інших масових культосвітніх заходів
1927/28 р. дає значне збільшення проти 1926/27 р., а
саме: виставки – 128%, екскурсії – 710%, участь у святах
– 234% [16, с. 40].
Відносно курсів, які проводились в системі
сільськогосподарської кооперації в 1927/28 р., то маємо
зазначити, що не завжди товариства подавали відомості
про кошти, витрачені на проведення різноманітних
курсів. Проте були товариства і спілки, які досить
вчасно подавали фінансові відчити про проведену
роботу. Наприклад, Уманська спілка витратила на
9 курсів по бурякосіянню 1234 крб., Волинська для 2–х
курсів – 282 крб., Ніжинська – 157 крб., Полтавська (на
зимові курси–школу) – 200 крб., Кагарлицька – 150,
Бердичівська – 357 крб. [4, с. 82].
Що стосується фінансово–організаційної роботи
спеціальних кооперативних систем, то найбільш масову
агрокультурну роботу розгорнула бурякова кооперація.
За даними 1928 р. «Бурякоспілка» забезпечила
проведення 7580 лекцій, організувала участь своїх
членів у 119 сільськогосподарських виставках, преміювала за агрокультурні досягнення працівників на
суму в 12 948 крб., її апаратом було проведено 458
екскурсій [16, с. 40]. Що стосується системи м’ясо–
молочної кооперації, то «Добробут» надавав значні
кошти на проведення різноманітних конкурсів, в ході
яких організовувались показові кормління, доїння,
демонструвались раціональні прийоми догляду за
худобою та її утриманням. Переможці таких конкурсів
найчастіше
преміювались
племінною
худобою
[15, с. 42].
Щодо напрямку забезпечення організацій сільськогосподарської кооперації книгами, періодичною
пресою, то маємо наступний результат. На 1926 р. з
1602 сільськогосподарських товариств, які надали
інформацію, книгозбірні мали лише 372 [4, с. 79]. За

49

Випуск 136

інформацією «Книгоспілки», її пайщиками було всього
12 сільськогосподарських спілок і 30 товариств. Тільки
6 сільськогосподарських спілок закупили книжок в
«Книгоспілки» на 6828,5 крб., та центри – на 710,7 крб.
Для порівняння наведемо дані, що загальний обіг
«Книгоспілки складав 510 964 крб. за 1925/26 р. [4, с. 79].
Проте в наступні роки робота з закупівлі книг,
фінансування передплати газет і журналів поволі
зростала. На 1928 р. з 1201 сільськогосподарських
кредитних товариств газети передплатило 1117 (тобто
93%), було передплачено 6118 примірників газет
(пересічно 5,5 примірників на одне товариство). З
1201 товариства журнали передплатило 1016 (85%).
Передплачено було 2013 примірників, що пересічно на
1 товариство складало 2 журнали [16, с. 40].
На 1928 р. форми агрокультурної роботи сільськогосподарської кооперації стають все більш
різноплановими і включають радіопропаганду. Для
цієї мети було створено 13 станцій, закуплено 3389
лампових приймачів, 1072 гучномовців [5, с. 60].
Набирала поширення також кінопропаганда. На жовтень
1928 р. функціонувало 950 стаціонарних сільських
кіноустановок. Але, на жаль, кінофільми ще мали
недостатню якість [5, с. 60].
Загалом, аналіз роботи агроперсоналу, зацікавленість
в його ефективній роботі були важливим напрямком
агрокультурної роботи сільськогосподарської кооперації.
На 1928 р. забезпечення агроперсоналом кооперативної
системи було наступним: в системі сільськогосподарської
спеціальної кооперації – лише в 42 окружних з 79, в
районних – лише в 31 з 96, на селах агроперсоналу не
було [1, с. 53]. Тому покращення кадрового забезпечення
рекомендувалось реалізувати наступним чином:
переглянути штати і перенаправити більше спеціалістів
на село, де основними об’єктами були сільради, колгоспи,
кредитні і спеціальні сільськогосподарські кооперативні
організації. А також державний апарат зобов’язав
кредитні товариства, баланс яких перевищував 75 –
100 тис. крб., запрошувати до себе на службу агрономів
[1, с. 56]. Окрім того, НКЗС планував законодавчо
розпорядитися, щоб дрібні кооперативні організації,
які не могли утримувати в себе на роботі агрономів,
сплачували як обов’язкові відрахування з прибутків
певний відсоток (наприклад, 5%) до агрофонду. А також
пропонувалось уніфікувати зарплату агроперсоналу
для всіх без винятку установ, встановивши одночасно
відсоткові надбавки для агрономів за кожні три роки
праці на одному місці служби [1, с. 57]. Завдяки
організаційно–фінансової роботи сільськогосподарської
кооперації та державних організацій активно
проводилися й курси агрономів. 1928 р. кількість
агрономів, які пройшли курси підвищення кваліфікації
агроспеціалістів, по всій кооперативній системі складала
599 осіб і сума витрат на проведення даних курсів –
177 711 крб. У 1929 р. кількість слухачів курсів зросла до
8235, і витрати на проведення вже складали 311125 крб.
[2, с. 61]. Також розбудовувалась мережа агротехнічних
та зоотехнічних закладів, результатом чого стало
збільшення агрономів, зоотехніків, ветеринарів з 1,1 тис.
у 1922/23 р. до 3 тис. у 1927/28 р. [9, с. 32]. Система
сільськогосподарської кооперації також фінансувала
відрядження спеціалістів для підвищення кваліфікації та
обміну сільськогосподарським досвідом. Лише протягом
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1929 р. система сільськогосподарської кооперації
(зокрема в плані обміну спеціалістами з техкультур,
буряківництва), НКЗС, «Цукротрест» фінансували
20 300 крб. на наукової командировки 85 спеціалістів
[2, с. 63].
Висновки. Таким чином, все вище зазначене дає
можливість констатувати, що підвищення агрокультурного
рівня сільськогосподарського виробництва загалом
і селянських господарств, зокрема, було дієвим
шляхом відчутного економічного зростання, значної
інтенсифікації сільського господарства. Тому вирішення
завдань фінансового забезпечення агрокультурних заходів
сільськогосподарської кооперації набували актуального
значення. Звичайно, за тих фінансових можливостей, що
їх мала кооперація, на культурно–освітню роботу уваги
зверталось недостатньо. Проте навіть той об’єм роботи,
що був зроблений в 1920–х рр., сприяв підвищенню
агрономічної освіченості як пересічного селянина–
господаря, так і підвищенню рівня професіоналізму і
кваліфікації спеціалістів кооперативної системи, що в
сукупності сприяло переходу сільськогосподарського
виробництва на більш інтенсивний та передовий шлях
розвитку.
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Organizational and financial provision of agro–cultural measures
of agricultural cooperatives in the era of NEP
The forms of organizational–financial support of agro–cultural measures,
carried out by agricultural cooperatives in the era of NEP, were analyzed; the activity
of cultural and educational funds was characterized; the main directions of activity of
central and grassroots cooperative associations in raising the agronomic culture in the
peasant environment were outlined, their role in the economic growth of the peasant
farms of NEP era was determined. It was proved that the increase of agricultural level
of agricultural production in general and of peasant farms, in particular, was effective
way of tangible economic growth, significant intensification of agriculture.
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Податки та податкові платежі
на теренах Райхскомісаріату «Україна» в системі
економічної експлуатації місцевого населення
(1941–1944 рр.)
Використавши широке коло архівних документів та проаналізувавши
спеціальну історичну літературу, автор публікації з’ясовує види податків
та податкових платежів, які накладалися на місцеве населення та виробничі
структури у Райхскомісаріаті «Україна» (далі – РКУ). Реконструкція видів
податків та податкових платежів дозволила більш детально з’ясувати
мету та завдання окупаційної політики, яка проводилася окупаційною
адміністрацією РКУ щодо місцевого українського суспільства.
Автор публікації встановлює, що німецькою окупаційною адміністрацією
РКУ було розроблено систему податків та податкових платежів, до якої
входили: оборотний податок з продажу товарів; оборотний податок від
нетоварних операцій; податок із прибутків підприємств, кооперативних
підприємств, колгоспів та населення; поземельний податок; промисловий
податок; прибутковий податок із заробітної плати; внесок на соціальне
страхування; податок на нерухоме майно; податок із власників коней,
великої рогатої худоби, човнів, автомобілів та велосипедів, собак та кішок;
податок на спадщину та подароване майно; подушний податок («податок
із громадян»).
Ключові слова: податки, податкові платежі, збори, нормативно–
правові акти, окупаційна адміністрація, окупаційна політика, податкові
платежі, фінансові відділи, місцеві органи влади, управи, місцеве населення,
Райхскомісаріат «Україна», гебітскомісаріат.

В роки гітлерівської окупації України місцеве
населення було піддане нещадному економічному
тиску, кінцевою метою якого стало не лише відповідне
знесилення місцевого соціуму, а й підготовка
завойованого територіального масиву до перетворення
на «життєвий простір» для «арійської» раси.
Проблема податкової політики, яка проводилася
окупаційною адміністрацією РКУ в історичній науці
вивчена лише частково. У комплексному та системному
вимірах вона так і не знайшла свого відображення у
вітчизняній та зарубіжній історіографії. Відомі лише
окремі публікації О. Перехреста [1], Н. Глушенок
[2], О. Гончаренка [3; 4], В. Орлика та Л. Маренець
[5], О. Потильчака [6; 7; 8; 9; 10], які мають інший
центральний предмет дослідження, а тому ця проблема
в них практично не вирішується.
Всі види податків, які передбачалося збирати із
суб’єктів оподаткування вже в перші дні окупації
були чітко розмежовані між німецькими та місцевими
органами влади. Податки, більші за розмірами та
обсягами зазвичай надходили на рахунки німецьких
установ РКУ, а от місцеві податки та збори мали лише
покривати адміністративно – господарські витрати
управлінських структур місцевого рівня, фінансування
роботи підпорядкованих їм установ та організацій. Тому,
на користь органів місцевого управління надходили
порівняно невеликі обсяги податкових платежів.
Виключно німецькими нормативно–правовими
актами врегульовувалися кількість, види, розміри та
порядок стягнення податкових платежів. Водночас,
розпорядження військових властей, яким і довелося
першим зустрітися із проблемою організації збору
податків, віддавалися досить загальні вказівки
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щодо використання попереднього, ще радянського
законодавства. Керівники військових комендатур,
пропонували у разі виникнення будь–яких непорозумінь
із цього приводу, звертатися безпосередньо до них
[11, арк. 1–5].
Першим нормативним актом, який врегульовував
порядок сплати податків, визначав їх види та розміри,
стало: Тимчасове розпорядження райхскомісара від
21 жовтня 1941 р. «Про побирання податків і інших
грошових данин на території Райхскомісара для
України». Цим розпорядженням вводилися наступні
платежі: оборотний податок з продажу товарів,
оборотний податок від нетоварних операцій, податок
із прибутків підприємств, кооперативних підприємств,
колгоспів та населення. Було також запроваджено збір
на «підтримку народного здоров’я» та проведення
гігієнічних заходів [12, арк. 21–23].
Розпорядженням райхскомісара від 21 березня 1942 р.
вводився одноразовий податок на потреби розвитку
сільських громад. Цей податок сплачували мешканці
сіл, за винятком робітників радгоспів та членів їх сімей,
осіб, які не досягли 16 річного віку, непрацездатних та
осіб і членів їх сімей, які мали прибутки, які підлягали
стягненням за прибутковим податком. Не підлягали
оподаткуванню і сезонні робітники, які працювали в
сільському господарстві.
Розмір цього податку становив 100 крб. із особи та
у повному обсязі направлявся на банківські рахунки
гебітскомісаріатів [13, арк. 72].
Генеральні комісари, використовуючи нормативну
базу центрального апарату РКУ також видавали
відповідні розпорядження. Для прикладу скористаємося
інструктивними документами генерального комісаріату
«Житомир» від 1 липня 1943 р., надрукованими у
спеціальному випуску видання під назвою «Вісник
Генералкомісара Житомир» №5. Цим розпорядженням
встановлювався перелік податків і зборів, які передбачалося зібрати із місцевого населення, підприємств
та організацій, а також порядок, механізми і засоби їх
стягнення.
Одним із основних, цим розпорядженням визначався
оборотний податок із продажу товарів. Предметом
стягнення визначався товар, проданий виробником
споживачу або заготівельній організації. Ставки цього
податку, незважаючи на майже два роки окупації,
визначалися за радянськими стандартами. При цьому,
їх конкретні розміри у розпорядженні не називалися.
Генеральний комісар обіцяв прийняти їх пізніше,
вказавши, що нові тарифні ставки будуть спрощені
у залежності від ступенів та розрядів предмета
оподаткування.
У розпорядженні визнавалося, що торгівельні
підприємства «часто не надають відомостей про розміри
здійсненого обороту». Тому, їх зобов’язали подавати
відповідні відомості до районного фінансового відділу не
пізніше 10 числа наступного місяця, а також одночасно
із цим сплатити податок.
Особливий порядок стягнення цього податку було
введено по окремих господарських секторах. Так,
в сільськогосподарському секторі встановлювався
15% розмір сплати податку з обороту. Податок
перераховувався на рахунки генерального комісаріату. А
от по оподаткуванню сільськогосподарських переробних
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підприємств мав з’явитися додатковий нормативний акт
райхскомісаріату.
Головний фінансовий відділ генерального комісаріату, починаючи з 1 січня 1943 р. стягував податок з
обороту із підприємств лісового господарства. Порядок
стягнення податку із підприємств деревообробної
промисловості передбачалося розробити у подальшому.
Усі споживчі кооперативні підприємства підлягали
5% податку із продажу товарів. При цьому, виняток
було встановлено для печеного хліба. Оборотні кошти
виручені від його продажу податком не обкладалися.
Приватні підприємства, які виробляли відповідну
продукцію обкладалися податком у розмірі 10%.
Особливий порядок оподаткування встановлювався
для підприємств, які входили до ТОВ «Українська
преса». З 1 жовтня 1942 р. встановлювався 20% розмір
цього виду податку. За попередній період встановлювався
10% ставка податку. Прибутки, одержані від продажу
друкованої продукції, газет – тимчасово податком не
обкладалися. Так само не стягувався і податок з аптек
та аптечних управлінь. Відмінялися і патентні збори за
відкриття аптек. Не обкладалися цим видом податку і
продаж продукції насіннєвих контор.
Від сплати податку звільнялися підприємства ТОВ
«Українське нафтопереробне підприємство». Лише
при визначенні виду продукції цього монопольного
підприємства мало з’явитися відповідне розпорядження
райхскомісара.
Абсолютно незрозуміло яким чином обкладалися цим
видом податку підприємства цукрової промисловості.
У розпорядженні було лише зазначено, що «податок із
обороту стягується в централізованому порядку».
Податок із обороту не стягувався від операцій, які
проводилися МТС та колгоспами. А от за операції, які
проводилися власниками автотранспортних засобів
доводилося сплачувати 10% ставку, власниками коней та
приватними підприємствами – 5%.
Окреме місце у розпорядженні генерального
комісара займало питання сплати податків від прибутків
державних підприємств. Цей вид податку, як зазначалося
у розпорядженні «складає один із головних прибутків».
Тому йому приділялося головна увага. Сплачувався
він щоквартально. Ставка податку становила 80% від
прибутків державних підприємств.
Але, як і в інших нормативних актах, встановлювався
«особливий порядок» стягнення по підприємствах
сільськогосподарського сектору, радгоспах та інших
виробничих структурах.
Так, порядок стягнення податків по сільськогосподарському сектору здійснювався виключно головним
фінансовим відділом генерального комісаріату, а от по
лісовому господарству і деревообробній промисловості –
через гебітскомісаріати, із умовою звільнення їх від цього
виду податків за 1941 та 1942 рр. Звільнялися від сплати
податку і колишні радгоспи. У розпорядженні із цього
приводу зазначалося: «передбачається в найближчі роки
відродження не стягувати прибутків, як і в радянські часи».
Особливий порядок стягнення цього виду податку
був передбачений для кінотеатрів. Оскільки вони
входили в структуру ТОВ «Фільм – Україна», то податки
сплачувалися їх центральним керівництвом.
Громадські господарства мали сплачувати 6% від
отриманого прибутку. Оскільки усі вони користувалися
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послугами банків, податок на прибутки відраховувалися
безпосередньо на рахунки фінансових відділів районних
управ. У тих господарствах, які в 1943 р. були ліквідовані,
а їх землі передані селянам у «приватну власність»
(північні райони генеральної округи), цей вид податку
сплачували самі власники. У цьому випадку селяни
сплачували поземельний податок.
Значну зацікавленість у генерального комісара
викликав податок із прибутків громадян. Водночас,
ставок розміру податку він не вказував і лише
констатував, що із цього приводу ним попередньо вже
було видане відповідне розпорядження.
Недоліки податкових служб, які займалися
стягненням цього виду податку полягали у тому, що
особи, які займалися «дрібними промислами», зазвичай,
жодних бухгалтерських документів не заводили, а тому,
їх прибутки оцінювалися за заниженими показниками.
Фінансовим органам вказувалось на те, що вони не
облікували усіх потенційних платників цього виду
податку у зв’язку із чим виник «великий недобір». Тому
їх зобов’язали проводити відповідну роз’яснювальну
роботу та інструктувати цих осіб.
Особливий порядок стягнення прибуткового податку
встановлювався для окремих категорій працівників.
Так, службовці і робітники Державної дирекції шляхів
сполучення, яка знаходилась у Києві, сплачували
податки у «головну касу» в централізованому порядку.
Державна дирекція шляхів сполучення в Мінську мала
сплачувати податки на рахунки генерального комісаріату
«Житомир». Окружне управління повітряного сполучення сплачувало податки на рахунки відповідних
гебітскомісаріатів. Не підлягали обкладенню цим
видом податку церкви. Але священики, які отримували
винагороду продуктами харчування також сплачували
цей податок. Для цього проводилася оцінка отриманих
ними продуктів в їх грошовому еквіваленті за офіційно
встановленими цінами.
Встановлювалися окремі розміри ставок податку для
працівників державних господарств. Вони сплачували
2% від нарахованої заробітної плати. Натуральні
виплати, які отримували ці працівники, податком не
обкладалися. Від сплати податку звільнялися особи
німецького походження.
Оподаткуванню підлягали прибутки отримані
від квартирної та орендної плати. Для цього, при
органах місцевого управління створювалися установи,
які займалися експлуатацією житлового фонду
і відповідно – одержували за це плату. Зазвичай
це були будинкоуправління. Вони ж передавали
нежитлові приміщення в оренду. Їх валові прибутки
оподатковувалися ставкою в 20%. Отримані кошти
перераховувалися на рахунки гебітскомісаріатів.
Особливий порядок встановлювався щодо окремих
орендарів нежитлових приміщень. Від орендної плати
звільнялися аптеки та установи, підпорядковані органам
місцевого управління, а також німецькі владні інституції.
Порядок оплати квартирної плати військовими
частинами, які займали відповідні приміщення
врегульовувався окремим розпорядженням.
Метою введеного податку на собак визначалося
значне зменшення їх кількості із «військово–
ветеринарних» міркувань. Від сплати цього податку,
ніхто, навіть фольксдойче, не могли бути звільненими.
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Окреме положення у цьому розпорядженні займало
обкладення податками приватної власності. Для цього
вводився поземельний податок. Його розмір залежав від
якості землі – від 80 до 20 крб. за 1 гектар. Сплачували
його особи, які не булим членами громадських
господарств. Особи німецького походження звільнялися
від сплати цього податку.
Підприємства, які перебували у приватній власності
також підлягали оподаткуванню. Для них вводився 10%
податок з обороту. Сила дії розпорядження поширювалася
й на ремісників, осіб «вільних професій», оскільки вони
проводили торгівельні операції. Генеральний комісар
вказував підлеглим на те, що вони приділяли недостатню
увагу контролю за сплатою цього податку.
Водночас, для ремісників та осіб «вільних професій»,
які були об’єднані у кооперативи та артілі – вводився 50%
промисловий податок. Від сплати податку звільнялися
священики, адвокати та лікарі. Одночасно зі введенням
промислового податку, особи, які сплачували патентний
збір звільнялися від нього.
Обкладення осіб німецької національності та
німецьких підприємств здійснювалося фінансовим
відділом генерального комісаріату, куди надходили й
отримані податки та збори [14, арк. 2–32].
Одним із видів податків, яким обкладалися працюючі
категорії населення став прибутковий податок. Зазвичай,
цей вид податку становив 10% від заробітної плати
працівника [15, арк. 1]. Водночас, заробітна плата,
відповідно до розрахунків місцевих управлінців
обкладалася залежно від наявності утриманців у особи,
яка сплачувала цей податок. Так, при заробітній платі від
150 до 160 крб., без врахування знижки на утриманців,
стягувалося 4 крб. 08 коп., а за наявності 4–х і більше
утриманців – 3 крб. 33 коп. Заробітна плата розміром
від 901 до 1000 крб. обкладалася податком у розмірі
відповідно 83 крб. 55 коп. та 61 крб. 34 коп. Заробітна
плата розміром від 1001 до 2500 крб. обкладалася
податком у розмірі 10% і 8%, 2051 крб. до 5000 крб. – 12%
і 10%, від 5001 крб. і більше – 20% і 15% [16, арк. 137].
Дещо інший механізм нарахування податку на
заробітну плату встановили місцеві управлінці у
Полтаві. Так, при заробітній платі від 151 до 200 крб. із
працівника стягувалося 1 крб. 20 коп. та додатково 3% від
суми, яка перевищувала 150 крб. Заробітна плата від 201
до 300 крб. обкладалася податком розміром 2 крб. 70 коп.
та 3,3% від суми, яка перевищувала 200 крб. Заробітна
плата від 1001 крб. і вище обкладалася податком у розмірі
42 крб. та 7% на суму, яка перевищувала 1000 крб. [17].
Водночас, існували і порушення правил нарахування
прибуткового податку на заробітну плату. Так, в 1942 р.
згідно відомостей отримання зарплати, нарахування
для працівників Полтавського педагогічного інституту
здійснювалися поза врахуванням кількості їх утриманців.
Для усіх працівників цієї установи нарахування на
заробітну плату складали 10% [18, арк. 1, 4, 5]. А в
установах шліхтера Баришівського району генеральної
округи «Київ» податок на заробітну плату у І кварталі
1943 р. складав 8% [19, арк. 2].
Одночасно із прибутковим податком працюючі
особи сплачували і внесок на соціальне страхування.
Так, адвокат юридичної консультації м. Миколаєва, із
своєї заробітної плати в 1532 крб. сплачував соціальний
внесок розміром 76 крб. 60 коп. та прибутковий податок

53

Випуск 136

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

розміром 153 крб. 20 коп. [20, арк. 69]. В окремих
установах одночасно зі стягненням прибуткового
податку здійснювалися відрахування і за так званим
«культ збором» [21, арк. 20].
Прибутковий податок на осіб, які займалися
ремісничою діяльністю та кустарним промислом
становив 30%. Ці особи мали подавати до фінансового
відділу районної управи відповідно декларацію
та отримувати реєстраційне свідоцтво. За кожен
прострочений день вони мали сплачувати 0,1% пені
[22, арк. 58].
Одним із важливих джерел фінансування роботи
районних, міських та сільських управ стали місцеві
податки та збори, які вводилися місцевою владою
за санкцією німецьких керівників. На місцеве населення було покладено обов’язок утримувати увесь
управлінський персонал сільських, міських та районних
управ. Для цього запроваджувався так званий районний
збір. Районні управлінські видатки збиралися відповідно
до розпорядження райхскомісара [23, арк. 58, 59].
Органи місцевого управління могли ініціювати
накладення й інших податків. Так, постановою №257
голови м. Києва від 15 грудня 1941 р. «Про запровадження
в м. Києві та його околицях міських податків та зборів
на 1942 р.» встановлювався цілий перелік податкових
платежів.
Основним податком став податок із міського
нерухомого майна, до якого відносилися житлові
будинки, фабрики, заводи, театри, земельні ділянки,
складські приміщення, сади та сезонні городи.
Розмір податку встановлювався на рівні 5% від
валового прибутку, отриманого від використання
нерухомого майна. Податок сплачувався двічі на рік – до
1 травня і 1 серпня 1942 р.
Встановлювався податок на коней, човни, автомобілі, велосипеди, які знаходилися в користування
приватних осіб, установ, підприємств та організацій
м. Києва. Власники коней мусили платити 200 крб. на
рік, з автомобіля та моторного човна – по 30 крб. за
кожну кінську силу, з кожного моторного човна, в якому
перевозились люди та вантажі – 200 крб., велосипеда –
20 крб. на рік. Від сплати податку звільнялися власники
спортивних човнів.
Податок із власників великої рогатої худоби
становив 200 крб. на рік. Податок із власників собак
встановлювався на рівні 10 крб. Остаточним терміном
сплати податку на собак, цим розпорядженням
визначалося 1 березня 1942 р.
Вводився податок на спадщину та подароване
майно. Якщо вартість цього майна досягала 3000 крб.,
спадкоємець або обдарована особа мали сплатити 3%, а
більше 10000 крб. – 5% [24, арк. 79, 80, 81].
Одноразові податки широко застосувалися як місцевою, так і німецькою владою. При цьому основну роль
відігравали повсякденні інтереси і міркування німецького
керівництва. Так, у березні 1943 р. на теренах генерального
округу «Київ» із метою «впорядкування зруйнованих
шляхів» запроваджувався одноразовий шляховий податок.
Сплачувати цей податок зобов’язувалися усі чоловіки віком
від 14 до 60 років та жінки віком від 15 до 55 років. Сума
податку становила 50 крб. на рік з кожної особи.
Від сплати податків звільнялися інваліди І та ІІ груп,
які мали відповідні документи і були зареєстровані в
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органах соціального піклування. Але члени їх сімей
сплачували податок на загальних умовах. Звісно, що від
сплати цього податку звільнялися фольксдойче.
Від сплати податку могли бути звільненими також
і повні сироти віком від 14 до 17 років, «що мають
поганий матеріальний стан, за окремим клопотанням
останніх перед головою району». Але до списків
платників податку вони вносилися в обов’язковому
порядку. Цілком очевидно, що сума податку із цих осіб
перекладалася на всю сільську громаду.
Сільські старости одержували форми, за якими вони
складали списки платників податків та пільговиків, і
надсилали їх до районного керівництва для перевірки та
затвердження [25, арк. 3].
Нерідко одноразові податки, які накладалися на
місцеве населення, запроваджувалися відразу після
військових дій. Так, у Чутівському районі, що на
Полтавщині, який в 1943 р. потерпів під час контрнаступу
радянських військ, рішенням районної управи вводився
одноразовий податок. У постанові районної управи №4
від 5 червня 1943 р. зазначалося, що за його рахунок
будуть відремонтовані зруйновані школи, містки, шляхи
сполучення. Оподаткуванню підлягало все працездатне
населення. Розмір податкового платежу становив
120 крб. [26, арк. 6].
Одноразовий «загальногромадянський національний
податок» у вересні 1941 р. був запроваджений на
теренах Вінниччини. Податок було введено Вінницькою
обласною управою, для «відбудови зруйнованої
Вінницької області та задоволення першочерговий
культурних, господарських та адміністративних потреб».
Цей податок сплачувався усіма особами чоловічої
статі віком від 18 до 60 років, жіночої – від 18 до 55
років. Розмір податку становив 30 крб. Встановлювалися
і терміни сплати – не пізніше 20 жовтня 1941 р. На суми,
несплачені в зазначені терміни встановлювалася пеня
розміром 1% за кожен прострочений день платежу
[27, арк. 1].
Розміри податків у різних регіонах України
були неоднаковими. Так, мешканці та підприємства
розташовані в гебітскомісаріаті «Велика Олександрівка»
(Херсонщина) в 1942 р. мали сплачувати податок із
громадян, сільськогосподарський податок, податок із
підприємств та податок із собак.
Податок із громадян становив 30 крб., як для жінок
так і для чоловіків. Граничними віковими межами
стягнення податку визначалося 18 і 50 років.
Громадські господарства сплачували сільськогосподарський податок у розмірі 3% від отриманого валового
прибутку.
Промисловий податок становив 2% від одержаного
валового прибутку. Йому підлягали усі підприємства,
кустарні і ремісничі майстерні.
Кожен власник собаки зобов’язувався сплатити
25 крб. та отримати податкову марку [28, арк. 19].
Окупаційною владою були зареєстровані, а згодом
оподатковані власники коней. Сплаті цього податку
підлягали й особи, які мешкали у містах. Ставка
податку встановлювалася на рівні 150 крб. на рік.
Особи, які уникали реєстрації і приховували факт
наявності у їх індивідуальному господарстві коней
підлягали накладенню штрафу розміром 300 крб. За
несвоєчасну сплату податку, який вносився одним
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платежем встановлювалася пеня у розмірі 0,2% за кожен
прострочений день. Від оподаткування звільнялися
власники коней віком до 3 років, які не використовувалися
для виїздів та іншої господарської роботи [29].
За підрахунками радянського дослідника П. Г. Городнього, загалом, в 1942 р. на Полтавщині на кожен
селянський двір податки усіх видів складали 2315 крб., а
в 1943 р. – 3112 крб. Податки і збори із населення увесь
час зростали. Так, якщо податки на Полтавщині в 1942 р.
прийняти за 100%, то в 1943 р. вони складали:
1) Прибутковий податок із сільського господарства –
131%;
2) Податок на дорожнє будівництво – 204%;
3) Страхування будівель – 147%;
4) Культзбір – 138%;
5) Одноразовий податок – 249%;
6) Податок на собак – 63%;
7) Податок на кішок – 45%.
Водночас, платежі за основними видами податків
в 1943 р. збільшувалися, а от плата за собак та кішок
зменшувалася. Це пояснюється тим, що населення не
бажаючи сплачувати кошти почало масово забивати
тварин. Так, в Зіньківському районі, що на Полтавщині
в 1942 р. було обкладено податком 7310 собак. Станом
на 1 січня 1943 р. було зареєстровано 2210 собак. Під
час перереєстрації у квітні 1943 р. було встановлено
наявність усього лише 137 собак. Але, незважаючи на
це селян зобов’язали сплатити податок і за вбитих ними
домашніх тварин [30, арк. 33, 37].
Отже, основними видами податків в РКУ стали:
оборотний податок з продажу товарів; оборотний
податок від нетоварних операцій; податок із прибутків
підприємств, кооперативних підприємств, колгоспів та
населення; поземельний податок; промисловий податок;
прибутковий податок із заробітної плати; внесок на
соціальне страхування; податок на нерухоме майно;
податок із власників коней, великої рогатої худоби,
човнів, автомобілів та велосипедів, собак та кішок;
податок на спадщину та подароване майно; подушний
податок («податок із громадян»).
Розпорядженнями органів місцевого управління РКУ
було запроваджено немало одноразових податків. Серед
них відомі: одноразовий податок на потреби розвитку
сільських громад; шляховий збір; податок на дорожнє
будівництво; «загальногромадянський національний
податок», податок «на відбудову».
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Taxes and tax payments on the territory of the Reichskommissariat
«Ukraine» in the system of economic exploitation of the local
population (1941–1944)
Using a wide group of archival documents and analyzing the special historical
literature, the author of the publication establishes the types of taxes and tax
payments that were imposed on the local population and production structures
in the Reichskommissariat «Ukraine». The reconstruction of taxes and tax
payments made it possible to clarify in more detail the purpose and tasks of the
occupation policy pursued by the administration of the CGS with respect to the local
Ukrainian society. The author of the publication found that the German occupation
administration of the CGS had developed a system of taxes and tax payments, which
included: a turnover tax from the sale of goods; a revolving tax on non–market
transactions; tax on profits of enterprises, cooperative enterprises, collective farms
and the population; industrial tax; tax on wages; collection for social insurance;
real estate tax; tax on owners of large cattle, boats, cars and bicycles, dogs and cats;
tax on the heritage and donated property; per capita tax.
Keywords: taxes, levies, regulations, occupation administration, occupation
policy, tax payments, financial departments, local authorities, councils, local
population, Reichskommissariat «Ukraine», Gebitskommissariat.
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Відновлення та діяльність Київської кіностудії
художніх фільмів в 1944–1945 рр.
Розглядається відновлення роботи Київської кіностудії художніх
фільмів в 1944–1945 рр. Проаналізовано всі сфери діяльності кіностудії.
У дослідженні звернено особливу увагу на проблеми, з якими зіткнулася
кіностудія під час створення художніх фільмів.
Ключові слова: кінематограф, Друга світова війна, Київська кіностудія
художніх фільмів, Українська РСР.

Дослідження діяльності Київської кіностудії художніх
фільмів після її реевакуації дає можливість розкрити
особливості розвитку культурно–мистецьких закладів в
період визволення України та в останній період Другої
світової війни. Кіностудія знаходилася під безпосереднім
управління радянської влади, і її продукція відображала
ставлення комуністичного режиму до тогочасних подій.
Розгляд діяльності кіностудії дає можливість з’ясувати
складнощі та проблеми, які постали перед кіномитцями
та завдання, які ставила держава перед українською
кіностудією в означений період.
Обрана для дослідження тема є актуальною, адже
дозволяє визначити місце кіностудії в культурно–
мистецькому житті українського народу в період
суспільних потрясінь. Об’єктом дослідження є Київська
кіностудія художніх фільмів. Предметом історичного
аналізу є відновлення та діяльність Київської студії в
1944–1945 рр. Метою дослідження є аналіз особливостей
відновлення та діяльності Київської кіностудії художніх
фільмів в окреслений період.
Для розкриття даної проблеми використано архівні
матеріали Центрального державного архіву вищих
органів влади України, зокрема, фонду 2 «Кабінет
міністрів України» та фонду 4733 «Міністерство
кінематографії УРСР» та Центрального державного
архіву–музею літератури і мистецтва України (документи
фонду 670 «Державне підприємство «Національна
кіностудія художніх фільмів ім. О. Довженка»).
Діяльність кіностудії є мало досліджена в науковій
літературі. Переважна більшість досліджень мають
мистецтвознавчий характер, спрямовані на виявлення
недоліків й окресленні якості фільмів. Натомість
кіновиробництво, діяльність кіностудії, складнощі,
проблеми й шляхи подолання залишалися поза увагою
дослідників. Зокрема, це стосується радянської
історіографії. Найбільш ґрунтовною працею тих
років стала книга Г. В. Журова, в якій автор ґрунтовно
аналізує кінофільм «Нескорені» [4]. Голова Комітету в
справах кінематографії при РНК СРСР І. Большаков
в книзі «Советское киноискусство в годы Великой
Отечественной войны» акцентує увагу, що фільми
«Нескорені» та «Зигмунд Колосовський» виконували
важливе завдання ідеологічного й виховного характеру
[1]. Сюжетні перипетії та смислове навантаження тих же
кінофільмів аналізувалися в книзі «Історія українського
радянського кіно» [5]. Також можна згадати рецензії
до кінофільмів, які з’являлися в тогочасних газетах.
Наприклад, в газеті «Радянське мистецтво» від
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30 жовтня 1945 р. було розміщено статтю Ф. Бурлаки
«Віра», присвячену кінофільму «Нескорені» [2].
Деякі праці радянської доби характеризуються
заангажованістю,
упередженістю
і
відсутність
об’єктивного аналізу подій й фактів. Дослідники не
торкалися важливих аспектів роботи Київської кіностудії
художніх фільмів.
Сучасна вітчизняна історіографія має окремі
дослідження дотичні до даної теми. Так, певні проблеми
щодо відновлення кіностудії розглядав радянський та
український кіноінженер М. О. Фількевич [9]. У статті
український історик Олена Стяжкіна вважає повість
Бориса Горбатова та кінофільм «Нескорені» «важливими
та актуальними джерелами вивчення історії війни та
окупації» [8]. Недоліки й переваги окремих фільмів
Київської кіностудії аналізує дослідник О. Пашкова [7].
Відновлення Київської кіностудії художніх фільмів
було здійснено згідно постанов РНК СРСР від 5 лютого
1944 р. №2272–р та РНК УРСР і ЦК КП(б)У від 6 березня
1944 р. [6, с. 11], а також наказу Комітету в справах
кінематографії при РНК СРСР від 18 лютого 1944 р. [23,
арк. 1]. Станом на 6 березня 1944 р. технічне обладнання
і персонал знаходилися в Ашхабаді, Ташкенті, Москві.
Основна база кіностудії зосереджувалася в Ашхабаді.
В Ташкенті здійснювався дубляж картин українською
мовою, затверджених Комітетом в справах кінематографії
при РНК СРСР [10, арк. 11].
За період окупації Київська кіностудія художніх
фільмів зазнала матеріальних втрат і потребувала значних
коштів на відновлення. Впродовж 1944 р. на відновлення
кіностудії витратили 1 136 тис. карбованців [18, арк. 1].
В 1945 р. на Київській кіностудії художніх фільмів було
виконано робіт на суму 1390 тис. карбованців, з яких
– 688 тис. крб. підрядним способом та 702 тис. крб.
господарським способом. У відділі капітального
будівництва Київської кіностудії зазначено, що на
проектні роботи витратили 26 тис. крб., будівельно–
відновлювальні роботи в цехах – 448 тис., будівельно–
відновлювальні роботи житлового будинку – 244 тис., на
електрообладнання та електроустановку – 175 тис., роботи
по будівництву та відновленню і монтажу обладнання та
апаратури – 316 тис., на купівлю обладнання та апаратури
– 181 тис. Фактична вартість проведених робіт становила
1213 тис. крб. Студії вдалося зекономити 177 тис. крб. за
рахунок мобілізації внутрішніх ресурсів та матеріалів [20,
арк. 177], тобто за рахунок безплатної роботи працівників
кіностудії. Проходив процес відбудови закладу у
складних умовах відсутності необхідної робочої сили і
дефіциту будівельних матеріалів [20, арк. 176]. Загалом
за два роки на відбудову студії фактично було витрачено
2 349 тис. крб.
В акті передачі Київської кіностудії з відання
Комітету в справах кінематографії при РНК СРСР до
Управління в справах кінематографії при РНК УРСР від
29 квітня 1945 р. зазначалося, що не вистачало техніки
для ефективної роботи установи. В цеху знімальної
техніка придатними для роботи були тільки дві камери
«Мітчел». Також у розпорядженні студії були ще три
застарілі камери «Супер–Парвс», які працювали з
1936 року. З 8 німих знімальних камер 3 потребували
ремонту [21, арк. 5]. В цеху обробки плівки була лише
одна зношена проявна машина, якісну проявну машину
залишили для Ашхабадській кіностудії [16, арк. 80].
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Проблемою, яка потребувала нагального вирішення
була нехватка творчого персоналу. Як тимчасовий варіант,
планувалося залучати кваліфікованих театральних
режисерів, хоча визнавався ризик таких призначень.
Приклад підготовки додаткових акторських кадрів
брався у студій Москви та Ленінграду, які заснували
театри при кіностудіях. Отже, планувалося відкриття
Студії акторської школи. Керівництво кіностудії
прагнуло поповнити частину творчих і інженерно–
технічних робітників за рахунок перерозподілу кадрів
інших кіностудій та за рахунок випускників спеціальних
вузів Кінокомітету [10, арк. 12]. Київська кіностудія
художніх фільмів не була повністю укомплектована
кадрами сценаристів, тому для написання сценаріїв
залучалися українські письменники [10, арк. 13].
Певної уваги потребувало питання забезпечена
Кіностудії технічними працівниками, без яких робота
установи була б неможлива. Так, станом на 15 вересня
1944 р. на кіностудії працювало 9 інженерів, 5 техніків,
8 майстрів, 4 слюсарів, 3 токарів, 5 столярів, 11 малярів,
3 освітлювачів. Не було жодного електромонтера.
Натомість, в 1941 р. працювало 30 інженерів, 8 техніків,
11 майстрів, 20 слюсарів, 7 токарів, 45 столярів,
11 малярів, 48 освітлювачів, 9 електромонтерів. Тобто на
той момент працювало 38 осіб, тоді як в 1941 р. – 189
осіб [23, арк. 9].
Суттєві незручності й проблеми кіностудії завдавала
виставка трофейної зброї на території установи. Дирекція
кіностудії 7 березня 1945 р. звернулася до заступника
голови раднаркому УРСР М. П. Бажана зі скаргою на
адміністрацію військової виставки трофейної зброї.
Дозвіл на таке розміщення виставки надав директор
фотофабрики №7, що було незаконним [11, арк. 45]. Вже
12 березня цього року уряд відредагував на прохання
керівництва студії і направив листа до наркома оборони
УРСР генерал–лейтенанта В. П. Герасименка, в якому
просили перевести гараж трофейної виставки на інші
місце. Вказувалося на те, що руйнуються асфальтові
дороги та спеціальні знімальні майданчики [11, арк.
44]. Неправильне розміщення трофейної зброї лише
завдавало додаткових збитків кіностудії, які покривалися
з державного бюджету.
Попри проблеми й складнощі протягом 1944–
1945 рр. було знято чотири кінофільми: «Нескорені»,
«Українські мелодії», «Зигмунд Колосовський» та
«В далекому плаванні». До речі, зйомки двох фільмів
були заплановані на інших кіностудіях. Наприклад,
кінофільм «Нескорені» з логічних міркувань вирішили
знімати на Київській кіностудії художніх фільмів, адже
події розгортаються в окупованому Донбасі. За наказом
Кінокомітету від 14 липня 1944 р. «Мосфільм» мала
передати українській кіностудії майно, постановочний
інвентар та знімальну групу. Директором картини
призначали М. Л. Демиховського, який до цього
був директором групи ще незавершеного фільму
«Українські мелодії». Під час економії бюджету зміна
студії виробника збільшувала вартість картини. Зокрема,
на підготовчий період було збільшено кошторис на
107,4 тис. крб., і він мав становити 367,4 тис. крб. [15,
арк. 62]. Над кінокартиною «Винищувачі швабів»
(«Зигмунд Колосовський») спочатку працювала Алма–
Атинська студія художніх фільмів, яка встигла витратити
на виробництво аж 1 001 200 карбованців [22, арк. 109].
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Творці кінофільмів стикалися з проблемами й
побутового рівня, як, наприклад, нерегулярна подача
електроенергії. Станом на 1 січня 1945 р. простої
знімальної групи кінофільму «Нескорені» через
відсутність електроенергії становила 30 днів, а фільму
«Українські мелодії» – 22 [16, арк. 83]. Загалом простої
через відключення електроенергії за період створення
фільму «Нескорені» становили 70 днів [17, арк. 203].
Були встановлені вимоги щодо виробництва
фільмів. По–перше, не можна було перевищувати
кошторис, виділений на конкретний фільм. По–
друге, студія мала дотримуватися термінів зйомок. За
перевитрату знімальної плівки певні особи отримували
попередження. Наприклад, режисер М. Донской,
оператор Монастирський та директор групи Дмиховський
було зроблено зауваження, тому що за другу декаду
листопада 1944 р. при нормі в 1576 м витратили плівки в
розмірі 2904 м [25, арк. 69–70]. Часто перевитрати були
вимушені, вони пов’язані з об’єктивними причинами.
Так, в кінофільмові «Нескорені» приймали участь
діти, зйомки проходили на розвалинах заводів. Через
обмеженість часу натурних зйомок, які розпочалися
26 серпня 1944 р., фільмування відбувалося при будь–
якій погоді. Всі ці фактори призводили до частих
перезйомок. Майже всі натурні зйомки були завершені
в 1944 р., залишалася лише робота в павільйоні [16, арк.
82]. Знімальна група фільму «В далекому плаванні»
під час зйомок з 11 до 28 червня 1945 р. зробила 227
корисних метрів і плановій нормі витрат негативної
плівки в 1362 м. Фактично знімальна група витратила
1958 м плівки. Таким чином, перевитрати становили
596 м плівки. Керівництво студії наказувало економити
плівку знімальній групі фільму «В далекому плаванні»
[17, арк. 230]. У фільму були фінансові проблеми та
тритижневий простій через відсутність лісу та затримку
в будівництві декорацій [18, арк. 68].
Від знімальної групи вимагають чіткості організованого робочого процесу. В разі зупинки виробничого
процесу відповідним особам оголошували догану,
зауваженням чи змушували їх до відшкодуванням збитків
з заробітної плати. З типовими проблемами були пов’язані
зйомки фільму–концерту «Українські мелодії», до яких
залучалися різні танцювальні та співочі колективи. Так,
в наказі директора кіностудії від 12 серпня 1944 р. «Про
роботу групи «Українські мелодії» зазначалося, що робота
групи не організована. Крім того, не подано декадний
план, не було підписано договори з оркестром та акторами,
хоча роботу з ними було почато. Для прикладу наводилася
робота з оркестром і хором на першій репетиції 11 серпня,
яка розпочалася в 17 годині 30 хвилин замість запланованих
16 годин [24, арк. 95]. 18 жовтня 1945 р. на зйомку даної
картини був доставлений фільмофон в 14 годині замість
запланованих 11 годин. Адже штатив «Доллі» не був
пристосований для установки знімальної камери. Крім
того, камера була зламана [24, арк. 63]. Наприклад, на
27 жовтня 1944 р. був призначений запис оркестром та
хором номерів «Веснянка», «Літо», «Дует», «Розлука» і
«Колискова». Коли оркестр прибув, то з’ясувалося, що
цей склад оркестру не може записати номери «Веснянки»
та «Літо», тому що не вистачало кількох інструментів. За
таку неорганізованість завідувач музичним відділом студії
отримав догану, а директор групи та режисер – зауваження
[24, арк. 47–49].
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В знімальній групи кінофільму «Українські мелодії»
були не лише організаційні проблеми. Для зйомок
26 жовтня 1944 р. вимагався мотор для обслуговування
фільмофону, але з’ясувалося, що він зламаний [25,
арк. 3]. Також була зірвана зйомка, запланована на ніч
з 16 на 17 листопада 1944 р. Причини зриву зйомки не
повідомлялися, але директору картини Джевальському
оголосили догану, а асистента режисера зняли з
виробництва картини, і він мав відати 1/3 зарплати [25,
арк. 48]. Вже через місяць 22 грудня 1944 р. головний
адміністратор та асистент режисера отримали сувору
догану, директор групи – догану, а режисер І. Земгано
отримав зауваження, тому що актори та машин для
зйомок не було на місці. Керівництво студії планувало
зйомку фільму з кавалерією [25, арк. 103].
Перший варіант фільму не сподобався керівництву
Комітету в справах кінематографії при РНК СРСР. В
наказі Кінокомітету від 22 червня 1945 р. вказувалося,
що фільм мав «демонструвати багатство і яскравість
національних танців і пісень України». На думку
радянського
керівництва,
«Українські
мелодії»
представляють собою картину, яка знижує рівень, на
якому повинні випускатися художні фільми», хоча
хвалив операторську роботу [17, арк. 236]. Київській
кіностудії художніх фільмів наказали перемонтувати
фільм і вирізати ряд номерів низької якості, відповідно
до вказівок Головного управління з виробництва
художніх фільмів. Режисери І. Земгано і І. Ігнатович, які
відповідали за постановку кінокартини, позбавлялися
права на отримання постановочної оплати. Також
керівник Управління в справах кінематографії при
РНК УРСР та директор Київської кіностудії повинні
встановити контроль за якістю відзнятого матеріалу,
долучаючи до обговорення членів Художньої ради
студії [17, арк. 236–237]. У звіті Управління в справах
кінематографії при РНК УРСР вказувалося, що
планували здати кінофільм з поправками до 25 липня
1945 р. [14, арк. 13].
При цьому творці фільму мали заощадити кошти
на виробництві фільмів. Це значно впливало на якість
кінокартини. Всі чотири картини («Нескорені»,
«Українські мелодії», «Зигмунд Колосовський», «В
далекому плаванні») не витратили запланованого
кошторису. Незважаючи на кошторис в розмірі
4 148,9 тис. крб., на виробництво «Нескорених» було
витрачено 3624569 крб. Вдалося заощадити на декораціях, освітлювальній апаратурі, електроенергії та
звукозаписі [20, арк. 102–103]. Всього кошторис картини
«В далекому плаванні» становив 5 160 000. Натомість
було витрачено станом на 1 січня 1946 р. 3 943 340
карбованців [20, арк. 101]. Тобто було зекономлено
1 216 660 карбованців бюджетних коштів. Незважаючи
на перевитрати на декорації, освітлювальну апаратуру
та реквізит, фільм про життя на військовому кораблі
зміг заощадити на електроенергії, звукозапису та навіть
плівці для друку. На цих та інших матеріалах автори
фільму заощадили 1 523 205 млн. карбованців відносно
початкового плану [20, арк. 100–101].
Незважаючи на проблемні зйомки, не весь кошторис
кінокартини «Українські мелодії» був витрачений.
Творцям вдалося заощадити 96 990 на декораціях і
22 375 крб. на монтажі. Натомість на різні види плівки
автори витратили на 34 474 карбованців більше, ніж
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було заплановано [20, арк. 98]. Звітна вартість картини
становила 2 597 105 карбованців, а заплановано було
витратити 3 458 700 карбованців [20, арк. 99]. Витрати
на картину «Зигмунд Колосовський» становили
4 089 156 карбованців замість 4 458 600 запланованих.
Вдалося заощадити на електроенергії, павільйонних
декораціях, звукозапису і костюмах [20, арк. 109]. Всього
затверджений кошторис цих чотирьох кінокартин
становив 17 226 200 крб. Витрати на виробництво фільмів
становили 14 254 170 крб. Тобто було заощаджено суму
в розмірі 2 972 030 крб. Ця сума перевищує витрати на
виробництво фільму «Українські мелодії».
Через часті простої дата здачі фільмів змінювалася.
Наприклад, дата закінчення фільму «Нескорені»
переносилася три рази: 24 лютого 1945 р., 11 травня
1945 р. [16, арк. 83], 1 червня 1945 р. [17, арк. 171].
Кінокартини, які були зняті до кінця 1945 р., мили
виконувати пропагандистську функцію. Наприклад,
кінофільм «Зигмунд Колосовський» пропагував
«радянсько–польську» дружбу. Після закінчення
виробництва кінофільму керівник Комітету в справах
кінематографії при РНК СРСР І. Большаков надав
наказ відправити картину до Польщі [7, арк. 354–
355]. Наприклад, у фільмі згадується теза про те, що
нацисти намагаються очорнити Радянський Союз. І
польські повстанці радіють наступу Червоної Армії.
До того ж у фільмі присутній позитивний персонаж –
католицький священик, адже польське населення завжди
було ревними католиками, і в Польщі не проводилася
антирелігійна політика. Одну зі сцен знімали в костелі
Святого Миколая [17, арк. 226].
У кінофільмі «Нескорені» герої не ідентифікують себе
українцями. Наприклад, внучка питає діда Тараса, коли
прийдуть «руські». Він робить їй зауваження і говорить,
що хіба вона не «руська». Тарас каже, що треба говорити:
«Наші прийдуть. Наші німців виженуть». Кінофільм «В
далекому плаванні» розповідав про російських моряків
часів Російської імперії і мав демонструвати силу духу
російського народу.
Три фільми («Нескорені», «Зигмунд Колосовський»,
«В далекому плаванні») зняті російською мовою. Так як
фільми виходили в прокат в Західній Україні, де населення
ще не знало російської мови, кінофільми дублювалися.
Було здійснено дубляж фільму «Нескорені», який був
прийнятий Управлінням в справах кінематографії при
РНК УРСР 17 вересня 1945 р. [12, арк. 37].
Київська студія художніх фільмів здійснювала
переклад радянських фільмів інших кіностудій
українською мовою. 16 травня 1945 р. було створено три
знімальні групи для дубляжу трьох кінокартин: «Рідні
поля», «Малахів курган» та «Іван Грозний» [17, арк.
169]. Часто дубляж фільму затримувався з вини студії–
виробника. Наприклад, Київська студія не отримала
своєчасно фонограмні шуми і звуки з Мосфільму, тому
запланована здача фільму була змінена з 15 вересня
на 1 жовтня 1945 року [12, арк. 39–40]. Також через
відсутність необхідної кількості кіноплівки, Управління
в справах кінематографії при РНК УРСР було змушене
змінити термін здачі картин. Був змінений термін здачі
Київською студією художніх фільмів кінофільму «Іван
Грозний» з 20 вересня на 5 листопада 1945 р., фільму
«Нашестя» – з 15 вересня на 12 листопада 1945 р.,
«Поєдинок» – з 13 жовтня на 10 листопада 1945 р.,
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«Людина №217» – з 30 жовтня на 15 листопада 1945 р.
[12, арк. 142].
Зроблений дубляж кінофільму надсилався до
Управління в справах кінематографії при РНК УРСР,
де йому ставили оцінку виконаної роботи. Наприклад,
6 грудня 1945 р. був прийнятий дубляж кінофільму
«Поєдинок» з оцінкою «задовільно» [13, арк. 169].
Всього за 1945 р було завершено дубляж радянських
кінокартин: «Нескорені», «Поєдинок», «Малахов
курган», «Іван Грозний», «Нашестя», «Жила–була
дівчинка», «Чекай на мене», «Зоя», «Кутузов», «Небо
Москви». Незавершеною залишалася українська
адаптація кінокартини «Рідні поля» (90%), «Людина
№212» (90%), «Це було в Донбасі» (35%) [20, арк. 34].
Незважаючи на тяжке матеріальне та технічне
становище, влада залучала студію до соціалістичних
змагань та намагалася пришвидшити норми виробництва
фільмів. 20 червня 1945 р. вийшов наказ Комітету в
справах кінематографії при РНК СРСР, де планувалося
в місячний термін підвищити діючі норми виробітку по
підприємствам Головного управління кіномеханічної
промисловості на 18% і на студіях союзного значення на
25% [11, арк. 118]. На початку липня 1945 р. РНК УРСР
у листі до керівництва Комітету в справах кінематографії
при РНК СРСР, зазначалося, що Київська кіностудія ще
повністю не відновлена, не вистачає обладнання, тому
не може підвищити продуктивність на 25%. Уряд УРСР
погодився збільшити продуктивність роботи студії на
15% [11, арк. 115].
Кіностудія приймала участь в соціалістичних
змаганнях, зокрема з нагоди Дня Перемоги. Як
повідомляє газета «Радянське мистецтво» від 2 жовтня
1945 р., Київська кіностудія художніх фільмів прийняла
виклик колективу «Мосфільм» та працівників
кінофікації та кінопрокату Сталінградської області
(тепер Волгоградска обл., Російська Федерація).
Кіностудія зобов’язувалася закінчити «найближчими
днями» і здати на екрани фільм «Зігмунд Колосовський»,
а в грудні випустити «В далекому плаванні». Крім
того, студія зобов’язувалася закінчити понад план
дубляж трьох фільмів українською мовою [3, с. 1]. В
жовтня 1945 р. спільним розпорядженням ВЦСПС
та Кінокомітет нагородили «Мосфільм» та Київську
студію художніх фільмів за участь у Всесоюзному
соціалістичному змаганні робітників кінематографії.
За вересень в третьому кварталі 1945 р. «Мосфільм»
отримала 200 тис. крб. премії. Другу премію отримала
українська студія за виконаний план виробництва «в
кошторисних планових цінах на 121,2%, в корисному
метражу на 111,6%» та здала вчасно фільм «Зігмунд
Колосовський». Сума другої премії становила 50000 крб.
[22, арк. 100]. Сума виділялася з фонду Голови Комітету
в справах кінематографії при РНК СРСР. Крім того,
Головне управління по виробництву художніх фільмів
повідомляло, що крім вказаної суми, для преміювання
працівників студії планувалося виділити 15 тис. крб.
[22, арк. 99].
Отже, Київська кіностудія художніх фільмів
працювали під пильним наглядом відповідних державних
установ, які контролювали всі сфери кіновиробництва.
Перед виходом на екрани фільми мали отримати дозвіл
Управління в справах кінематографії при РНК УРСР та
Комітету в справах мистецтв при РНК СРСР.
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Студія під час окупації зазнала руйнувань й
потребувала значних коштів для відбудови і відновлення
діяльності. Суттєво гальмувало повноцінну роботу
кіностудії відсутність належної кількості творчого та
технічного персоналу. Потреба у фільмах й прискорення
їхнього виробництва спонукала владу до запровадження
заходів, як штучного характеру – соціалістичних змагань,
так і матеріального заохочення.
Дослідження має перспективи для подальшого
наукового дослідження. Науковий інтерес становлять
діяльність інших українських кіностудій та розвиток
кінопрокату в зазначений період.
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Релігійність та забобонність в українському
повстанському середовищі Закерзоння
(1943–1947 рр.)
Автор досліджує повсякденні релігійні практики членів ОУН та
УПА на Закерзонні. Розкриваються контексти у яких вояки звертались
до вищих сил та проявляли свою віру. Досліджено наскільки сильними були
прояви забобонності в умовах партизанською війни. Стаття написана з
використанням методів воєнно–історичної антропології.
Ключові слова: ОУН, УПА, релігія, повсякдення, Закерзоння, забобони,
повстанці, підпільники.

Історична антропологія пов’язана з екзистенційними
проблемами людини, оскільки містить і враховує світ
індивідуальних переживань та вчинків [16, с. 175].
Одним з аспектів її вивчення є воєнно–історична
антропологія та військова психологія. Російський
воєнний антрополог Є. Сенявська звернула увагу
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на психологію людини на війні – яким чином вона
змінюється та набуває нових рис. Дослідниця наочно
продемонструвала своєрідну солдатську релігійність
на досвіді радянських військових, і її роботи стали для
нас певним методологічним орієнтиром [25; 26]. Аналіз
досвіду українок в ГУЛАГу, зроблений О. Кісь, хоч
напряму не стосується нашої теми, але для нас цікавими
є методологічні прийоми, представлені у розділі про
релігійні практики в екстремальних табірних умовах [12,
с. 143–150; 13]. Питання своєрідної націоналістичної
ерзац–релігії підіймає у своїх працях львівський
вчений О. Зайцев [10]. Роль символу та символічного у
релігійній свідомості людини та суспільства досліджена
у роботі Давіде Наваррії. Аналізуючи праці відомих
релігієзнавців він стверджує, що відчуття сакрального
та символу глибоко закорінена у людській психіці [21, с.
136, 145–146, 152–153].
На даний момент можна констатувати, що тему
релігійності в УПА майже ніхто не досліджував,
особливо з точки зору історичної антропології. Існує
лише стаття, присвячена зовнішнім проявам релігії та
служби капеланів в УПА авторства Д. Забзалюка [8, с. 23–
31; 9, с. 1–7]. Інформація про українських священників
Закерзоння, які співпрацювали з українським визвольним
рухом, подана у своєрідній довідковій праці А. Путько–
Стех [23]. Короткі біографічні дані про закерзонського
капелана УПА Василя Шевчука «Кадила» вміщені у
повідомленні А. Коваль [15, с. 44–46].
Джерельна база нашої розвідки – документи особистого
походження. Це, передусім, мемуари, спогади, денники
сотень, які відображають внутрішньо–психологічний
стан людини. Багатий матеріал з них ми доповнювали
офіційними документами ОУН і УПА, які можуть лише
частково продемонструвати зовнішню релігійність –
службу священника, спільну урочисту молитву.
Метою розвідки є розгляд релігійності та забобонності повстанців та підпільників Закерзоння у
1943–1947 рр., якою була їхня віра у надприродні сили і
сприйняття сакрального.
Слід одразу позначити, що релігійність – складний
елемент, пов’язаний з релігією як суспільним
інститутом та масовою або індивідуальною свідомістю.
В суспільстві з глибокою конфесійною традицією
побутова релігійність часто не обмежується рамками
офіційного віросповідання [25, с. 68]. Українське суспільство Галичини та теренів Закерзоння (Лемківщина,
Перемищина, Любачівщина, Холмщина, Підляшшя)
було, як відомо, досить релігійним, особливо в
порівнянні зі Східною Україною. До прикладу, член
ОУН Марія Савчин згадувала, що підпільники–східняки,
виховані у радянському суспільстві, дивувались рівнем
релігійності західняків і навіть просили пізнати Бога [24,
с. 67]. Відчуття релігії може сильно проявлятись у людей
саме в періоди суспільних потрясінь – війн та революцій.
Війну називають «межовою ситуацією», тобто
небезпечною, загрозливою, невизначеною та непередбачуваною. Події, які розгортаються у цьому
«прикордонні», майже не залежать від волі та розуму
людини. Чим менше керованість та контроль над
обставинами, тим сильніша схильність у людини знайти
психологічну точку опори [25, с. 69].
Віра у вище заступництво та долю. Віра в Боже
Провидіння та особливу допомогу вищих сил часто
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з’являється у вояків різних армій, які перебувають
у складних умовах. В українських комбатантів це
виражалося у вірі у заступництво Бога та вищих сил у
важку хвилину. Самі підпільники визнавали, що на війні
загострюється відчуття присутності чогось сакрального.
«Хто бував на війні й попадав у безвихідні положення,
той часто мусів свій щасливий рятунок приписати вищій
силі, яка кермує долею людини, – силі Всевишнього.
Таких безвихідних ситуацій, де людина просто не
має вже надії на вихід, є особливо багато в збройно–
підпільній боротьбі» [20, с. 220].
Повстанці, що вижили та залишили мемуари,
особливо на Заході, приділяли увагу заступництву вищих
сил. Провидіння проводило їх щасливо через усі життєві
випробування та надзвичайні повсякденні умови під час
перебування в лавах УПА і ОУН [4, с. 224; 32, с. 74].
Коли повстанець Іван Йовик ховався в криївці у
селян, до хати прийшли поляки і ледь не викрили його
сховок: «я віддихнув і сказав сам собі в думці, – дякую
тобі, Боже, що мене врятував» [11, с. 68]. Так само у
важку хвилину бою під час чергового наступу ворога
«я перехрестився і подумав собі: Боже, допоможи!» [11,
с. 195]. Після вдалого бою І. Дмитрик, відірвавшись від
погоні, щиро дякував Богу за опіку та захист [7, с. 58].
Командири, від яких вимагалось бути взірцем мужності
та впевненості, самі сподівались на допомогу Бога, без
якої неможливо воювати [14, с. 62].
Віра в Бога надавала повстанцям сили на порятунок
та втечу, коли здавалось, вже не залишилось надії: «Друг
Хитрий знову сказав: «О, Боже!» – і тут відчув Божу силу
та поміч» [20, с. 244]. Оточений поляками господарчий
референт Бірчанщини «Кум» був поранений у бою.
Розуміючи безвихідь ситуації, морально готував себе до
останнього пострілу, щоб не датись живим у руку. Однак,
зважився на останній прорив та втечу: «Я вірив, що Бог
допоможе мені перейти це поле смерті. Кулі свистали з
усіх сторін. Та, з Волі Всевишнього, дякуючи йому за
його ласку, я вспів таки перебігти щасливо, відв’язавшись
від переслідуючого ворога» [20, с. 201–203].
Інший випадок наводив І. Лико. Ховаючись від
відділу ВП, він та кілька підпільників залягли у
колючому малиннику. Тут вони вже не зважали на криваві
подряпини, а чекали на вирок долі. Поляки підійшли
майже впритул до схованки, а в українців дрижали
руки та калатали серця. Лише небажання вояків ВП
лізти в колючу малину врятувало ситуацію. «Вилізши з
гущавника, ми мовчали, задумавшись над незбагненною
долею. По хвилині обізвався «Річка»: «нехай хто що хоче
говорить, я вірю, що тільки Божий перст охоронив нас
від смерті»» [19, с. 188].
Божа допомога була присутня при віднайденні шляху
повстанцями через заміноване поле [29, с. 50]. Декілька
разів ледь не детонувавши міну, вояк щиро дякував
Всевишньому за порятунок та поміч [20, с. 237–239].
Вдалий вихід з ворожого оточення вояки приписували
Божому заступництву та помочі [4, с. 194, 201].
Після щасливої втечі від працівників НКВС,
сховавшись у людей, Марічка Савчин згадувала:
«Упавши на коліна, я обперлася на той стілець і вся
перенеслась у світ молитви. Молилася так чисто, так
щиро, що всім єством відчула – Він тут, біля мене, в цій
вогкій криївці, і я говорила до Нього, наче до видимої
особи» [24, с. 75]. В іншому небезпечному випадку
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близькості до ворога «Марічка» «всередині вся терпла»,
але «ангел–хоронитель» стояв біля неї і все обійшлось
щасливо [24, с. 100].
Українські комбатанти вірили в особливі символічні
дії захисного характеру родичів чи симпатиків руху,
які мають важити в їхній подальшій долі. Так, Богдан
Скала описав благословення власної бабусі перед
виходом з дому на війну. Вона передала йому «образочок
чудотворної ікони Белзької Богоматері», якому слід
молитись в скрутних ситуаціях та боях [20, с. 144].
Потрапивши в полон до поляків, Б. Скалу обшукали
та вилучили всі особисті речі, окрім ікони, якій він
молився наче перед смертю. Однак, поляки побачили
ікону Божої Матері в повстанця, і чудовим чином не
вбили: «Залишмо цього хлопця. Моя мати теж має
цей образок. Я не хочу брати його на своє сумління.
Залишмо, – це зроблять інші». Через деякий час
повстанець Б. Скала знову потрапив до своїх. За такий
щасливий порятунок вдячним був саме Діві Марії, бо:
«Вона – Покрова Українського Війська» [20, с. 149].
Подібне благословення бійці сотень УПА отримували й
від селян, які симпатизували визвольному руху. Бажали
Божої охорони у боротьбі з ворогами [4, с. 159].
Як ми бачили у попередній цитаті, певне місце
у свідомості українських вояків займав образ Божої
Матері – Покрови. Цей факт ми спостерігаємо й у інших
мемуарах. Коли у якомусь часовому проміжку не було
боїв, а вороги не показувались, повстанці–підпільники
відчували охорону Божої Матері – «опікунки українського
вояцтва» [29, с. 289]. Ірина Тимочко знайшла дорогу
через снігову заметіль, хоч ледь не замерзла, але опісля
«зі сльозами на очах дякувала Матері Божій за спасіння»
[28, с. 102].
Прикметно, що українські повстанці майже не
виділяють у надзвичайних ситуаціях інших святих.
Лише раз ми знайшли цікаву згадку про святого Петра.
Вояк на війні, особливо партизанській, має бути завжди
зосереджений та готовий, адже битва може початись у
будь–яку хвилину. Такий раптовий бій застав упівців
посеред ранкових процедур: «Дехто докінчує на–ходу
голитись, щоб, як прийшлось би загинути, не ставати
перед святим Петром півголеним». [20, с. 140]. Тут ми
також бачимо своєрідне ставлення воїнів до смерті і їх
готовність зустріти на «тому боці» учня Христа.
Життя вояка у підпільних умовах залежить від
щасливих випадковостей або рокових збігів обставин.
Балансуючи між життям та смертю, повстанцям нічого
не лишалось, окрім як спілкуватись з вищими силами і
знаходити в них опору на цьому небезпечному шляху.
Коли слід було негайно ризикувати, щоб пройти
непоміченим через поля в насиченому ворожими
військами терені, підпільники «здавались на ласку
Божу» і рушали [20, с. 201–203].
Під час небезпеки відкриття себе перед ворогом
підпільники віддавали себе під покрову вищих сил, бо
часом лише на них залишалось сподіватись [22, с. 65].
Перебуваючи під обстрілом, Наталя Башук була зайнята
лише молитвою. Просила Бога врятувати себе та дитину
[22, с. 69].
Після напрочуд вдалої втечі від переслідування, не
отримавши поранення від шквалу куль, коли бувало
увесь плащ був продірявлений серією кулемета,
партизани приписували спасіння на Боже заступництво і
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Його оберігаючу руку [30, с. 31]. «…у тихій молитві, під
зеленими, стрункими ялицями два повстанці складали
Всевишньому гарячу подяку за неймовірний рятунок»
[20, с. 221–222; 4, с. 201].
Перебуваючи за мить від викриття ворогом сховку
на дереві, підпільник ніби відчув присутність чогось
потойбічного, затамував подих… І навдивовижу через
певний час небезпека минула [20, с. 224].
Доля вояка у бойовій ситуації не визначена, кожної
хвилини статись може будь що: «Ніхто з нас не знає, що
буде завтра, хто і коли стане перед суд Всевишнього» [29,
с. 50]. Стрілець В. Левосюк спостеріг, що доля людей
дивовижним чином різна. Особливо це проявляється на
війні: «П’яні німці стріляли «на віват», заблукана куля
убила на місці жінку, що пасла корови за селом. А от
переді мною вибухла бомба й нічого мені не сталося.
«Дивні діла Твої, Господи, – повторив я, ідучи» [5, с. 113].
Як бачимо, багато хто з повстанців на власній долі
пересвідчився у невід’ємності віри у вищі сили від людської
психіки, що часто проявляється в надзвичайних умовах.
Цей досвід можна підсумувати їхніми словами: «…надія
на вищу поміч глибоко закорінена в серцях українських
повстанців–лицарів, які особисту відвагу і посвяту тісно
сполучують з вірою в Бога» [20, с. 220; 4, с. 244].
Забобони, сни, прикмети, передчуття. На війні, як
екстремальній, непередбачуваній ситуації, в учасників
подій також з’являється намагання керувати зовнішніми
чинниками через ірраціональні дії. Вірити, що
надприродні феномени, певна послідовність реальних
фактів впливають на оточуючу життєву ситуацію [25,
с. 69; 18]. Дослідниця Е. Сенявська також вважає, що
побутові забобони займають значне місце у повсякденній
релігійній свідомості комбатантів, особливо у порівнянні
з цивільним населенням [26, с. 241].
Українські повстанці та підпільники на Закерзонні
вірили у передчуття, прикмети, «погані знаки» та погані
сни, що можуть справдитись. Я. Коцьолок – «Крилач»
писав у своєму деннику: «Вночі маю погані сни: танці,
забава, поцілунки… Почуваю, що знову щось буде»
[33, с. 82]. По дорозі в інший терен у С. Стебельського
«Хріна» спіткнувся кінь: «Мав би це бути поганий
знак?» [27, с. 198]. Сон–пересторога явився Євстахію
Кметю переддень, як його схопили поляки [14, с. 214].
Віщі сни супроводжували повстанця М. Терефенка й
протягом його тюремного ув’язнення. Кожній події та
речі у сновидіннях він надавав власного трактування
[19, с. 454–456].
Сотенний М. Дуда – «Громенко» також писав про
правдиві передчуття майбутнього бою, хоча інші вояки
цього не помічали [3, с. 60–71]. Зазвичай партизани
ділились між собою пересторогами щодо снів та були
досить забобонними [14, с. 214; 7, с. 151]. Польовому
жандарму «Острому» снилося: «будь–то би йому
випали зуби. Кажуть, що буде якийсь випадок смерті»
[33, с. 118].
Взимку 1946–1947 рр. на Лемківщині були настільки
сильні морози, що часто тріскались та падали дерева без
найменшого подуву вітру. За гуцульськими повір’ями це
віщувало лихо та було пересторогою природи. Забобонні
вояки казали, що так густо будуть падати і повстанці в
цьому році [19, с. 229]. І. Герасимів – «Палій» згадував,
як одної зимової ночі 1945 р. прийшла до села зграя
вовків, люди казали, що вовки віщують лихо [4, с. 98].
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На війні, коли нема певності наступного дня, для
учасників бойових дій все довкола подекуди набуває
якогось ірраціонального змісту. Жодна річ, обставина
чи інцидент не є випадковим, все має своє місце та
свій особливий сенс. Так, зокрема, повстанці вірили у
своєрідні віщування птахів. До ройового «Чорного»
з сотні «Хріна» кілька разів прилітала пташка, сідала
на руку, співала та їла з рук хліб: «Круки безнастанно
літали над нами і зловісно крякали. … «Буде небезпека.
Стережіться, хлопці, це погані знаки»» [27, с. 282–
283, 293]. Ця новина про візити пташки і її тривожна
інтерпретація пішла по сотні, повстанці сподівались бою
й без наказу почистили зброю [27, с. 293].
Коли у таборі сотні «Крилача» з’явилась зв’язкова
М. Боднаренко–Ріпецька – «Оксана», вояки казали, що
цього дня мусить бути бій. Я. Коцьолок зауважив, –
«Коли лиш жінка появиться між повстанцями, звичайно
не обходиться без бою», – перераховуючи, скільки
разів прикмета справджувалась. Того разу повстанська
ворожба так само була правдивою [33, с. 103].
Вояки та підпільники не заперечували, щоб
спеціально зазирнути у своє майбутнє. Сільський
ворожбит гадає на картах та пророчить М. Макаренку
велику небезпеку, а стрільцю «Яру» «випадає на картах
смерть». Через день у сутичці з поляками автор спогаду
отримав важке поранення, а «Яр» загинув [20, с. 214–
219]. Працівник СБ І. Кривуцький «Аркадій», хоч сам не
був забобонним, все ж погодився на ворожіння циганки,
в якої зупинилась його боївка на час хуртовини. Її
передбачення про небезпеку «від чорної жінки» дивним
чином справдилось [18].
Хоча варто й відмітити, що вояки УПА не були
абсолютно забобонними та марновірними. Якось бійці
сотні «Крилача» сміялись з прикмет старої ворожки про
природу та їх нібито зв’язок з політичною ситуацією у
Польщі. «Стрілецтво сміється з польської забобонности»
[33, с. 67].
Жінки–підпільниці самі гадали на картах про
долю свої знайомих, про майбутнє, або користувались
послугами інших «ворожбитів» [22, с. 43–44, 63]. Деякі
повстанці–чоловіки також вміли власноруч поворожити
– «читати людські долоні», або гадати на картах [6, с.
86; 7, с. 151; 32, с. 113]. «Сказав мені раз докладно про
моє минуле і будуче, і менш–більше у вірних рамках
намалював мені картину страшних переживань, що мене
ще чекає, але це все скінчиться щасливо. Буду жити,
Україна стане вільною державою» [14, с. 39].
В українських комбатантів Закерзоння існував
певний ірраціональний зв’язок з власною спільнотою
підпілля. Перед тим як був знищений найбільший
шпиталь на Закерзонні на горі Хрещата, багатьом воякам
снились погані сни, і було важке передчуття: «Всім нам
снилися дуже погані сни. Одним великі стоси м’яса,
другим – дівчата, третім – забави і танці. Всі ми були
неспокійні». Те саме відчував навіть сотенний «Хрін»,
який зазвичай був досить впевненим та бадьорим [27, с.
313]. Так само, Перемиські підпільники передчувають
біду свого провідника «Летуна», який пішов в терен, та
невдовзі загинув [29, с. 192, 194–195, 203–204].
На війні у людини загострені ірраціональні почуття і
підсвідомість іноді працює замість свідомості, особливо
в екстремальних ситуаціях. Бойовик «Цяпка» відчув
небезпеку перед входом до хати українки, в якої, і справді,
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ночували польські вояки [29, с. 262]. Така сама ситуація
з передчуттям була у Івана Федака, який дякував Божій
допомозі за спасіння [5, с. 368]. Господарчий референт
«Кум» передчував облаву, яка дійсно сталась під час
наради з його підлеглими [20, с. 199–200].
Деякі підпільники вірили в нумерологію та щасливу
магію чисел. Референт СБ «Гуцул» 5 і 6 районів
Лемківщини вважав своїм щасливим днем 13, доки його
не поранили у сутичці саме цього числа. Лікуючись у
шпиталі на г. Хрещата, загинув з усіма мешканцями [20,
с. 247–249].
Іноді підпільників, для яких нічні переходи та
військові пригоди були звичними, через нервове
перенапруження охоплював раптовий страх темряви та
погані передчуття [29, с. 303].
Зовнішні прояви релігійності. За гарних умов у
терені відділи УПА у неділю приходили до українських
сіл до церкви [11, с. 87], або ж відправляли польову
Службу Божу в лісі [20, с. 113]. Літургії зі священником
були обов’язковими під час різноманітних свят – не
тільки релігійних, але й патріотичних [31, с. 29].
У таких польових молебнях між великими ялицями
встановлювали олтар та дерев’яний хрест, з боків
стояла почесна стійка, а священик правив службу [1,
с. 60; 7, с. 129; 4, с. 41–42; 17, с. 111]. У вишкільних
таборах ранкова та вечірня молитви були обов’язковим
атрибутом розпорядку дня [4, с. 28; 6, с. 73–74].
Особливо частими, судячи зі згадок в джерелах, були
богослужіння на теренах Перемищини. Тут діяв відомий
курінний капелан «Кадило» (Василь Шевчук), який
відправляв Службу Божу під час свят, урочистостей,
присяг, чи у звичайну неділю, і був дуже у цій справі
майстерним та емоційним [1, с. 112–113; 11, с. 174–175;
18; 23, с. 222–224]. «Такої проповіді, яку виголосив
курінний капелян, не зміг би сказати жодний інший
священник, котрий не пережив на собі всіх епопей
повстанського лісу й не знав небезпек важких буднів
УПА» [1, с. 132–133]. Урочисті польові літургії інколи
виконувались за участі кількох сотень, військового хору
та місцевих людей [1, с. 209–210; 29, с. 211].
На Лемківщині був відомим о. Яворенко (Андрій
Радьо) [27, с. 323, 325–326; 23, с. 202]. При сотнях УПА
на Закерзонні служило досить багато священників, які
у переважній більшості або загинули в боротьбі, або
були страчені польською комуністичною владою [23,
с. 184, 210, 214]. Інші священнослужителі по–різному
співпрацювали з повстанським рухом, проводячи служби
у місцевих церквах, сповідаючи чи лікуючи вояків [23, с.
180, 244, 250, 266, 282, 330].
Повстанці могли зайти до якоїсь гірської каплички
і в перервах між боями помолитись. Під час одної такої
зупинки командир «Хрін» наказав бійцям в капличці
нічого не чіпати, а навіть полагодити, бо: «це один із
доказів високої християнської моралі українського
народу» «на відміну від безбожної Москви». [27, с. 322].
Іноді вояків охоплював особливий релігійний
настрій, і вони могли відправити Службу Божу
самостійно з власного молитовника, без священика [5, с.
361]. Або ж один голосно читав «Отче наш», а всі інші
повторювали. Опісля могли заспівати «Боже Великий
Єдиний!» [4, с. 224].
На останок, слід сказати про особливу націоналістичну релігійність у спільноті членів ОУН та УПА.
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Своєрідна ерзац–релігія, за висловом О. Зайцева,
створювалась у підпільно–повстанському середовищі
ритуалами, пов’язаними з вітчизною та патріотизмом.
Наприклад, «молитва українського революціонера»
за спогадами І. Лико «зроджувала в уяві містичні
поняття про рідний край, у безмежно глибокому змісті
тривання, існування і життя нації». Молитва готувала
націоналістів до випробувань та смерті заради ідеї [19,
с. 50–51]. Культ героїзму та легітимація смерті є одною
з ознак символічного універсуму, який утверджує
сценарій «правильного життя» та «правильної смерті».
Хоч «релігійний націоналізм» в галицькому соціумі
остаточно не сформувався, тут ми бачимо прояви
ОУНівської обрядовості з апеляцією до релігійності [10,
с. 288–289, 425].
Висновки. Можна сказати, що українські повстанці
Закерзоння були релігійними людьми в міру властивих
їм культурних кодів. Своєрідна військова релігійність
та забобонність з’явилась у них лише після першого
«бойового хрещення», зі здобуттям досвіду перебування
в межовій ситуації. Після такої пригоди, як зазначав
К. Ясперс, людина виходить оновленою екзистенційно,
і більше ніколи не буде колишньою. Прагнення до
символізації власного життя та відчуття сакрального
глибоко закорінені у людську психіку і вони з часом
розкриваються більшою мірою, особливо у присутності
смертельної небезпеки. Віра в Бога займала важливе
місце у внутрішніх повсякденних практиках повстанців,
слугуючи джерелом психологічної впевненості та опорою
у жахливих реаліях партизанської війни. На прикладах,
наведених у спогадах учасників подій, ми бачимо, що
прояви відвертої віри у вищі сили чи потойбічні символи
закарбувались у їхній пам’яті дуже яскраво та чітко.
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Religion and superstition in the Ukrainian insurgent milieu
in Zakerzonnia (1943–1947)
The author studies everyday life practice on religion of members of Ukrainian
liberation movement in Zakerzonnia region 1943–1947. The article is based on
wide base on sources mostly personal origin, the memoirs and diaries of UPA’s
companies. A brief review of historiography and historical sources are represented
also. The author starts with telling about few theoretical remarks about method
of content–analysis in studying history. The article is written using methods
of military–historical anthropology. Historical anthropology is related to the
existential problems of man, because it contains and takes into account the world
of individual experiences and actions. It is stressed that human psychology in
the war changes and acquires new features. The article explores the contexts in
which the soldiers turned to higher forces and showed their faith. The strengths
of the manifestations of superstitions in the conditions of the guerrilla warfare are
revealed also. In conclusion, author says that faith in God occupied an important
place in the internal everyday practices of the Ukrainian rebels, serving as a source
of psychological confidence and support in the terrible realities of the guerrilla
warfare. On the examples that given in the memoirs of the participants of the
movement, there is the manifestations of the outspoken belief in higher powers or
otherworldly symbols and superstitions.
Keywords: UPA, OUN, Zakerzonnia, underground.
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Архіпастирська діяльність єпископа
Володимир–Волинського Мануїла Тарнавського
в роки німецької окупації України
Розглянуто діяльність єпископа Володимир–Волинського Мануїла
Тарнавського (1904–1943). Досліджується його участь в інституалізації
Української Автокефальної Православної Церкви та перехід до Автономної
Православної Церкви на чолі з митрополитом Олексієм Громадським.
У результаті проведеної роботи на основі архівних документів удалося
проаналізувати діяльність і служіння єпископа Мануїла, розкрити раніше
невідомі факти як біографії архієрея, так й історії Православної Церкви в
Україні в 1940–х рр.
Ключові слова: Мануїл Тарнавський, УАПЦ, хіротонія, ієрархія.

Однією із найсуперечливіших постатей церковного
життя України в період нацистської окупації залишається
владика Мануїл Тарнавський, який отримав архієрейську
хіротонію в Українській Автокефальній Православній
Церкві (УАПЦ), згодом перейшов до Автономної
Православної Церкви (АПЦ) і був страчений українськими
націоналістами «за зраду». Опосередковано до висвітлення його діяльності у воєнний період зверталися
В. Борщевич, О. Кучерук, О. Логінов, В. Підгайко, однак
ця проблема ще не була предметом окремого історичного
дослідження. Виявлені нові документи в архіві о. Тимофія
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Міненка в Канаді дозволяють пролити додаткове світло на
діяльність ієрарха.
Северин–Михайло Іванович Тарнавський народився
14 лютого 1904 р. у містечку Сколе Борщівського
повіту на Галичині. У 1922 р. закінчив класичну гімназію у Крехові. Впродовж 1928–1931 рр. навчався у
Богословському інституті в Пінську, після чого під
впливом Івана Огієнка прийняв православ’я і продовжив
теологічні студії у Варшавському університеті [13, c.
303–304]. Одружившись з Олександрою Іванівною
Войною, у 1933 р. Тарнавський прийняв священичий
сан і переїхав служити на Волинь. «Отець Михайло був
діяльним і освіченим пастирем. Відомо, що він не тільки
активно займався катехизацією, місійною роботою,
законовчительством, володів казнодійськими вміннями,
але й ділився досвідом з братами–священиками», –
підкреслює В. Борщевич [1, с. 325].
У 1940–1941 рр. протоієрей М. Тарнавський певний
час знаходився під арештом у Луцькій тюрмі, а тому
згодом називав себе «недомученою жертвою кривавого
НКВД» [5]. Існує версія, що він був завербований
органами держбезпеки і переправлений за Буг. Там
пішов на співпрацю з німцями і отримав нове завдання в
УРСР, де був заарештований більшовиками [16].
Після
початку
німецько–радянської
війни
патріотично налаштований священик підтримав
автокефальний рух і став одним із кандидатів на
єпископство. Його рекомендував архієпископ Полікарп
Сікорський, підтримали представники церковних рад
Волині. 12 березня 1942 р. протоієрей М. Тарнавський
разом з автокефальними владиками прибув до Києва.
5 квітня він опублікував у газеті «Волинь» свої враження
про Софійський собор та приїзд владик Никанора та
Ігоря. Як згадував митрополит Мстислав Скрипник, на
Київському Соборі серед претендентів на єпископство
«першою була кандидатура Мануїла Тарнавського
з Володимира–Волинського, родом з Галичини, але
православний, добрий теолог» [11, с. 739]. 10 травня
вдівець Тарнавський прийняв чернечий постриг і
був наречений на єпископа Білої Церкви, вікарія
Київської єпархії. Наступного дня владики Никанор та
Ігор звершили архієрейську хіротонію архімандрита
Мануїла [16]. Під час недільної літургії 17 травня він
виголосив проповідь із символічною назвою «Сфінкс»,
закликаючи шукати правдиву науку і міцно триматися
православ’я [1, с. 325]. Того ж дня владика взяв участь у
засіданні архієрейського Собору УАПЦ, який заборонив
молитовне спілкування з автономістами.
Одначе до Білої Церкви він так і не потрапив, а
з Києва поїхав на свою колишню парафію в с. Гірка
Полонка біля Луцька. Свого часу о. Михаїл служив
у луцькому Свято–Троїцькому соборі й належав до
найближчого оточення владики Полікарпа. Як згадував
сучасник, «священик Тарнавський був своєю людиною
в апартаментах луцького єпископа і користався там
високим авторитетом. Правда і те, що до своєї хіротонії
він був зовсім іншою людиною, в якій ніяк не можна
було побачити будучого «єпископа» з його підвищеною
чутливістю до прерогатив сану. Цим і пояснюється
помилка як Собору, так до певної міри і вл[адики]
Полікарпа» [16].
Наприкінці травня 1942 р. на ґрунті особистих
образ у єпископа Мануїла виник персональний конфлікт
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з владикою Полікарпом, про що свідчить їх жваве
листування. Виявилося, що Тарнавський відмовився
бути вікарієм Київської єпархії і прагнув стати
представником Адміністратора УАПЦ у Рівному. Крім
того, Мануїла обурило призначенням на його колишню
парафію нового священика, що позбавляло архієрея
матеріальних засобів до існування. За це він почав
вимагати у владики Полікарпа компенсації моральної
шкоди в розмірі 10000 крб., а також забезпечення
архієрейським одягом [16].
Продовжуючи плести інтриги, 30 травня Мануїл
надіслав скаргу Никанору на дії Полікарпа: «Владика
адміністратор всупереч соборноправності нашої Церкви
пішов в напрямі нічим неумотивованого деспотизму
так далеко, що людині, одітій в благодать архієрейства,
наніс болючу образу та несправедливість, котру прошу
взяти під увагу і дискусію на найближчім засіданні
священного Собору єпископів України» [16]. Далі Мануїл
пропонував обрати на Київський митрополичий престол
архієпископа Чигиринського Никанора Абрамовича
або митрополита Харківського і Полтавського Феофіла
Булдовського.
У листі до Полікарпа від 2 червня 1942 р. Тарнавський
продовжував вести зухвалу полеміку і погоджувався
тільки на посаду вікарія з резиденцією у Луцьку, Рівному
чи Житомирі. В іншому випадку Мануїл погрожував
змінити юрисдикцію разом із низкою прихильних до
нього парафій. Того ж дня він звернувся з проханням
дозволити відслужити в с. Гірка Полонка Божественну
Літургію архієрейським чином і позичити необхідне
облачення, однак отримав відмову.
Як випливає з листування, Мануїл шукав захисту в
Никанора і запевняв, що не хоче використовувати зв’язки
у німецькій окупаційній адміністрації. «Я не кар’єрист,
що по трупах матері йде до своєї мети… Будьте арбітром
у справі, що мене з владикою Полікарпом ділить»
[16]. Никанор вирішив не поспішати, вважаючи, що
безпосередніми спонуками до конфлікту було три
причини: матеріальні збитки, хворобливі амбіції та
інтриги.
З огляду на те, що Полікарп не зробив жодних
поступок, ображений Мануїл 12 червня 1942 р.
звернувся до Олексія Громадського з проханням
прийняти його до складу єпископату АПЦ [16]. У який
же спосіб це відбулося? Згідно з актом від 22 липня
1942 р. у Почаївській лаврі архімандрит Мануїл був
приєднаний до АПЦ «через обіщання з чину хіротонії
свято заховувати канони і приписи св[ятої] Православної
Церкви, підчинятися канонічній ієрархії – Собору
єпископів Православної Церкви і відречення від
«єретичного мудрованія» новоявлених і давніх єретиків і
розкольників, а за тим і через хіротонію з наіменуванням
преосвященного Мануїла єпископом Володимир–
Волинським, вікарієм Волинської єпархії» [16]. У
листі до архієпископа Іларіона Огієнка від 22 серпня
1942 р. митрополит Олексій Громадський повідомляв,
що «його прийшлося вже пересвятити, чого він і сам
бажав. Це зроблено по особому чину, який не ображав
преосвященного, але, по суті, був новою хіротонією»
[9, с. 283]. Архієреї погодилися на це тільки з огляду на
церковну ікономію, але інших автокефальних єпископів
планували перерукополагати повним чином [1, с. 326;
16]. Канонічне право Православної Церкви категорично
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забороняє це робити: «Якщо якийсь єпископ, пресвітер
чи диякон прийме від когось другу висвяту, хай
буде позбавлений священного сану і він, і той, хто
пересвячував, хіба що достеменно буде відомо, що від
єретиків має висвяту…» [4, с. 16].
Отже, по суті, відбулася повторна архієрейська
хіротонія священнослужителя. Такий канонічний
ригоризм можна пояснити тим, що на той час
автономісти ще не знали про згоду митрополита Діонісія
Валединського на висвяту всіх єпископів УАПЦ. Не
маючи достовірних відомостей про зміну владикою
Мануїлом церковної юрисдикції, Собор автокефальних
єпископів прийняв ухвалу ч.24 від 3 серпня, у якій
наказував ієрарху виконати свій обов’язок і негайно
виїхати до місця архієрейського служіння в Білій Церкві
[6, с. 6].
Володіючи інсайдерською інформацією, Мануїл
стверджував, що автокефальні єпископи не визнають
благодатності «липківців», а тому під час сповіді
читають
молитву
рукопокладення.
Щоправда
автономісти вбачали у цьому відступ від православної
сакраментальної практики, яка не передбачає поєднання
таїнств покаяння і хіротонії [18].
Як зазначає В. Підгайко, на свою нову кафедру
Тарнавський прибув у 20–х числах серпня 1942 р. і одну
з перших служб звершив на свято Успіння Богородиці
в Успенському соборі Володимира–Волинського. Саме
тоді він звернувся до вірян із відозвою з нагоди 950–
літнього ювілей заснування Володимирської кафедри [1,
с. 326; 13, с. 308].
19 серпня Мануїл написав листа до Іларіона, у
якому благав «прийти з поміччю українському народові
в ділі поєднання двох ієрархів, котрих міжусобиці
покривають ранами організм нашої многостраждальної
Української Церкви. Молю Творця всесвіту, щоб світле
ім’я Іларіона, як митрополита Київського і всієї України,
в недалекому майбутньому поминалося в усіх храмах
нашої Матері–України» [18]. Конференція духовенства
і мирян Володимирщини під головуванням Мануїла
6 вересня одноголосно ухвалила: «1) звернутися з
закликом до православного українського духовенства і
мирян припинити всяку церковну боротьбу і об’єднатися
у спільну сім’ю для добра Української Церкви і
народу на ґрунті канонічної автокефалії Української
Православної Церкви. 2) Просити архієпископа Холмського і Підляського Іларіона очолити Українську
Автокефальну Православну Церкву і об’єднати усіх
православних українських єпископів, духовенство і
нарід, а німецьку владу дозволити владиці Іларіону
обняти провід нашої Церкви» [16]. Отже, в своїх
релігійно–політичних
розрахунках
Тарнавський
робив ставку на Огієнка, але німці не дали йому
дозвіл переїхати в райхскомісаріат «Україна». Потому
зібрання визначило формулу поминання ієрархії за
богослужінням: «Святу Православну Автокефальну
Українську Церкву, Святіших вселенських патріархів
Православних, митрополитів, архієпископів, єпископів
і владику нашого преосвященішого Мануїла єпископа
Володимир–Волинського» [19].
Для
архіпастирський
послань
Тарнавського
характерна, з одного боку, патріотична риторика, а з
іншого – пронімецька пропаганда. Зокрема, у зверненні
до православного духовенства і всіх вірних від 4 вересня
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зазначалося: «Живемо в часах, коли вільною груддю
співаємо побідні пісні в честь Відвічної Справедливості,
що рукою будівничого нової Європи, Адольфа Гітлера,
подала нам найкращі умови для релігійного та
національного розвою нашої національної Сім’ї…» [19].
При цьому він закликав полікарпівців та олексіївців
«звернути з манівців на шлях братнього єднання»,
рятувати Церкву і єдність народу, щоб «вже усміхнулась
наша заплакана ненька–Україна, бачачи своїх синів і
дочок у щиросердечній згоді» [19]. За посередництвом
владики Мстислава відбулася спроба примирення
Мануїла і Полікарпа. Останній запропонував
Тарнавському підписати покаянного листа і зайняти
Вінницьку кафедру, але він відмовився, не бажаючи
вибачатися і залишати Володимир–Волинський.
24 жовтня 1942 р. Тарнавський надіслав листи
митрополиту Пінському і Поліському Олександру
Іноземцеву та митрополиту Луцькому і Ковельському
Полікарпу, прохаючи надати йому права правлячого
архієрея на території Володимирського і Любомльського
повітів, а також Локачинського району Горохівського
повіту [19]. У зв’язку з відмовою автономістів від
почаївської угоди Мануїлова пропозиція так і не була
реалізована на практиці.
Не достатньо вивченими є контакти Тарнавського з
радянськими партизанами. Існують свідчення, що він
зустрічався з представниками партизанського з’єднання
під командуванням Василя Бегми і благословив
священиків на написання листа до місцеблюстителя
московського патріаршого престола Сергія Страгородського [7, с. 65].
Володіючи хорошими організаторськими здібностями, владика Мануїл заснував при Успенському
соборі курси для підготовки священнослужителів з 6–
ти місячним терміном навчання. Крім того, він утворив
і очолив іспитову комісію, яка перевіряла знання
кандидатів на священство. Зокрема, у листопаді 1942 р.
він особисто екзаменував і рукоположив чоловіка
своєї сестри Тихона Войну, котрий був призначений
секретарем Володимир–Волинського єпархіального
управління [13, с. 310].
За свідченням о. Тита Яковкевича, який був
настоятелем собору, «владика Мануїл прекрасно володів
німецькою мовою і коли йшов до німецької міської влади
в справах церковних чи особистих, то не потребував
перекладача» [15, с. 152]. Загалом, отець характеризував
владику як «лагідну людину, доброго служителя Церкви,
а ще кращого проповідника… Люди його любили і
запрошували служити в їхніх церквах» [15, с. 155].
Після трагічної загибелі митрополита Олексія
Громадського від рук мельниківців постало питання
про обрання нового волинського архієрея. Як
згадував протоієрей Тихон Война, в середині травня
1943 р. Володимир–Волинського єпископа Мануїла
Тарнавського викликали до себе представники
райхскомісаріату «Україна» та запропонували йому
в стислий термін розробити нове «Положення про
управління Автономною Церквою», згідно якого всі
церковні заходи мали відбуватися лише за погодженням
з німецькою владою. Після появи нового проекту
«Положення» окупанти надали дозвіл на проведення
у Ковелі Собору єпископів для обрання очільника
Православної Церкви на території генеральної округи
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«Волинь–Поділля». Варто погодитися з О. Логіновим,
що хід зібрання та його результат також були під
повним контролем німецької окупаційної адміністрації
[10, с. 92–93].
Перед Собором Мануїл отримав виклик прибути
до міської комендатури Луцька, де німецький офіцер
запитав його, за кого з єпископів він збирається
віддавати свій голос. Тарнавський висловився за
кандидатуру єпископа Йова Кресовича, на що отримав
зауваження: «Йов – ні. Дамаскин». Наступного
дня, 6 червня 1943 р., в Свято–Воскресенському
соборі Ковеля відбулося зібрання архієреїв Волині
та Поділля. На Соборі «старшим єпископом» після
третього голосування обрали Дамаскина Малюту, а
Мануїла призначили єпархіальним архієреєм з титулом
Володимир–Волинський і Ковельський. У сфері його
юрисдикції
опинилися
Володимир–Волинський,
Ковельський і Любомльський повіти [3, арк. 35; 10,
с. 92–93]. Наступного дня окупанти запропонували
кандидатуру Тарнавського, «молодої та енергійної
людини, яка знає німецьку мову і неодноразова надавала
послуги німецькій владі», на призначення постійним
представником АПЦ при генерал–комісаріаті в Луцьку.
На початку серпня 1943 р. до Мануїла прибув єпископ
Переяславський Мстислав з пропозицією повернутися до
автокефальної Церкви. Пізніше цей візит став приводом
для російського історика протоієрея Владислав Ципіна
слідом за владикою Феодосієм Процюком безпідставно
звинувачувати Скрипника у причетності до вбивства
єпископа–автономіста [14, с. 34]. 8 серпня у часописі
«Волинь» з’явилося Мануїлове звернення до українського
населення, у якому він закликав не ухилятися від
вивезення робочої сили до Німеччини [5].
5 серпня 1943 р. владика Мануїл повідомив керівнику
німецькій службі безпеки у м. Володимир–Волинський
про існування у місті двох ворожих гітлерівському уряду
організацій – Просвіти та Церковної Ради. Таємним
керівником обох начебто був митрополит Полікарп.
За твердженням Тарнавського, він тісно співпрацював
з ОУН(б) і наказав членам товариств готуватися до
активної боротьби з окупантами. Окрім Сікорського,
Тарнавський назвав ще сімох осіб, які вели підпільну
роботу проти загарбників. Саме цей лист, очевидно,
став однією з причин страти ієрарха українськими
партизанами. Цікаві спогади про обставини його арешту
залишили оо. Т. Яковкевич і М. Война [див.: 8; 13; 15].
«Революційний трибунал Української повстанчої
армії на своєму судовому засіданні від 11–го вересня
1943 року визнав згаданого Михайла Тарнавського
з Володимира – єпископа Мануїла автономної
православної церкви, підпорядкованої Москві, винним
у зраді українського народу та ворожій діяльності і
засудив його на смерть через повішення» [12, с. 248]. Так
трагічно завершився життєвий шлях контроверсійного
єпископа Володимир–Волинського і Ковельського
Мануїла Тарнавського.
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The archpastoral activity of bishop of Volodymyr–Volynsk Manuil
Tarnavskyi in Nazi–occupied Ukraine
The article deals with the bishop of Volodymyr–Volynsk Manuil Tarnavskyi
(1904–1943). His participation in the institutionalization of Ukrainian
Autocephalous Orthodox Church and transfer to the Autonomous Orthodox Church
headed by Metropolitan Oleksii Hromadskyi is studied in detail. The archival data
allowed us to reconstruct a detailed biography of bishop Manuil, to analyse his
activities and ministry and to discover previously unknown information related not
only to the biography of the hierarch but also to the history of the Orthodox Church
in Ukraine in the 1940s.
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Чехи Західної Волині
в умовах радянізації 1939–1941 років
На основі архівних матеріалів та мемуарів чехів–реемігрантів
стаття аналізує трансформації 1939–1941 рр. в Західній Волині та впливи
таких змін на життєдіяльність громади волинських чехів. Визначаються
основні напрямки радянізації в західних областях України, її цілі та
принципи. Виявляються реакції громади волинських чехів на заходи нової
влади. Окреслюється роль процесів радянізації у змінах економічного та
соціокультурного стану волинських чехів.
Ключові слова: радянізація, волинські чехи, репресії, рееміграція.

Вересень 1939 р. докорінно змінив життя волинських
чехів, вони переживали суспільні трансформації, що
визначили початок нового, особливого, періоду їх
імміграції на теренах Західної Волині. Метою дослідження
є аналіз трансформаційних змін 1939–1941 рр. та їх впливів
на чеську громаду Волині. Дослідження даного періоду
чеської імміграції на Волині не знайшло свого детального
вивчення в українській історіографії, лише окремі
фрагменти наукових розвідок чеського історика Я. Вацуліка
торкаються теми. Загальну суспільно–політичну ситуацію
в Західній Україні характеризують В. Баран, І. Білас,
І. Винниченко. Отож, проблема змін, що відбувалися в
громаді волинських чехів внаслідок радянізації, потребує
розгляду та аналізу, що і стало метою даної статті.
У вересні 1939 р. частини армії Радянського
Союзу перейшли кордон Республіки Польща. З метою
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легітимізації радянського режиму під контролем
радянських чиновників та силових структур 22 жовтня
193 р. в Західній Україні відбулися вибори в Народні
збори, які 26–28 жовтня розглядали питання про
державну владу, входження Західної України до складу
УРСР, про націоналізацію великої промисловості і банків
та конфіскацію поміщицьких земель. 14 листопада сесія
Верховної Ради УРСР схвалила Закон про прийняття
Західної України до складу УРСР. Унаслідок такого
рішення розпочалися всеохоплюючі процеси радянізації,
що обійняла усі сфери економіки, суспільного життя,
і «…відчутно позначилася на долі мільйонів людей,
руйнуючи усталений спосіб життя, ламаючи традиції,
стереотипи…» [1, c. 39–40].
Відповідно до рішень Президії Верховної Ради
СРСР від 4 грудня 1939 р. і 7 серпня 1940 р., на території
Західної України, Північної Буковини і Південної
Бессарабії було ліквідовано старий адміністративний
поділ і утворено Волинську, Дрогобицьку, Ровенську,
Львівську, Тернопільську, Станіславську, Чернівецьку та
Акерманську (від грудня 1940 р. – Ізмаїльську) області
в складі УРСР. Після цього за радянським зразком
тимчасові органи влади замінили виконкоми обласних,
районних і сільських рад депутатів трудящих. При тому,
виконкоми створювалися без представницького органу,
оскільки вибори до місцевих Рад відбулись в західних
областях лише в грудні 1940 р., що засвідчувало
ігнорування волі населення. Волинські чехи, маючи
високий рівень господарського та культурного розвитку,
неоднозначно сприйняли трансформації 1939 р.,
оскільки йшлося не лише «…про новий режим, новий
суспільний та економічний устрій, а й інші порядки, ніж
ті, в яких вони народилися і жили» [15, s. 143].
У грудні 1940 р. проходили місцеві вибори та вибори
сільрад, розпочалися перетворення в шкільництві,
намітились господарські зміни. Так, чехи Дембровки
(нині – Дібрівка) обрали сільраду на чолі з Карлом
Вацлавіком, який виконував ці функції до початку війни,
у с. Квасилові головою став Антонін Мишковський,
заступником Богуміл Штейнар [17, s. 36; 15, s. 153].
Зауважимо, що при адміністративних змінах радянська
влада приєднувала до українських сільських рад і чеські
колонії, чим викликала певне незадоволення чехів, які
звикли до традиційно окремого самоврядування.
Найбільша турбота волинських чехів полягала в
збережені свого майна й господарств в умовах початку
колективізації та націоналізації. Постанова Політбюро
ЦК ВКП (б) від 3 грудня 1939 р. «Про націоналізацію
промислових підприємств та установ на території
Західної України» передбачала націоналізацію великих
і середніх підприємств (2243), одночасно відбувалося
кооперування дрібних та кустарних майстерень у
промислові артілі (833), у складі яких нараховувалося
33,5 тис. осіб [1, c. 50–51] та ін. Процеси націоналізації
торкнулися й чеських підприємств, особливо
підприємств переробної промисловості, якими володіли
чехи (пивоварні, млини, хмелесушарки, заводи з вироб
ництва сільськогосподарських машин тощо).
У 1940 р. націоналізовано завод сільськогосподарських машин, що належав луцькому чеху
Владіміру Свободі. Він виробляв 100 машин на рік,
станом на 1938 р. оборот заводу склав 290 тис. злотих
[3, арк. 32]. У «Списку харчової промисловості, що
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націоналізується по Волинській області» (постанова
Волинського облвиконкому від 6.09.1940 р. №739) серед
призначених до націоналізації підприємств зазначається:
«…солодовня, пивоварний завод, лєднікі, контора,
сарай, житловий будинок, кузня, бондарня, город–сад.
[адреса] м. Луцьк, вул. Червоної армії, 61. Спадкоємці
В’ячеслава Земана – Вера Земан, Анна Малінська.
Потужність 67 000 гкт пива, вартість… 563.542.22 руб.».
Таким чином націоналізовано пивоварню Вацлава
(В’ячеслава) Земана [3, арк. 35], одне з найбільших
підприємств Луцька, яке належало чеху. У тому ж списку
находимо відомості про механічний млин потужністю
10 т на добу, що належав чеху з с. Купичева Франтішеку
Коцуреку [3, арк. 38]. У Квасилові націоналізовано
завод сільськогосподарського реманенту інженера,
колишнього консула Чехословаччини у Квасилові
Владіміра Сваровського [17, s. 38].
Націоналізація торкнулася й закладів харчування,
зокрема майна Яна Морави, дубинського чеха, власника
ресторану «Слов’янка» [9, c. 58–61]. Міська рада міста
Рівного постановою від 17 грудня 1939 р. націоналізувала
ресторан «Котвіца», що належав чеху, передавши його
«спецторгу» «для обслуговування співробітників НКВС
і міліції» [4, арк. 1]. Рівненська міськрада 25 грудня
1939 р. приймає рішення про націоналізацію ковбасні
Йозефа (Юзефа) Новака, звинувативши його в «саботажі»
[4, арк. 5]. В такий спосіб влада демонструвала свою
спроможність контролювати економічні процеси у
новоприєднаних територіях, водночас створюючи
ситуацію тривожності та не сприйняття серед місцевого
населення, зокрема і чеського.
Для забезпечення процесів радянізації зі Сходу в
Західну Україну направлялися радянські та партійні
кадри, які потребували житла. Тому в рамках
націоналізації влада вдалася до його експропріації.
Так, за архівними документами, у чехів, євреїв, поляків
Волині також відбирали будинки. Лише тільки у селищі
Сенкевичівка націоналізовано помешкання чехів
Я. Хоровзека, Й. Томаша, Влад. Яролімека, Й. Малека,
О. Томаша, Влад. Вондрачека й ін. [3, арк. 16–17].
Найбільше занепокоєння чехів викликали процеси
перерозподілу земельної власності та колективізації.
Земля перерозподілялася згідно з правилами, за якими
на території Волинської та Рівненської областей
гранична норма індивідуального землекористування
складала 10 га на селянський двір. Конфіскації підлягали
реманент та худоба. Отже, до весни 1941 р. в західних
областях експропрійовано понад 2,5 млн. га землі,
44,9 тис. коней, 72,9 тис. корів тощо [1, c. 59]. Для
прискорення колективізації уряд визначив різні норми
заготівель та розміри оподаткування для колгоспників
й одноосібників, саме економічними прийомами
спонукаючи їх до вступу в колгоспи.
У чеських поселеннях колективізація відбувалася
повільно, чехи хоча й були знайомі з колективною
працею, проте вже давно господарювали на своїй землі
одноосібно. Чехи в Східній Волині також «пізно»
почали «організовувати» колгоспи, чеські селяни не
бажали знищення традиційного устрою, а отже, перший
чеський колгосп тут виник лише в 1930 р. [11, c. 60].
Тому і в Західній Волині «…марно радянські референти
переконували квасилівських [с. Квасилів – авт.]
землеробів у вигодах колективізації… Мусили визнати,
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що врожаї на колгоспних та радгоспних полях на третину,
а то й в половину нижчі, ніж у чеських землеробів…
До січня 1940 р. господарювали квасилівські чехи по–
старому», – згадував Олдржіх Квапіл [15, s. 144]. Чехи,
звиклі до порядку, дисципліни та законослухняності,
утім обізнані із життям своїх рідних на Східній Волині,
чинили т.зв. «мовчазний» опір, та після погроз про
визнання їх «куркулями» й депортацією усе ж писали
заяви до колгоспів.
У с. Дембровка, як зазначає її мешканець В. Самец,
проходили загальні збори, індивідуальні бесіди в
сільраді, проте «довго і безрезультатно. Люди впиралися,
не хотіли віддавати свої, тяжкою працею зароблені,
маєтки,
відкидали
колективне
господарювання,
крім того їм таємно розповідали про погане життя
в колгоспах, біду і голод на Східній Україні» [16, s.
26]. У результаті націоналізації землі, насильницької
колективізації й загрози арештів і депортацій, робить
справедливий висновок автор спогадів В. Самец, чеська
меншина Волині розчарувалась у «перспективах життя
в Радянському Союзі», що стало згодом підгрунттям до
рееміграції [16, s. 26–27].
Незважаючи на опір, потрібно визнати: колгоспи
в чеських колоніях організовувалися, а очільниками
чехи обирали найавторитетніших поселенців. У
с. Молодава–І близько Дубна, згадує Владімір Тенглер,
головою сільради став чех Владімір Черногорський,
пізніше – чех Гамачек: «Для чехів це вигода. Гірше там,
де села були мішані (чесько–українські)…». Колгосп
утворили лише в 1941 р., головою чехи обрали Ярослава
Тенглера, агрономом – Йозефа Карабеця, бригадиром
Йозефа Тенглера (молодшого). «Тварин в колгосп не
зводили, тому що не встигли – почалася війна й окупація.
Жнивували вже кожен сам» [12, c. 23].
Окрім колгоспів, на теренах західних областей
створювалися радгоспи, контрольовані кооперативні
об’єднання тощо. Так, у с. Квасилові на землях,
конфіскованих у чеха Й. Яндури, організовано радгосп,
а також кооператив – Українська хмелярська спілка на
чолі з Вацлавом Лінгартом. Натомість, одноосібникам –
«куркулям» Й. Шлісіку і Б. Плухару призначено високі
норми заготівлі, вони їх не виконали і були ув’язнені
[17, s. 37]. Таким способом радянська влада намагалася
тримати під контролем населення західних областей,
тиск на чехів–селян так само, як і на українців, мав
певні результати. Наприкінці 1940 – на початку 1941 рр.
колективізація прискорилася й особливо результативною
вона була у Волинській області, де до колгоспів вступило
21,5% селянських господарств [1, c. 61].
Як зазначає професор В. К. Баран, «…важливим
кроком у зламі політичної системи дієвим важелем
морально–психологічного тиску …стали заборона
політичних партій і громадських організацій, …
згортання діяльності численних газет, журналів,
видавництв…» [2, c. 65]. Тому припинено діяльність
культурно–освітнього товариства Чеська матіца шкільна
(ЧМШ) та інших товариств чехів, перестав виходити
друком часопис «Krajanské listy».
Зазнала змін система чеської освіти. Радянська влада
вже мала досвід ліквідації шкільництва національних
меншин у Східній Волині. У 1938 р. за постановою
ЦК КП(б)У від 10 квітня «Про реорганізацію шкіл
на Україні» існування національних шкіл визнано
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шкідливим, оскільки вони начебто були «вогнищами
буржуазно–націоналістичного впливу на дітей».
Наступною постановою від 29 червня 1938 р. в УРСР
почалася реорганізація 888 особливих національних
початкових, неповних середніх і середніх шкіл на
українські та російські, у результаті чого всі 19 чеських
шкіл у радянській Україні були реорганізовані [11, c. 62].
У Західній Волині наприкінці 30–х рр. функціонували
три чеські семилітні школи (Луцьк, Рівне, Здолбунів), що
утримувалися коштом чехів, інші – початкові державні
або утримувані ЧМШ, або двомовні з чеської мовою як
предметом школи в районах компактного розселення чехів
(Дубинський, Здолбунівський, Рівненський, Луцький
повіти). На початку жовтня 1939 р. в школах Західної
Волині було відновлено навчання. У перехідний період
навчання проводилося згідно польських навчальних
планів та програм (від 1940 р. – за радянськими планами
й програмами), одначе припинялося викладання
релігії, історії й географії Польщі, символіка Польської
Республіки замінювалася радянською, планувалося
здійснити перехід до загальної середньої освіти.
Розпочалося докорінне реформування шкільної освіти:
приватні школи ліквідовувалися, запроваджувалися
початкова чотирирічна школа й середня семирічна школа,
усі школи фінансувалися державою. Важливим було
введення навчання рідною мовою, у разі продовження
навчання рідною мовою (для національних меншин) –
обов’язкове вивчення української та російської мов.
Відповідно до зазначених змін реформувались і
чеські школи. Оскільки чехи жили переважно в змішаних
поселеннях, лише деякі залишалися поспіль чеськими,
у школах запроваджувалося навчання українською
мовою з вивченням чеської як предмету. Приватні
школи, що утримувалися ЧМШ, націоналізувалися.
Так, чеська семирічна школа в Луцьку переведена на
українську мову навчання, а її приміщення, колись
придбане й добудоване коштом чеської громади Волині,
націоналізоване відповідно до постанови Політбюро
ЦК ВКП(б) від 3 грудня 1939 р. [1, c. 50; 5, арк. 6–7; 6,
арк. 12]. Викладання чеської мови в школі проводилося
лише до 1946 р. Польська початкова школа в Дембровці
із чеською мовою як предметом була реформована в
українську, чеська залишилася предметом викладання.
Старші учні відвідували семирічну школу в сусідній
Грушвиці, однак чеську мову там не викладали.
Більшість учителів початкової дембровської школи
тепер були емігранти з Чехії, які надовго в селі не
затримувалися, переїжджали далі. Проте, як згадує
В. Самец, вони брали активну участь у громадському
житті Дембровки, «їх незламна віра у перемогу над
фашистами і відновлення чехословацької державності»
були прикладами для волинських чехів, зміцнювали
їхню національну свідомість і закріплювали непорушний
зв’язок із батьківщиною [16, s. 24–25]. У чеському селі
Гульча школа в 1939–1940 рр. також була переведена на
українську мову, вивчали російську мову як предмет,
лише у 1944 р. введено чеську (1944–1946 рр.). Така
сама реорганізація проведена в с. Варковичі під Дубном
й в інших школах чеських поселень. За спогадами
М. Масопуста «…молоду генерацію [чехів – авт.]
чекало масове шкільне виховання» [10, c. 66].
За короткий строк трансформовано усі сфери життя
населення Західної України, ліквідована політична
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система й виникли перехідні органи влади (тимчасові
управління), а пізніше – органи радянського типу,
які стали здійснювати перетворення, спрямовані на
радянізацію суспільства. Однак не всі мешканці сіл і міст
підтримували згадані зміни, частину з них нова влада
розглядала як «ворожу», яка за своїм походженням та
становищем не відповідала радянським «стандартам».
До т.зв. «антирадянських елементів» влада віднесла дуже
широке коло осіб, серед яких – колишні польські державні
урядники, військові, власники підприємств, заможні
землевласники, керівники громадських організацій, ін.
Визначальною видозміною становища представників
національних меншин, зокрема й чехів, було застосування
лозунгу «боротьби з буржуазним націоналізмом» і
проголошення «пролетарського інтернаціоналізму»,
що насправді передбачало нівелювання національної
окремішності,
згортання
чеськомовної
освіти,
припинення діяльності чеських культурно–освітніх
товариств тощо, насадження невластивих чехам
цінностей і моральних засад. Політика обмеженої
українізації, що проводилася владними структурами,
передусім, була спрямована на подолання польського
домінування та, хоча чехи знали українську мову й
дружньо спілкувались із місцевими українцями, проте
запроваджені зміни викликали їх незадоволення та
призводили до конфліктності.
Тому радянська трансформація західноукраїнського
соціуму неминуче вимагала застосування силових,
репресивних заходів із боку влади. У Західній Україні
розгорнулися масові репресії. Під цим поняттям,
зазначає професор В. К. Баран, потрібно розуміти
«каральні заходи, які здійснювалися державними
органами в судовому чи адміністративному порядку й
спрямовувалися проти різних соціальних, національних,
релігійних або інших груп населення та окремих
осіб, котрі трактувалися як ворожі панівній системі
влади» [2, c. 84]. Репресіям у 1939–1940 рр. піддано
й представників чеського населення, оскільки вони
підпадали під ті ознаки, за якими визначали осіб,
котрі «створювали загрозу» для влади. Подамо кілька
портретів репресованих чехів, базуючись на мемуарах.
Вацлав Меснер, чех із с. Княгининка під Луцьком,
брат Владіміра Меснера, голови ЧМШ, активний
учасник громадського життя, очолював пожежну службу
міста Луцька в добу імперії та Речі Посполитої. У 1939 р.
був заарештований і ув’язнений у Луцькій тюрмі на 10
місяців як польський чиновник. Із початком радянсько–
німецької війни з тюрми Луцька, де відбулися масові
розстріли, йому вдалося звільнитися, під час окупації
працював на броварні В. Земана. На весні 1944 р.
у віці 52 років добровільно вступив до лав бригади
Л. Свободи, разом із ним і дві його дочки, після війни
жив у Чехословаччині [13, s. 111–112].
Йозеф Малінський, знаний організатор виробництва,
управляючий броварнею Вацлава Земана (помер у
1938 р.) та його зять (дружина – Анна Земанова), член
правління ЧМШ, був заарештований як власник великого
підприємства, власність націоналізована. Так само, як
і його товариш Вацлав Меснер, витримав ув’язнення в
Луцькій тюрмі та зміг вижити під час розстрілів. У роки
окупації працював на броварні. Навесні 1944 р. вступив
до бригади Л. Свободи, реемігрував у 1947 р. та жив у
Чехословаччині в містечку Врхлаба [7; 13, s. 112–113].

71

Випуск 136

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

Владімір Дуфек, чеський дослідник, наводить й
опис долі Ярослава Пєрного, мешканця с. Квасилова
під Рівним, який у складі бригади Л. Свободи пройшов
шлях від Бузулука до Праги. На початку війни, коли
частина чехословацького легіону польської армії
протягом півроку жила у квасилівських чехів, а у вересні
була інтернована на схід, із нею відправився і Ярослав
Пєрний. Його родина у квітні 1940 р. була виселена до
Казахстану, де вони зустрілися [13, s. 112–113], а брат
Вʼячеслав був репресований. Ярослав Пєрний одним
із перших волинських чехів вступив до чехословацької
бригади.
Ярослав Пєрний згадував, що першим «забрали»
з Квасилова Йозефа Яндуру, відомого підприємця та
землевласника. Квасиловці організувалися (500 осіб)
та колоною рушили до Рівного для його звільнення:
«..Сиділи там на землі, біля НКВС і сказали, що без
нього не повернуться… Потім забрали Я. Земана, Славу
[Вʼячеслава – авт.] Пєрного і консула В. Сваровського…
Через 5 тижнів була наступна акція. Забрали А. Шутова,
родини Сваровського, Шмоліка, пані Пехову, мою сестру,
чоловік її загинув в Катині, і мою матінку [Ярослава
Пєрного – авт.], чоловік якої був російським офіцером у
роки Першої світової війни, його фото знайшли в альбомі
(фото часів війни)…». Далі Владімір Дуфек наводить
ще кілька імен чехів, які були репресовані: Й. Бечварж
і В. Кованда з Гульчі Чеської, Й. Цимбал і К. Косела
із Нив Губинських [13, s. 113]. У спогадах Ростислава
Главачека знаходимо ім’я репресованого Оліча, сина
Йозефа Оліча, ініціатора та організатора імміграції чехів
на Волинь й одного із засновників Глинської чеської
колонії [14, s. 153].
Підданий арешту у листопаді 1939 р. і луцький чех,
син власника магазину Кирила Ректора, Еміл Ректор [8,
арк. 33–41]. Після служби у польській армії (від 1937 р.)
він працював помічником бухгалтера у Держзембанку.
Проходив у справі «Союзу стрільців», був комендантом
Луцького відділу Союзу. За протоколом допиту
стверджував, що «діяльність Союзу не була направлена
проти революційного руху. Я займався військовими
ділами» [8, арк. 35]. Органами НКВС звинувачений
за статтею 54–13 УК УРСР на вісім років виправно–
трудових таборів [8, арк. 41]. Проте, у архіві автора
зберігаються документи родини Ректорів, серед них є
фотографія Еміла Ректора, на звороті якої зазначено:
«Розстріляний в Катині».
За цими спогадами та матеріалами архівів постає
зрозуміла картина, кого саме органи влади намагалися
нейтралізувати, а потім і знищити; кого піддавали
переслідуванням та подальшій висилці та яку мету
переслідувала влада. Чехи виявилися не зовсім бажаним
елементом західноволинського соціуму, оскільки були
незалежними матеріально, мали яскраво виражену
національну ідентичність та тісний зв’язок із чеськими
землями.
За рішенням Політбюро ЦК ВКП (б) від 2 березня
1939 р. за № П 13/114 здійснено виселення сімей репресованих осіб, також і чеські родини. Далі фігурувала
постанови радянського уряду за №289–127 сс від
2 березня та під №497–177 сс від 10 квітня 1940 р., які
затверджували інструкції про виселення із західних
областей УРСР і БРСР сімей репресованих, повій та
біженців. Операцію з виселення проведено 13 квітня
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1940 р., на світанку, до списків внесено 35 326 осіб,
переважно жінок, дітей, старших людей, у ході операції
виселено всього 10,5 тис. родин, 32076 осіб, зокрема
з Волинської області – 1108 сімей і 3491 особа, із
Рівненської – 1436 і 4535 осіб. Сім’ї репресованих
виселяли в області Казахської РСР строком на 10 років,
їм дозволяли брати із собою майна по 100 кг на особу,
ешелон мав складатися із 55 вагонів по 30 дорослих і
дітей у кожному; щодня депортовані могли отримувати
обід і по 600 г хліба на особу, на маленьких станціях під
конвоєм могли виходити на прогулянку [2, c. 294–304].
Отже, квітнева операція органів НКВС завершилася
висилкою із західних областей України 10 475 родин,
32 076 осіб. За національністю більшість виселених
становили поляки (74,9%), українці – (19,5%), євреї –
4,1%, інші – 470 осіб, із них 234 росіянина [2, c. 301–303].
Усього виселено із західних областей України та Білорусії
80,6 тис. осіб і відправлено до північних та східних
регіонів Росії. Серед виселених були і родини волинських
чехів Ярослава Земана, Владіміра Сваровського, Йозефа
Шмоліка, родин Пєрних та Странських із Квасилова
[17, s. 57], Йозефа Малінського із Луцька [7]. Так,
улітку 1940 р. та на початку 1941 р. радянський режим
провів завершальні операції з депортації населення
західноукраїнських та західнобілоруських областей,
що, на думку влади, повинно було «розчистити» простір
для радянізації цих територій, установлення цілісного
контролю над населенням.
Докорінна трансформація суспільства викликала
неоднозначну реакцію на землях західних областей:
частина соціуму сприймала їх з оптимізмом, інша
– з осудом і незадоволенням. Суспільні зміни, що
відбувалися на територіях Західної Волині внаслідок
радянізації, призвели не лише до втрат матеріальних
і людських ресурсів волинських чехів, але викликали
психологічний зрив, невдоволення. У власність держави
перейшли землі, підприємства, заклади торгівлі,
що належали чехам і були здобуті чехами тяжкою
працею в умовах трансформацій політичних режимів
та економічної системи, ліквідовано культурно–
національну основу існування чеської національної
меншини: Методи, що їх застосовували органи влади
в процесі радянізації (депортації, арешти, засудження,
залякування, переслідування та виселення родин тощо),
спричинили в місцевих чехів негативне ставлення до
радянської влади, чим і пояснюється їхнє небажання
брати участь у діяльності державних органів, організації
колгоспів,
громадських
об’єднань
радянського
типу тощо, а пізніше, у повоєнні роки, й активний
рееміграційних рух.
Список використаних джерел
1. Баран, ВК., Токарський, ВВ. ‘Україна: західні землі: 1939–
1941 рр.’
2. Барн, ВК., Токарський, ВВ., 2014. ‘«Зачистка»: політичні
репресії в західних областях України у 1939–1941 рр.’, Львів: Ін–т
українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 456 с.
3. ‘Державний архів Волинської області’, Ф.Р–6 (Постанови
Волинського облвиконкому), Оп.1, Спр.2а.
4. ‘Державний архів Рівненської області’, Ф.Р–122 (Виконком Рівненської міської Ради депутатів трудящих), Оп.1, Спр.4.
5. ‘Державний архів Волинської області’, Ф.38, Оп.1, Спр.242.
6. Там само, Ф.Р–4 (Исполнительный комитет Луцкого городского Совета депутатов трудящихся), Оп.1, Спр.11а.

Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Гілея

Випуск 136

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

7. Там само, Ф.4666. Управління служби національної безпеки
України у Волинській області, Оп.2, Спр.1889. Архівно–кримінальна
справа. Малінський Й. Й, 83 арк.
8. Там само, Спр.2045. Архівно–кримінальна справа. Спалкова
Ванда Тимофіївна, 46 арк.
9. Дмитренко, Т., 2016. ‘«Золотий вересень» 1939–го в долі дубинського ресторатора Яна Морави’, Чехи на теренах Волині: матеріали
наук. історико–краєзнавчої конф. «Чехи на теренах Волині», Рівне:
Дятлик М., 108 с.
10. Масопуст, М., 2011. ‘Спогади Мілослава Масопуста,
генерала армії Людвіка Свободи’, Чехи і Дубенщина: матеріали
Міжнар. наук.–теорет. конф., Луцьк: ПрАТ «Волинська обласна
друкарня», 132 с.
11. Нестеренко, ВА., 2001. ‘Чехи Радянської Волині у міжвоєнний період (1920–1930–ті рр.)’, Чехи на Волині: історія і сучасність:
праці Житомирського науково–краєзнавчого т–ва дослідників
Волині. Т.24, Житомир; Малин: «Волинь», 100 с.
12. Солдатюк, М., 2011. ‘Чесько–польські стосунки 1920–1939
років’, Чехи і Дубенщина: матеріали Міжнар. наук.–теорет. конф.,
Луцьк: ПрАТ «Волинська обласна друкарня», 132 с.
13. Dufek, V., 1997. ‘Perzekuce Čechů na západní Volyni. Kapitoly
z dějin volyňských čechů’, Praha: TISKAR, 252 s.
14. Hlaváček, R., 1997. ‘Volyňští Češi v bojích o starou vlast. Kapitoly
z dějin volyňských Čechů. Sborník historických souborných, vědeckých a
memoárových prací. Sest. Vladimír Dufek’, Praha: TISKAR, 252 s.
15. Kvapil, O., 1997. ‘Našli jsme na Volyni druhý domov. Kapitoly z
dějin volyňských Čechů. Sborník historických souborných, vědeckých a
memoárových prací. Sest. Vladimír Dufek’, Praha: TISKAR, 252 s.
16. Samec, V., 1994. ‘Kronika obce Dembrovka na Volyni’, [?], 67 s.
17. Šereťuk, M., 2003. ‘Kronika Českého Kvasilova’, [Praha ?]:
Vydalo Sdruženi Čechů z Volyně a jejich přátel, 80 s.

References
1. Baran, VK., Tokars’kyj, VV. ‘Ukrai’na: zahidni zemli: 1939–
1941 rr. (Ukraine: Western lands: 1939–1941)’
2. Barn, VK., Tokars’kyj, VV., 2014. ‘«Zachystka»: politychni
represii’ v zahidnyh oblastjah Ukrai’ny u 1939–1941 rr. (“Purge”:
political repressions in the western regions of Ukraine in 1939–1941)’,
L’viv: In–t ukrai’noznavstva im. I. Kryp’jakevycha NAN Ukrai’ny, 456 s.
3. ‘Derzhavnyj arhiv Volyns’koi’ oblasti (State Archive of Volyn
Oblast)’, F.R–6 (Postanovy Volyns’kogo oblvykonkomu), Op.1, Spr.2a.
4. ‘Derzhavnyj arhiv Rivnens’koi’ oblasti (State Archives of Rivne
Oblast)’, F.R–122 (Vykonkom Rivnens’koi’ mis’koi’ Rady deputativ
trudjashhyh), Op.1, Spr.4.
5. ‘Derzhavnyj arhiv Volyns’koi’ oblasti (State Archive of Volyn
Oblast)’, F.38, Op.1, Spr.242.
6. Tam samo (Ibid), F.R–4 (Ispolnitel’nyj komitet Luckogo
gorodskogo Soveta deputatov trudjashhihsja), Op.1, Spr.11a.
7. Tam samo (Ibid), F.4666. Upravlinnja sluzhby nacional’noi’
bezpeky Ukrai’ny u Volyns’kij oblasti, Op.2, Spr.1889. Arhivno–
kryminal’na sprava. Malins’kyj J. J, 83 ark.
8. Tam samo (Ibid), Spr.2045. Arhivno–kryminal’na sprava.
Spalkova Vanda Tymofii’vna, 46 ark.
9. Dmytrenko, T., 2016. ‘«Zolotyj veresen’» 1939–go v doli
dubyns’kogo restoratora Jana Moravy (“Golden September” in 1939
in the fate of Dubian restaurateur Yana Moravia)’, Chehy na terenah
Volyni: materialy nauk. istoryko–krajeznavchoi’ konf. «Chehy na terenah
Volyni», Rivne: Djatlyk M., 108 s.
10. Masopust, M., 2011. ‘Spogady Miloslava Masopusta, generala
armii’ Ljudvika Svobody (Memoirs of Miloslav Masopust, General of the
Army of Ludwika Svoboda)’, Chehy i Dubenshhyna: materialy Mizhnar.
nauk.–teoret. konf., Luc’k: PrAT «Volyns’ka oblasna drukarnja», 132 s.
11. Nesterenko, VA., 2001. ‘Chehy Radjans’koi’ Volyni u
mizhvojennyj period (1920–1930–ti rr.) (The Czechs of Soviet Volhynia
in the interwar period (1920–1930’s))’, Chehy na Volyni: istorija i
suchasnist’: praci Zhytomyrs’kogo naukovo–krajeznavchogo t–va
doslidnykiv Volyni. T.24, Zhytomyr; Malyn: «Volyn’», 100 s.
12. Soldatjuk, M., 2011. ‘Ches’ko–pol’s’ki stosunky 1920–1939
rokiv (Czech–Polish relations of 1920–1939)’, Chehy i Dubenshhyna:
materialy Mizhnar. nauk.–teoret. konf., Luc’k: PrAT «Volyns’ka oblasna
drukarnja», 132 s.
13. Dufek, V., 1997. ‘Perzekuce Čechů na západní Volyni. Kapitoly
z dějin volyňských čechů’, Praha: TISKAR, 252 s.
14. Hlaváček, R., 1997. ‘Volyňští Češi v bojích o starou vlast. Kapitoly
z dějin volyňských Čechů. Sborník historických souborných, vědeckých a
memoárových prací. Sest. Vladimír Dufek’, Praha: TISKAR, 252 s.

Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

15. Kvapil, O., 1997. ‘Našli jsme na Volyni druhý domov. Kapitoly z
dějin volyňských Čechů. Sborník historických souborných, vědeckých a
memoárových prací. Sest. Vladimír Dufek’, Praha: TISKAR, 252 s.
16. Samec, V., 1994. ‘Kronika obce Dembrovka na Volyni’, [?], 67 s.
17. Šereťuk, M., 2003. ‘Kronika Českého Kvasilova’, [Praha ?]:
Vydalo Sdruženi Čechů z Volyně a jejich přátel, 80 s.
Shulha S. A., Candidate of Historical Sciences, Associate Professor
of the Department of World History, Lesya Ukrainka Eastern European
National University (Ukraine, Lutsk), s.shulga@ukr.net
The Czechs of Western Volyn in the conditions of Sovietization
in 1939–1941
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Єдина Помісна Православна Церква в Україні:
погляд митрополита Західноєвропейського
і Паризького Анатолія (Дублянського)
Митрополит Західноєвропейський і Паризький Анатолій (Дублянський)
– видатний ієрарх Української Автокефальної Православної Церкви (УАПЦ) в
діаспорі, уродженець Волині, який залишив помітний слід в розвитку культури
рідного краю та УАПЦ в Німеччині. Емігрувавши у 1944 році в Західну Європу,
він приймав активну участь у становленні церковно–релігійного життя в
Німеччині, а згодом – присвятив своє життя Українській Автокефальній
Православній Церкві в діаспорі, прийнявши спочатку священичий сан, а після
смерті дружини – єпископський. У даній статті подані короткі біографічні
відомості про життя цього ієрарха, а також висвітлено його погляди щодо
утворення в Україні Єдиної Помісної Православної Церкви.
Ключові слова: незалежність, автокефалія, Помісна Українська Православна Церква, митрополит Анатолій (Дублянський).

Ідея створення в Україні Єдиної Помісної
Православної Церкви має свою тривалу історію.
Протягом багатьох років церковна ієрархія та
український народ намагалися домогтися виконання
34 Апостольського правила, яке говорить: «Єпископам
всякого народу слід знати першого у них, і визнавати
його як голову, і нічого, що перевищує їхню владу не
чинити без погодження з ним. Робити ж кожному тільки
те, що стосується його єпархії і місць що належать до
неї. Але і перший нічого нехай не робить без погодження
з усіма, бо так виявиться однодумність, і прославиться
Бог через Господа у Святому Духові, Отець, і Син, і
Святий Дух» [6, с. 14]. Однак відсутність державності,
входження Київської митрополії у юрисдикцію
Московської патріархії й ряд інших причин на певний
час зупиняли обговорення питання Автокефалії
Української Церкви та відкладали її реалізацію. На
новий етап розвитку ідея Помісності Української Церкви
виходить з проголошенням незалежності України. І саме
сьогодні, в умовах військової агресії Росії та анексії
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Криму, ми спостерігаємо що не лише на словах а й на
ділі розпочато реалізацію прагнень українського народу
мати свою Єдину Помісну Православну Церкву. У час
святкування 1030–річчя хрещення Київської Руси–
України, яке відбулося 28 липня 2018 року в м. Києві, для
участі в святкових заходах з цієї нагоди від Вселенського
Патріарха Варфоломія І прибула делегація у складі
митрополита Гальського Еммануїла (Адамакіса),
архієпископа Памфільського Української Православної
Церкви в США Даниїла (Зелінського) та єпископа
Едмонтського Української Православної Церкви в
Канаді Іларіона (Рудика). Під час свого виступу голова
делегації митрополит Еммануїл повідомив про те, що
материнська церква вже винесла ухвалу і розпочато
процедуру для досягнення остаточної мети, надання –
автокефалії Українській Православній Церкві.
З приводу утворення в Україні Єдиної Помісної
Православної Церкви та надання Томосу про
Автокефалію ми зустрічаємо багато думок науковців,
релігієзнавців, політиків та церковних діячів. Одним
з тих, хто свого часу вболівав за створення в Україні
Помісної Православної Церкви був митрополит
Західноєвропейський і Паризький Української Автокефальної Православної Церкви в діаспорі Анатолій
(Дублянський).
Метою цієї статті є висвітлення поглядів щодо
утворення в Україні Єдиної Помісної Православної
Церкви митрополита Західноєвропейського і Паризького
Анатолія (Дублянського).
Перш ніж висвітлювати думки владики Анатолія
з приводу утворення Помісної Церкви в Україні, варто
навести біографічні відомості з його життя, а також
відобразити хроніку його церковної діяльності.
Митрополит Анатолій (Дублянський) (в миру
– Анатолій Захарович Дублянський) народився
11 листопада 1912 року на хуторі Перетоки поблизу
станції Олика на Волині. Закінчивши навчання у
Луцькій гімназії у 1930 році, настоятель Покровської
парафії отець Олександр Обіговський радив батькам
Анатолія – Захарію й Неонілі Дублянським – відправити
сина до Варшави вивчати богослів’я. Хоч і маючи значні
успіхи в богослів’ї, Анатолій Захарович обрав історію
й продовжив навчання на гуманітарному факультеті
Віленського університету імені Стефана Баторія, а
у 1938 році з певними перервами через матеріальні
труднощі він закінчив Варшавський університет імені
Юзефа Пілсудського з дипломом магістра в галузі
історії. За стипендіальної підтримки Українського
наукового інституту у Варшаві Анатолій Дублянський
працював над докторською роботою «Адам Кисіль з
Брусилова», але завершити її не вдалося через початок
Другої світової війни. З 1938 року – працював у
Волинському краєзнавчому музеї, протягом 1941–1944
років був редактором газети «Український голос», а на
запрошення митрополита Полікарпа (Сікорського) був
також членом митрополичої ради при Свято–Троїцькому
кафедральному соборі (м. Луцьк).
У роки Другої світової війни, з наближенням фронту,
багато українців залишились за межами Батьківщини.
Територію України залишив також єпископат УАПЦ.
Осідком Української Автокефальної Православної
Церкви на еміграції стала Західна Європа. У 1944 році
серед численних емігрантів на захід виїжджає також
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і Анатолій Дублянський. Його автобіографія «Шляхи
мого життя» детально оповідає про шлях еміграції та
початки нового життя за кордоном. Після короткого
перебування в Австрії, весною 1945 року він прибуває
до Баварії в Німеччині. Тут Анатолій Захарович стає
активним учасником православно–церковного життя,
яке розпочалося після закінчення війни у всіх громадах–
таборах українців–емігрантів: він займав посаду
секретаря Парафіяльної Ради Свято–Покровського
храму м. Регенсбурга, у м. Амберзі виконував обов’язки
дяка при отцю Олександру Семеновичу, тут же керував
бібліотекою, був активним членом Українського
комітету, писав статті в різні часописи [14, с. 262].
Через таку віддану працю на користь Церкви
Христової владика Никанор (Абрамович), розповідаючи
про стан УАПЦ у своїх листах до Анатолія Захаровича,
всіляко переконував його віддати себе на служіння Богові
й Україні [7]. 11 жовтня 1951 року Анатолій Захарович
одружився з Євгенією Більо. Владика Никанор закликав
їх до церковного оформлення шлюбу і тому 3 грудня
1951 року Анатолій Дублянський пише прохання на ім’я
архієпископа Никанора і просить дозволу на вінчання
з Євгенією Більо «у винятковому порядку під час
посту», на що отримує згоду [14, с. 262]. Після належної
підготовки, 8 грудня 1951 року Анатолій Захарович
приймає священичий сан: митрополит Никанор
(Абрамович) у церкві табору переселенців Функказерне
в Мюнхені висвятив його в сан диякона, а наступного
дня – 9 грудня – в сан священика. Першу свою літургію
отець Анатолій відслужив 13 грудня 1951 року в день
пам’яті святого апостола Андрія Первозванного –
основоположника Православної Церкви Руси–України.
З цього часу розпочалося його священиче служіння.
З 1952 по 1970 роки отець Анатолій Дублянський
був настоятелем парафії в Ляндсгуті з одночасним
обслуговуванням парафії в Регенсбурзі, а з 1962 року
ще й в Інгольштадті, а також деякий час парафії в
Амберзі та в осередку в Пассаві. У травні 1970 року
його призначено настоятелем парафії в Новому Ульмі,
де він обидві існуючі до того часу парафії УАПЦ
об’єднав в одну парафію, залишаючи за собою подальше
обслуговування парафії в Інгольштадті. З 1975 року він
також стає настоятелем парафії в осередку для старших
в Дорнштадті біля Ульму.
Окрім парафіяльних обов’язків отець Анатолій з
1956 року був членом Ради Митрополії УАПЦ; у 1959
році на Соборі УАПЦ в Оттобруні біля Мюнхену був
обраний до Вищого Церковного Управління, в якому
спочатку виконував обов’язки секретаря, а з 1973 року –
голови Вищого Церковного Управління.
За своє священиче служіння був удостоєний
наступних церковних нагород: у 1953 році – нагороджений набедреником; у 1956 році – піднесений до
сану протоієрея, а у 1973 році – до сану протопресвітера.
Крім цього, стараннями отця Анатолія був
заснований у 1952 році друкований орган УАПЦ
– український православний церковно–релігійний
журнал «Рідна Церква». Спочатку журнал виходив
як двомісячник, а в 1958–1988 роках як квартальник.
Основну увагу видання приділяло церковній тематиці, у
ньому друкувалися статті про Українську Православну
Церкву, її стан у минулому та на той час, відображалося
життя УАПЦ в інформаційних дописах, висвітлювалися
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постанови соборів. Протягом 36–ти років отець
Анатолій був редактором цього журналу, заохочував
дописувачів, сам редагував та переписував матеріали
до журналу, писав власні статті, шукав можливість
видрукувати номери журналу в друкарні. З ним тісно
співпрацювали такі автори, як відомий історик професор
Наталія Полонська–Василенко, протопресвітер Демид
Бурко, професор Іван Власовський, Розалія Панченко,
професор Юрій Перхорович, професор Зіновій Соколюк,
професор Юрій Бойко–Блохин й ряд інших науковців, а
також священнослужителі: протопресвітер Палладій
Дубицький, протоієрей Федір Луговенко, протоієрей
Анфір Остапчук, протоієрей Борис Хайневський,
протоієрей Іван Стус та інші [2, с. 5].
Окрім редакторської правці над журналом «Рідна
Церква», отець Анатолій підготував і видав дві наукові
праці: «Українські святі» [4] та «Тернистим шляхом.
Життя митрополита Никанора Абрамовича» [5].
Після втрати у 1978 році своєї найбільшої помічниці
і порадниці – дружини Євгенії – отець Анатолій
24 травня 1981 року прийняв чернецтво. У своєму
слові при нареченні в єпископа, архімандрит Анатолій
зазначив: «З великим переживанням і тремтінням стою
перед Вами, бо має наступити в моєму житті велика
подія – хіротонія мене на Єпископа. Розуміючи висоту
єпископського служіння, його велику відповідальність
перед Господом і Його Святою Церквою та народом,
я не тільки не думав про це служіння, але й жахався
самої пропозиції стати Єпископом. Служіння
єпископське рівне апостольському, бо ж єпископ
наступник апостольський, який має бути пастирем над
пастирями, вартівником Дому Господнього і вправним
керівником церковного корабля, відповідальним за
спасіння душ багатьох…У цей важливий у моєму
житті момент не можу не згадати дечого з мойого
минулого. З днів молодости моєї, завдяки вихованню
моїх глибоко релігійних батьків, науці моїх вчителів
релігії, завжди моя душа линула до Господа, линула до
Його святого храму. Бог був для мене пристановищем
і силою. Найбільшим моїм щастям було перебувати
в храмі Божому. Хоч спочатку довелося мені бути на
світській праці й перед тим закінчити світську науку,
але призначеного Богом не оминеш. Ось уже в цьому
році сповнюється тридцять років, як блаженної пам’яті
архієпископ Никанор (пізніший митрополит Української
Автокефальної Православної Церкви) висвятив мене на
священика, а духовно підготовив мене до цього служіння
блаженної пам’яті протоієрей Олександр Семенович.
В моїй же душпастирській праці великою помічницею
була моя покійна дружина блаженної пам’яті Євгенія.
Та невідомі плани Господні. Сьогодні стою перед Вами,
мої Святителі, щоб незабаром прийняти з Ваших рук
єпископський сан і стати єпископом нашої Української
Автокефальної Православної Церкви. В майбутній моїй
душпастирській діяльності в Церкві, як і дотепер, буде
для мене усвідомлення того, що Церква – це установа
Божа, а не людська, й законами, якими я буду керуватись,
буде Свята Євангелія, із заповідями Господа про любов
Бога і ближнього свого…» [12, с. 9].
Чин хіротонії архімандрита Анатолія на єпископа
відбувся в неділю 31 травня 1981 року під час урочистої
Літургії, що відбувалась в Церкві–Пам’ятнику апостола
Андрія Первозванного у Бавнд Бруку (штат Нью–Джерсі,
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США) з нагоди закінчення Десятого Собору Української
Православної Церкви в США. Очолив соборне
богослужіння митрополит Мстислав в співслужінні
архієпископів Марка і Констянтина, протопресвітерів
А. Селепини, Ф. Білецького, С. Біляка, Б. Желехівського,
прот. І. Щерби і протодиякона В. Поліщука [15, с. 9].
Урочисте представлення єпископа Анатолія на кафедру
Західноєвропейської єпархії відбулося 28 червня 1981
року. Розуміючи велич свого покликання, у своєму
пастирському служінні владика Анатолій проявив
себе як ревний архіпастир, який з любов’ю піклувався
про ввірену йому паству, звершував Богослужіння на
парафіях своєї єпархії і не тільки, проповідував слово
Христове серед православного народу в діаспорі. Цим
він заслужив неабиякий авторитет і повагу. У 1983
році на Соборі УАПЦ в Лондоні він був піднесений до
сану архієпископа Паризького і Західноєвропейського з
місцем перебування в місті Новий Ульм. За заслуги перед
Церквою і народом, Український Вільний Університет в
Мюнхені у ювілейному році Хрещення Руси–України
25 липня 1988 року нагородив архієпископа Анатолія
званням почесного доктора філософії [1, с. 8]. На
Соборі УАПЦ в місті Генк у Бельгії в 1994 році владику
було піднесено до сану митрополита Паризького і
Західноєвропейського УАПЦ, а в 1995 році після Акту
євхаристійного єднання Української Православної
Церкви в США і діаспорі із Вселенським Патріархом
Варфоломієм І митрополиту Анатолію було надано
титул митрополита Созопольського.
Як бачимо, своє життя в еміграції владика
Анатолій присвятив на благо та розвиток Української
Автокефальної Православної Церкви в діаспорі,
намагався всіляко утверджувати її авторитет. Він
неодноразово мав можливість виголошувати доповіді
на різну тематику, зокрема про єдність Церков, про стан
УАПЦ в діаспорі, про Православ’я в Україні. Владика не
забував про церковне життя своєї Батьківщини – України.
Після проголошення Акту про незалежність України,
постала необхідність в утворенні своєї, незалежної від
Московського Патріархату, Української Православної
Церкви. З цього приводу, митрополит Анатолій схвалював
ідею, що в незалежній Україні повинна бути своя,
незалежна Церква: «Україні конче необхідна національна
Православна Церква зі своїм власним патріархом. Ми
не проти Московської патріархії тільки на тій підставі,
що вона московська. Але ми проти, що вона є не тільки
церквою, а й політичним інструментом російського
імперіалізму... Канонічним є те, що відповідає правді
й життю. А правді й життю відповідає те, що Україна
є незалежною державою і має право на незалежну
від жодних інших патріархатів свою Українську
Православну Церкву… Вважаю за необхідне мати право
закликати до єднання православних українців в одній,
незалежній від Московської патріархії Українській
Православній Церкві, до чого вони повинні йти через
толерантне ставлення одні до других і спільний діалог.
Апостольське 34–те правило каже: «Єпископом кожного
народу належить знати першого між ними і визнавати
його як главу», а ряд інших канонів Православної
Церкви говорить, що адміністративний поділ між
церквами має відбуватися згідно з поділом державним.
А що він збігається із національним, то особливо в
ХІХ ст. постав чи відновив свою діяльність ряд таких
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автокефальних православних церков, як Елладська,
Сербська, Болгарська, Румунська… Закликаю твердо
і непохитно стояти на ґрунті оборони незалежності
державної України, незважаючи на політичні, партійні
погляди, віровизнання, національність. Непохитно
вірити, що теперішній перехідний час з його труднощами
мине, а здійснена тепер державна самостійність нашої
Батьківщини – це уреальнення того ідеалу, за який
проливали кров попередні покоління українців. Тому цю
самостійність треба берегти як найдорожчий скарб» [13].
Про зацікавлення духовним життям Батьківщини
свідчить також його епістолярна спадщина, адже
перебуваючи в Німеччині, відомо, що ієрарх вів
переписку з архієреями Волинської єпархії: єпископом
Серафимом (Верзуном, †7.04.2012), митрополитом
Іоаном (Боднарчуком, †9.11.1994), митрополитом Яковом
(Панчуком, †16.03.2004), а також іншими архіпастирями
та духовенством.
Владика Анатолій багато уваги приділяв становленню
Української
Православної
Церкви
Київського
Патріархату в Україні. На його думку, «основна сила
незалежної Української Православної Церкви є в єдності
на чолі з патріархом Володимиром (Романюком) та його
заступником митрополитом Філаретом (Денисенком)
з більшістю єпископів, ченців і мирян, з Академією та
семінаріями» [3, арк. 1]. В листах владики Анатолія до
митрополита Якова (Панчука), який стояв у витоках
утворення Української Православної Церкви Київського
Патріархату, знаходимо такі думки: «Справа автокефалії
Православної Церкви в Україні була раз порушена мною
в розмові з екзархом, який сказав, що наша Церква
повинна мати в Україні автокефалію і одержить її, а в
теперішніх умовах, коли в Україні три Православні
Церкви, на мою думку тяжко говорити. На мою також
думку, яку висловлює і Святійший Патріарх Філарет,
можна сподіватися що Константинополь може міг би дати
(автокефалію) частині Українській Православній Церкві,
хоч це також лише наші здогадки. Дав би Бог, щоб хоч
об’єдналися б ці дві патріархії в Україні, що незалежні
від Москви… Біда ще й в тому, що в Україні «власті
імущі» переважно підтримують Московську Патріархію
й її ставленика в Україні митрополита Володимира
(Сабодана)… Московська Патріархія ставиться дуже
вороже до незалежних від неї Українських Православних
Церков, а що до самого Святійшого Патріарха Філарета
вважає його своїм ворогом номер один, знаючи, що це
непересічний ієрарх і його треба боятися…» [9].
З великим захопленням митрополит Анатолій
цікавився розвитком духовних семінарії в Україні
[8; 9]. Зокрема Волинська духовна семінарія (з 2011
року – Волинська православна богословська академія)
отримала у 1993 році від владики в дарунок його
церковно–релігійну бібліотеку, а також фінансову
допомогу [16, с. 220].
До кінця свого життя митрополит Анатолій
(Дублянський) вболівав за долю рідної Української
Церкви, у міру своїх сил робив усе для того, щоб вона
була незалежною та визнаною в колі інших Православних
Церков світу. Прийнявши Святі Дари, 28 жовтня 1997
року Божого на 85–му році життя зупинилось серце
митрополита Паризького і Західноєвропейського
Анатолія Дублянського. Похований владика на міському
цвинтарі в Новому Ульмі.
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Таким чином, митрополит Західноєвропейський і
Паризький Анатолій (Дублянський) весь свій земний шлях
пройшов з великою любов’ю у серці до Бога та рідної
України. Він належить до числа видатних православних
діаспорних ієрархів Української Церкви в ХХ столітті
та посідає чільне місце в історії Православної Церкви й
збереженні національної ідеї в еміграції. Попри це все, його
погляди щодо утворення Єдиної Помісної Православної
Церкви в Україні в наш час, коли Україна переживає
історичний момент, є важливими, і маємо надією, що
незабаром, прагнення українського народу мати свою
власну Автокефальну Помісну Православну Церкву буде
довершене й сприятиме утвердженню незалежності нашої
Батьківщини, подоланню розділення в Українській Церкві,
а думки владики – будуть втілені в реальність.
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The Local Orthodox Church in Ukraine: view of Metropolitan
of Western European and Parisian Anatoly (Dublyansky)
Metropolitan of Western European and Parisian Anatoly (Dublyansky) is a
prominent hierarch of the Ukrainian Autocephalous Orthodox Church in (UAOC) the
diaspora, a native of Volyn, who left a significant mark in the development of the culture
of his native land and the UAOC in Germany. Embroidering in Western Europe in
1944, he actively participated in the formation of church and religious life in Germany,
and later dedicated his life to the Ukrainian Autocephalous Orthodox Church in the
diaspora, first taking the priest’s dignity, and after the death of his wife, the episcopal.
This article presents brief biographical information about the life of this
hierarch, and also highlights his views on the establishment of a Local Orthodox
Church in Ukraine.
Keywords: independence, autocephaly, Local Ukrainian Orthodox Church,
Metropolitan Anatoly (Dublyansky).
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День виборів до Верховної Ради СРСР
10 лютого 1946 року у західноукраїнських
областях УРСР
Висвітлено процес голосування у західноукраїнських областях УРСР
за кандидатів до ВР СРСР 10 лютого 1946 року. Показано, що, на відміну
від східноукраїнських та південних областей УРСР, де вибори проходили за
усталеним сценарієм, день виборів у західноукраїнському регіоні вилився у
жорстке протистояння між владою і населенням. Показано владні заходи,
з репресивними включно, спрямовані на активізацію процесу голосування та
досягнення контрольованих результатів. Наголошено, що лише застосування
військової сили та численні маніпуляції з підрахунком голосів дозволили
владі заявити про підтримку провладних кандидатів місцевим населенням.
Виокремлено чинники, які моделювали електоральну поведінку західних
українців та змушували їх вдаватися до найрізноманітніших форм протесту
зі збройними включно. Доведено, що офіційні результати голосування не
відображали реальних політичних уподобань населення.
Ключові слова: західноукраїнські області УРСР, вибори до ВР СРСР,
процес голосування, реакція населення, збройні формування ОУН і УПА.

Після приєднання Західної України до УРСР,
регіон довгі роки відрізнявся від решти території
республіки за економічними, соціальними, а головне
‒ суспільно–політичними показниками. Наміри влади
якнайшвидше уніфікувати ці процеси часом призводили
до неочікуваних результатів. Зокрема, проведення у
західноукраїнських областях виборчих кампаній до ВР
СРСР, УРСР та місцевих рад, які представники режиму
розглядали як один із дієвих чинників радянізації регіону,
лише посилювало вороже ставлення населення до
радянської влади. Оцінюючи радянську демократію крізь
призму європейських демократичних стандартів, західні
українці усвідомлювали не функціональність виборчої
системи СРСР і не бажали бути учасниками процесу, який
імітував демократію. Електоральний досвід населення
західноукраїнських областей до сьогодні позначається
на електоральній географії України. Тож, вивчення цього
досвіду в світлі ретроспективного аналізу буде корисним
для процесу політичної модернізації України, зокрема,
ефективного реформування її виборчої системи.
Метою статті є висвітлити перебіг та результати
голосування у західноукраїнських областях під час
виборів до ВР СРСР 10 лютого 1946 року. Показати владні
заходи, спрямовані на забезпечення контрольованих
результатів, та реакцію місцевого населення.
У системі організації та проведення радянських
виборчих кампаній представники режиму особливе
місце відводили процесу голосування, який мав
стати підсумком проведеної владою передвиборчої
організаційно–політичної роботи. Влада у такі моменти
хотіла не лише отримати переконливу перемогу, але
й відчути всенародну любов та схвалення своїх дій,
що мало підкреслити її легітимний статус як серед
міжнародної спільноти, так і в очах власного народу.
Як стверджує канадський дослідник С. Єкельчик,
Сталіну та його соратникам, які мали багато причин
сумніватися у лояльності населення, потрібні були «не
просто 99% демонстрації підтримки, а 99% підтримки з
ентузіазмом і радістю» [10]. Тому вибори були оголошені
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всенародним святом, а акт голосування ‒ почесним
обов’язком кожного громадянина. Це у 1980–х роках
на виборчій дільниці можна було побачити запізнілого
виборця у спортивному костюмі чи хатніх капцях,
а за часів сталінщини громадяни йшли голосувати
організовано, у святковому вбранні, тримаючи в
руках прапори, портрети вождя та агітаційні плакати.
Більшість виборців голосували у першій половині дня,
а на окремих виборчих дільницях процес голосування
завершувався о 8 год. ранку, після чого люди долучалися
до народних гулянь. Біля виборчих дільниць лунала
музика, виступали самодіяльні колективи, працювали
буфети з наїдками, відбувалися танці та спортивні
змагання.
У східноукраїнських та південних областях УРСР
день виборів до ВР СРСР 10 лютого 1946 року минув
за усталеним сценарієм, адже мешканці цього регіону
уже були призвичаєні до радянських політичних
практик. Усвідомлюючи, що виборчий процес жорстко
контролюється партійними органами та спецслужбами,
люди остерігалися входити з владою у конфлікт,
тому з самого ранку спішили на виборчі дільниці.
Явка на вибори тут наближалася до 99,9%, рівно ж за
блок комуністів і безпартійних незмінно голосували
99,6–99,9% громадян, а протестні голоси становили
менше 1%. Наскільки щирими були громадяни у вияві
своїх політичних уподобань, сьогодні сказати важко,
адже жодних соціальних опитувань у Радянському
Союзі не проводилося. Проте численні антирадянські
висловлювання, зафіксовані працівниками спецслужб,
вказують на наявність помітних опозиційних настроїв.
Зокрема, інженер Макеївського заводу ім. Кірова
Сталінської обл. В. І. Газулов у розмові з колегами
охарактеризував радянську виборчу систему наступним
чином: «Вибори до Верховної Ради не демократичні,
кандидати не обираються, а назначаються партійною
організацією, а потім прізвище вносять у бюлетені, які
механічно роздають виборцям. Коло, яке виборці роблять
від стола до урни, називається таємним голосуванням»
[4, арк. 9зв]. Подібну оцінку радянським виборам дав
майстер механічного цеху Сумського заводу ім. Фрунзе
І. Г. Філімонов: «Кажуть, у нас якнайширша демократія,
а насправді усі ці вибори ‒ суцільна лялькова комедія,
всі, хто сидить угорі, той і буде сидіти при владі» [5,
арк. 73]�. Можна припустити, що незгідних з партійним
вибором було значно більше, проте атмосфера терору
змушувала людей тримати язик за зубами.
Якщо вірити радянській пресі, то голосування у
західному регіоні УРСР також проходило організовано
і навіть урочисто. Місцеві газети писали про натовпи
святково вбраних виборців, які з радісними обличчями
спішили віддати свій голос за ставлеників партії. У
промовах під час імпровізованих мітингів люди дякували
членам уряду і партії за визволення від польського гніту
та можливість вільно жити у сім’ї братніх радянських
народів. Зокрема, у звіті секретаря Сокальського РК
КП(б)У (Львівська обл.) Федоряченка зазначалося, що у
с. Ільковичі один із найстарших господарів Кондратюк,
опускаючи бюлетень в урну, промовив: «Я голосую за
нашу рідну справу, за щастя і долю галицького народу, за
радянську владу, за партію Леніна–Сталіна, за товариша
Сталіна і це з великою радістю зроблять всі наші виборці
села» [6, арк. 16–21 (2620–2625)].
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Насправді ж, день виборів 10 лютого 1946 року
у західноукраїнських областях не лише не став
«святом демократії», але й перетворився на жорстке
протистояння між владою і населенням. Незважаючи на
потужну пропагандистську кампанію, адміністративний
тиск та репресивні акції, влада так і не зуміла переконати
західних українців взяти участь у голосуванні, тож
у більшості населених пунктів на момент відкриття
виборчих дільниць нікого, окрім членів виборчої
комісії, уповноважених з районів та гарнізонників не
було. У багатьох селах були відсутніми голова та члени
виборчої комісії, які, виконуючи вказівки провідників
ОУН і УПА, заздалегідь втекли у ліс, виїхали до міста чи
демонстративно відмовлялися виконувати свої функції.
Ставлення західних українців до процесу голосування
зумовлювалося загальним ворожим сприйняттям
радянського режиму, а також було віддзеркаленням
непростої суспільно–політичної ситуації у регіоні, де
влада, не зумівши приборкати самостійницьких прагнень
населення, жорстко розправлялася з учасниками
національно–визвольного руху. Антирадянські настрої
західних українців, підкріплені антивиборчою пропагандою ОУН та бойовими діями УПА, вилилися у
масовий бойкот виборів. Особливо активно бойкотували
вибори селяни. Щоб не йти до виборчих приміщень,
люди ховалися на горищах, у льохах і стодолах, вдавали
хворих і навіть божевільних, розпочинали якусь
невідкладну роботу тощо. Сміливіші відверто заявляли
про своє небажання голосувати за представників влади,
яка довела їх до повного зубожіння, чинить насильства та
репресії [3, арк. 8–10зв]. Усвідомлюючи неправомірність
дій влади, яка застосовувала силу до своїх громадян
під час виборів, від голосування відмовлялися навіть
учителі–східняки, скеровані у західноукраїнські області
з метою насадження тут ідеології режиму, а також
червоноармійці, значна частина яких симпатизували
місцевому населенню [3, арк. 7–12].
Усвідомивши, що виборчий процес опинився під
загрозою, влада застосувала силу. Не дочекавшись
добровільної явки населення на виборчі дільниці,
уповноважені з районів та енкаведисти за допомогою
військових зганяли людей до виборчих приміщень під
багнетами та кулеметами. Людям погрожували арештами,
вивозом на Сибір, нищили майно, спалювали хати та
присадибні будівлі. Селян, що чинили спротив, виганяли
з хат роздягнутими і босими, годинами тримали на морозі,
били до каліцтва, навіть вбивали або скатована жертва
помирала за кілька днів у лікарні. Тих, хто намагався
втекти з села і пересидіти день виборів у лісі, завертали
назад завбачливо розташовані довкруг сіл застави,
озброєні кулеметами і гарматами. Звіти провідників ОУН
про перебіг виборів до ВР СРСР 9 лютого 1946 року
фіксують тисячі таких випадків. Зокрема, у с. Братківці
Стрийського р–ну Дрогобицької обл. людей вигнали
з церкви, перервавши Богослужіння, і, як злочинців, з
піднятими руками конвоювали до приміщення сільради [2,
арк. 47]. У с. Шутово Яворівського р–ну Львівської обл.,з
метою залякати населення, представники влади імітували
вивезення на Сибір, саджаючи людей у автомашини цілими
сім’ями, ‒ натомість підвозили до виборчих дільниць [2,
арк. 301зв]. У с. Добрівляни на Станіславщині селян на
вибори гнали танком [2, арк. 136], у іншому селі підганяли
натовп, кидаючи позаду нього гранати і под. [2, арк. 50].
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Спротив населення викликав у окремих чиновників
та силовиків приступи зоологічної люті. Масові випадки
побиття людей зафіксовано на Львівщині, де, як
стверджують документи ОУН, «доходило до трагічних
випадків і нечуваних звірств». З огляду на те, що
найзатятіший опір чинили саме жінки, вони першими
ставали жертвами побиття. Зокрема, у с. Твіржа
Мостиського р–ну за відмову голосувати енкаведисти
побили вагітну жінку десятника Чижа, яка народила
неживу дитину [3, арк. 7–12]. У с. Ілем’я Рожнятівського
р–ну Станіславської обл. по дорозі до виборчої дільниці
Явдосі Гаврилюк пробили штиком груди, Марії Тріш
відірвали вухо, а Марії Луцик висмикнули жмут волосся
на голові [2, арк. 276].
Побитих та переляканих людей групами заганяли
до виборчих приміщень, де розгортався наступний
етап протистояння. Про дотримання законності під час
голосування не йшлося, адже партійці видали негласні
вказівки вжити будь–яких засобів для «успішного
завершення виборчого процесу» [2, арк. 45зв–46].
Людей змушували голосувати, націливши на них
дула автоматів. Виборцям, які не хотіли брати до рук
бюлетенів, впихали їх силоміць. Найчастіше процес
голосування виглядав так: один із енкаведистів тримав
руку виборця з бюлетенем над урною, а інший бив по
ній палицею, ‒ таким чином, бюлетень опинявся в
урні. Кожний такий акт примусу представники влади
супроводжували словами: «От, маладєц, прогаласавал!»
або «Ну, іді, сволочь, прогаласавал» [2, арк. 48зв].
До виборчих кабін майже ніхто не заходив, адже в
умовах безальтернативної виборчої системи «кабінка
для таємного голосування ставала тестом на лояльність»
[8, с. 74], до того ж селяни намагалися якнайшвидше
опустити виборчу дільницю. Непоодинокими були
випадки, коли людей, які довший час затримувалися
у кабінах, заарештовували або змушували показувати
бюлетені перед опусканням в урну членам виборчої
комісії [2, арк. 50–50зв]. А мешканця с. Дідушків
Стрийського р–ну Дрогобицької обл. Василя Мельника
заарештували лише за те, що він намагався увійти до
кабіни [2, арк. 50зв]. У окремих селах кабін взагалі не
було або вони були закриті марлею, і можна було бачити
все, що там відбувалося (с. Сморже, Славського р–ну,
Дрогобицької обл.) [3, арк. 8–10зв]. У м. Сколе біля
кабін стояли бійці з автоматами, які відбирали від людей
бюлетені і самі кидали їх до урн [2, арк. 50зв].
Не зважаючи на терор, більшість населення все
ж уникла етапування на виборчі дільниці, й за якийсь
час вони далі зяяли пусткою. Тож, влада змушена була
відправити посильних з урнами, які ходили від хати
до хати й збирали глоси людей. Однак і ця ініціатива
влади не знайшла розуміння з боку населення. Селяни
надалі відмовлялися голосувати, зачинялися у хатах або
виштовхували «колядників», як одразу ж зневажливо
охрестили посильних, за двері. У с. Завадка Калуського
р–ну Станіславської обл. Василь Дзюга і Катерина Когут
зустріли посильних словами: «Ми голосувати не ідем,
голосуйте собі самі. Ми не маємо за що голосувати. Може,
за те, що привезлисьте нам корости, тифу, забралисьте в
нас останній кусок хліба, останню бараболю? Ще хочете,
щоб ми за вас голосували? Не дочекаєте цього!» [2,
арк. 180]. Мешканець с. Тростянець Долинського р–ну
Станіславської обл. Петро Кобльовський подер бюлетень
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на очах у енкаведистів [2, арк. 158], а Ксенія Свистун
із с. Белеїв вкинула його у піч [2, арк. 158]. Інколи
траплялися курйозні випадки, як от у селі Мостищі на
Калущині, де 86–літня бабуся Явдоха Люнда лила на
енкаведистів воду та била їх кочергою [2, арк. 174–180].
Однак, найчастіше такі вияви протесту закінчувалися
побиттям або й смертю протестувальників. Наприклад,
у с. Яворів Станиславської обл. Параскевія Чулуб
перешкоджала посильному вкинути за неї бюлетень
до урни, за що він вистрілив у жінку з гвинтівки і
продовжував бити ногами, поки вона не померла
[2, арк. 49зв].
Часто агресивна поведінка людей «детонувала
ланцюгову реакцію саботування процесу голосування в
окремих населених пунктах» [11, с. 70–75]. Наприклад,
у с. Нягрин Долинського р–ну Станіславської обл.
група жінок у день виборів зібралася біля сільради й
вимагали пояснень від представників режиму з приводу
незаконних методів голосування. Не задовільнившись
відповіддю, жінки палицями прогнали виборчу
комісію та представників з району з виборчої дільниці,
зупинивши процес голосування. До протестувальниць
приєдналися інші селяни, які продовжили висувати
претензії до влади: вимагали звільнити заарештованих,
повернути односельців з Сибіру та ін. Розігнати натовп
енкаведисти зуміли лише стріляючи понад голови юрбі
[2, арк. 145].
Зрозуміло, що про жодні народні гуляння тут не
могло бути й мови. Рівно ж, мало було охочих користати
з товарів першої необхідності, які напередодні виборів
завезли до сільських магазинів, адже подібна форма
агітації викликала у мешканців Західної України
іронічні спогади про «виборчу ковбасу» під час виборів
до польського сейму. У більшості випадків згадані
товари розподіляли між собою сільська адміністрація та
гарнізонними [3, арк. 133–146].
Незважаючи на терор та примус, влада не
отримала бажаного виборця біля виборчих урн, тож,
при підрахунках голосів змушена булла вдаватися
до зловживань та фальсифікацій. Нестачу бюлетенів
уповноважені з районів поповнювали самі, вкидаючи
їх в урну по кільканадцять штук нараз [12, с. 227].
У результаті при підрахунках число бюлетенів
часто перевищувало загальну кількість виборців,
уповноважених до голосування. Наприклад, у с. Мостищі
Калуського р–ну Станіславської обл. в урні виявили 100
надлишкових голосів [2, арк. 156–165зв], у с. Тростянець
Долинського р–ну ‒ 28 [2, арк. 275], у с. Демінка Лісна
Жидачівського р–ну Дрогобицької обл. ‒ 63 [2, арк. 66–
69], а у с. Семирівка Краковецького р–ну на Львівщині
‒ 16 [2, арк. 324] і т.д.
На багатьох виборчих дільницях при обчисленні
голосів, як дійсні, враховували бюлетені із перекресленими
прізвищами кандидатів та антирадянськими написами,
стираючи написане гумкою або підмінюючи його
новим, для чого у кожного уповноваженого з району
було кількадесят бюлетенів «про запас» [1, арк. 157–
159]. Таким чином, у протоколи вписували не отримані
результати, а потрібну владі цифру, і під страхом арешту
примушували членів комісії засвідчити його своїми
підписами. Коли ж вони відмовлялися, фальшивий
протокол затверджували енкаведисти з числа охоронців
виборчої дільниці, ‒ і сфальсифікований таким чином
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документ відправляли в район. Членів виборчої комісії,
які противилися беззаконню, заарештовували або просто
ігнорували.
Отже, лише застосування сили та численні
фальсифікації під час підрахунку голосів дозволили
владі заявити про одностайність голосування населення
Західної України на виборах до ВР СРСР 10 лютого
1946 року та переконливу перемогу блоку комуністів
і безпартійних. Насправді ж, ці вибори не мали ні
демократичного, ні легітимного характеру і по–суті
були зірвані. У містах, з огляду на більшу залежність
населення від чиновників і партійного начальства,
наявність численніших гарнізонів та слабші впливи
ОУН, владі відносно вдалося налагодити процес
голосування. Хоча й тут не обійшлося без примусу та
фальсифікацій, адже далеко не всі містяни прагнули
виконати свій «почесний громадянський обов’язок». А
от несколетивізоване село висмикувалося владі з рук.
Представники режиму не мали достатніх важелів впливу
на селянина–одноосібника, соціальне та матеріальне
становище якого з приходом радянської влади лише
погіршувалося. До того ж, знаходячись на найнижчому
соціальному щаблі, селяни звикли почуватися
незалежними від влади, адже як писав відомий поет
Борис Олійник, «нема такого цабе на світі, котре б
хлібороба з посади зняло» [9]. Водночас давався взнаки
електоральний досвід, отриманий західними українцями
у парламентських структурах Австрійської імперії та
міжвоєнної Польщі, з висоти якого люди сподівалися
відмовою від голосування анулювати виборчий процес
і усунути зненавиджену владу. У багатьох селах ніхто,
окрім представників адміністрації та гарнізонників
не голосував, у інших ‒ під примусом голосувала хіба
четверта частина населення або лише кілька осіб.
Добровільно голосуючих були одиниці.
Те, що вибори у західноукраїнських областях
закінчилися повним провалом,визнавали і самі
представники влади. Зокрема, підводячи підсумки
по голосуванню на виборчій дільниці у с. Блюдники
Галицького р–ну Станіславської області, уповноважений
з району оперпрацівник НКВС Коростельов сказав:
«ми маємо всього 12 голосів патріотичних» [3, арк.
147–153], маючи на увазі себе та бійців гарнізону,
які єдині проголосували добровільно. Посадовці
у своїх звітах також підкреслювали, що отримати
контрольовані результати голосування владі вдалося
лише із застосуванням військової сили. Перший секретар
Дрогобицького обкому КП(б)У С. А. Олексенко,
підводячи підсумки голосування по області, підкреслив:
«Я повинен сказати, що працівники армії, починаючи
від командуючого, членів Військової Ради і кінчаючи
рядовим, надали величезну услугу обласній партійній
організації у підготовці і проведенні виборів у Верховну
Раду СРСР і ліквідації решток українсько–німецьких
націоналістів. Без допомоги армії ми справу провалили
б» [7, арк. 14 (3044)]. Усвідомлюючи, що швидкої зміни
у настроях населення не відбудеться, представники
режиму наступні вибори також планували провести під
прикриттям військ ЧА. Зокрема, голова Ходорівського
районного відділення НКВС на нараді обласного
партійного активу Дрогобицької парторганізації
16 лютого 1946 року зауважив: «Кажуть, що військові
частини скоро підуть. Якщо це так, то нас чекає повний
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крах на наступних виборах до Верховної Ради УРСР» [7,
арк. 6 (3035)].
Таким чином, застосувавши у день голосування
адміністративний примус та терор супроти мешканців
західноукраїнських земель, влада отримала формальне
визнання легітимного статусу у регіоні. Однак, насправді
симпатії західноукраїнської людності залишалися на боці
учасників українського національно–визвольного руху, які
боролися за створення незалежної Української Держави.
На відміну від мешканців Великої України, які уже давно
не бачили протестного виходу із ситуації, західні українці
вчинили масовий бойкот сталінським виборам без вибору,
створивши небезпечний прецедент, який, у разі поширення,
міг загрожувати монолітності СРСР.
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The day of elections to the Supreme Soviet of the USSR
on February 10, 1946, in the western regions of the Ukrainian SSR
The article highlights the voting process in the western regions of the USSR
during the elections to the Supreme Soviet of the USSR on February 10, 1946. It was
revealed, that unlike the eastern and southern regions of the USSR, where elections
were held in a well–established scenario, the elections day in the western Ukrainian
region resulted in a tough confrontation between the authorities and the population.
The repressive activities of authorities to include and activate the voting process
in order to achieve controlled results are disclosed in the article. It is emphasized,
that the authorities could declare the support of pro–authority candidates by the
local population only in consequence of the use of administrative pressure and
military force, as well as numerous manipulations in counting votes. The factors,
which formed the electoral behavior of population of the western Ukrainian regions
forced them to protest in the most diverse forms (including military), are outlined.
It is proved, that the official results of voting do not reflect the real political views
of the population.
Keywords: Western regions of the Ukrainian SSR, elections to the Supreme
Soviet of USSR, election process, reaction of the population, armed formations of
the OUN and UPA.
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Сучасна вітчизняна історіографія
репресивної політики радянської держави
щодо протестантських деномінацій в УРСР
у 1944–1964 рр.
Досліджується стан наукової розробки проблеми репресивної
політики компартійно–радянського режиму стосовно протестантських
деномінацій в Радянській Україні у період «пізнього сталінізму» та
«хрущовської відлиги». Проаналізовані проблематика праць та погляди
вітчизняних науковців на репресивну складову взаємовідносин радянської
держави та протестантських громад в окреслений період, а також
визначені перспективи подальших досліджень. З’ясовано, що в центрі уваги
вітчизняних науковців перебувають наступні аспекти: нормативно–правова
база щодо діяльності протестантських релігійних громад в УРСР; розвиток
та механізм реалізації антирелігійної політики в УРСР; співпраця радянських
і партійних органів влади з судовими та правоохоронними структурами, які
забезпечували здійснення антирелігійної політики в УРСР; причини, етапи,
форми та наслідки застосування каральних заходів проти протестантів;
регіональні особливості репресивної політики радянської держави щодо
протестантських деномінацій.
Ключові слова: компартійно–радянський режим, каральні заходи,
депортація, протестантська громада, Свідки Єгови, баптисти, адвентисти
сьомого дня, п’ятидесятники, Реформатська церква.

У сучасній вітчизняній історичній науці відсутні
праці, в яких репресивна політика компартійно–
радянського режиму щодо протестантських деномінацій
в УРСР у 1944–1964 рр. є предметом комплексного
історіографічного аналізу. Водночас слід зазначити,
що історіографічний огляд літератури, дотичної до
теми розвідок, здійснили Ю. Вільховий [8, с. 16–28],
В. Войналович [9, с. 20–32], І. Данілова [13, с. 12–39],
Ю. Зінько [17], О. Лешко [22, с. 38–55], Я. Стоцький [32,
с. 19–36], Л. Капітан [19, с. 12–41], Г. Маринченко [25],
В. Боднар [5, c. 10–18] та С. Петров [29]. У зв’язку з цим
актуальним є з’ясування здобутків вітчизняних науковців
у висвітленні окресленої проблеми, систематизація
напрацювань та визначення перспектив подальших
досліджень.
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Мета запропонованої статті – аналіз сучасної
української історичної літератури, в якій висвітлюється
репресивна політика радянської держави щодо
протестантських деномінацій в УРСР у 1944–1964 рр.
Публікація є продовженням висвітлення автором
проблематики, пов’язаної з репресивною політикою
компартійно–радянського режиму щодо різних категорій
населення України, у контексті розвитку сучасної
вітчизняної історичної науки. Стаття виконана в рамках
комплексної науково–дослідної теми: «Соціум УСРР–
УРСР в умовах державного терору радянської доби
1917–1950–х рр. (державний реєстраційний номер –
0114U 007377)», що включена до тематичного плану
Інституту історії України НАН України.
Хронологічні рамки статті мають два параметри:
1) конкретно–історичний – 1944–1964 рр.; 2) історіографічний, який стосується історичної літератури, що
вийшла друком у 1991–2018 рр. Географічні рамки –
територія УРСР за адміністративно–територіальним
поділом у 1944–1964 рр.
Репресії компартійно–радянського режиму проти
протестантів ніколи не припинялися і були невід’ємною складовою державної політики у сфері релігії
та Церкви. Розглянемо відображення у сучасній
вітчизняній
історіографії
репресивної
політики
компартійно–радянського режиму щодо протестантів
УРСР у період «пізнього сталінізму» та «хрущовської
відлиги». Основну увагу приділимо проблематиці
праць та поглядам дослідників на репресивну складову
взаємовідносин радянської держави та протестантських
громад в окреслений період.
Спираючись на проблемно–хронологічний метод
історіографічного пізнання, аналіз наукової літератури
за цією темою розпочнемо з праць Ю. Вільхового [7],
І. Данілової [13], І. Зінько [15] та Л. Бабенко [1], в яких
висвітлені репресивні заходи компартійно–радянського
режиму проти протестантів УРСР упродовж повоєнного
десятиліття. При цьому Ю. Вільховий, аналізуючи заходи
владних структур СРСР щодо скорочення релігійної
мережі протестантських церков України, обстоює думку,
що посилення репресій відбулося в 1949–1954 рр.
і було спрямоване проти незареєстрованих громад
християн євангельської віри (далі – ХЄВ), адвентистів–
реформаторів, чистих баптистів та різних дрібних
формувань.
І. Данілова, досліджуючи релігійне життя в
радянській Україні, стверджує, що держава офіційно
надавала право протестантським громадам на реєстрацію
й розвиток, на практиці ж вірні відчували жорсткий тиск,
адміністративний контроль з боку державних органів
влади та піддавалися різним формам репресій. Боротьбу
з незареєстрованими релігійними громадами на
місцях, зазначає історик, проводили апарати обласних,
районних виконкомів, міських рад, міліції, інформація
про їх діяльність передавалася в органи держбезпеки,
які проти найбільш активних протестантів порушували
кримінальні справи, за якими їх арештовували, майно
релігійних громад конфісковували, а діяльність
забороняли як соціально шкідливу. Результатами
загальнодержавної антирелігійної кампанії у повоєнний
час, підсумовує І. Данілова, стало зменшення
релігійної активності й перехід до нелегальних форм
задоволення релігійних потреб. Найбільше від утисків
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компартійно–радянської влади, на її думку, постраждали
незареєстровані конфесії п’ятидесятників, Свідків
Єгови, адвентистів–реформаторів, а також малочисельні
протестантські громади: мальованці, смородинці,
суботники, чисті баптисти та інші.
І. Зінько, висвітлюючи державну політику стосовно
протестантських релігійних громад УРСР, виділяє
два етапи: 1944–1952 рр.; 1953–1955 рр. При цьому
дослідниця наголошує, що компартійно–радянський
режим лише формально визнавав засади відокремлення
Церкви від держави та свободу віросповідання і
діяльності релігійних культів, насправді, дотримувався
принципу зменшення віруючої частини населення
та знищення протестантських релігійних громад,
посилюючи роботу по лінії органів КДБ щодо виявлення
і застосування репресій проти організаторів і керівників
«антирадянських» нелегальних релігійних організацій.
Наслідком антирелігійної політики радянської держави
повоєнного періоду, відзначає історик, стало скорочення
кількості зареєстрованих протестантських громад.
Зі свого боку, Л. Бабенко, аналізуючи процеси в
сфері державно–конфесійних відносин у повоєнний
період, виділяє три етапи репресивної політики щодо
протестантських деномінацій: 1944–1945 рр.; друга
половина 1940–х – початок 1950–х рр.; середина –
друга половина 1950–х рр. При цьому на першому етапі
репресії були детерміновані антимілітаристськими діями
й агітацією протестантів, на другому – спровоковані
реакцією опозиційних протестантських громад на
соціально–економічні та політичні заходи радянської
держави, а на третьому – опозиційними настроями щодо
угодовської позиції керівництва окремих деномінацій,
посиленням місіонерської діяльності, поширенням
релігійної літератури та інших друкованих матеріалів з
критикою антирелігійної політики СРСР.
У деяких працях розглянуто застосування каральних
заходів компартійно–радянським режимом щодо
протестантських деномінацій в УРСР у 1940–1960–ті рр.
Зокрема, Ю. Вільховий, аналізуючи політику радянської
держави щодо протестантських громад у 1940–1970–
ті рр., висвітлив форми та наслідки репресій радянських
владних структур наприкінці 1950–х – у середині 1970–
х рр. [8, с. 111–176]. Стосовно хронологічних рамок
нашого дослідження, то історик відзначає, що сплески
репресій відбулися в 1949–1954 рр. і 1959–1965 рр., були
детерміновані інтенсивним зростанням протестантського
руху, а їх основними формами були арешти та ув’язнення
у табори. Окрім цього, дослідник акцентує, що релігійна
політика була неоднаковою стосовно різних конфесій.
Каральні заходи режим застосовував, насамперед,
проти незареєстрованих і підпільних релігійних громад
(п’ятидесятників, адвентистів–реформістів, «чистих
баптистів» та інших).
В. Войналович, комплексно аналізуючи політику
компартійно–радянського режиму щодо релігії та
релігійних інституцій в УРСР у 1940–1960–ті рр.,
розглянув репресивну складову та її наслідки щодо
пізньопротестантських деномінацій та Реформатської
церкви Закарпаття [9, с. 492–569, 647–667]. Зокрема,
історик обстоює думку, що релігійна політика
була віддзеркаленням зміни державної політико–
ідеологічної парадигми – від інтернаціоналістсько–
революційної до великодержавно–шовіністичної, яку
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режим почав втілювати у другій половині 1930–х рр.,
а набула вона свого завершення в післявоєнний період.
Відповідно до нової парадигми, відзначає дослідник,
пізньопротестантські деномінації більше не розглядалися
режимом як противага Православній Церкві, а вважалися
її природними конкурентами. Так само, як і Ю. Вільховий,
В. Войналович відзначає конфесійно диференційовану
політику компартійно–радянського режиму, що, на його
думку, включала в себе: повне придушення каральними
засобами діяльності громад, які не сприймали тотального
контролю за своєю діяльністю з боку держави і самим
своїм існуванням кидали виклик режимові (Свідки
Єгови); форсоване припинення організованої релігійної
діяльності нечисельних деномінацій, чия вкоріненість
у місцевий соціокультурний і суспільно–психологічний
ґрунт видавалася незначною (адвентисти сьомого дня);
досягнення максимальної керованості багаточисельними
релігійними організаціями, що передбачало об’єднання
навколо цілковито контрольованого центру й асиміляцію в
об’єднаній спільноті якомога більшої кількості вірних цих
конфесій, неминуча елімінація яких вважалася можливою
(євангельські християни, баптисти, п’ятидесятники,
меноніти). Наприкінці історик висновує, що кампанія
з насильницького викорінення релігійності призвела
до формування захисних соціально–психологічних та
соціо–культурних механізмів й специфічної субкультури,
що відокремила пізніх протестантів від агресивного
щодо них суспільного оточення, а також до посилення
есхатологічних настроїв, зростаючого відторгнення
офіційно насаджуваних ціннісних настанов, цілковитого
несприйняття партійно–радянських пропагандистських
кліше.
Стосовно
політики
компартійно–радянського
режиму щодо Реформатської церкви Закарпаття, то
В. Войналович акцентує, що вона постійно перебувала
під жорстким державним контролем, а її керівники
зазнавали утисків з боку органів держбезпеки.
В. Любащенко, аналізуючи політику «державного
атеїзму» щодо протестантів УСРР/УРСР упродовж 1918
– початку 1980–х рр., висвітлила особливості репресій
у 1944–1964 рр. [23; 24]. Дослідниця відзначає, що
основними формами каральних заходів у цей період
були закриття молитовних будинків, штрафування
пресвітерів за обряди хрещення і релігійні зібрання,
арешти, показові судові процеси, депортація. Остання
форма репресій, вказує В. Любащенко, була застосована
проти Свідків Єгови у 1951 р. з метою припинення
діяльності «єговістського підпілля». Однак, висновує
історик, політика «державного атеїзму» не досягла
результату, незважаючи на репресії, протестанти
вистояли і зберегли свої громади.
Методи й засоби боротьби компартійно–радянського
режиму з релігійними громадами протестантів у 1950–
1960–ті рр., зокрема репресивні, розглянув В. Ніколаєнко,
відзначивши, що основною формою каральних заходів у
цей період були судові переслідування [28].
У низці праць розглянуто застосування каральних
заходів щодо окремих протестантських деномінацій в
УРСР. Так, Т. Грушова, досліджуючи взаємовідносини
між радянською державою й громадами п’ятидесятників
в Україні за часів радянської влади, стисло висвітлила
репресивну
політику
компартійно–радянського
режиму в окреслений період, виокремивши два
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етапи: друга половина 1940–х – початок 1950–х рр.;
друга половина 1950–х – 1960–ті рр. [11, с. 85–98]. На
першому етапові, відзначає дослідниця, вірних цієї
деномінації притягали до кримінальної відповідальності
за співпрацю з німецькими окупантами, зв’язки з
українськими націоналістами і навіть за існування
в релігійному середовищі самогубства та людських
жертвоприношень. На другому етапові компартійно–
радянський режим вів боротьбу з нелегально діючими
громадами п’ятидесятників за допомогою відкритих
судових процесів, на які спеціально підбиралася
атеїстично налаштована аудиторія. При цьому, акцентує
Т. Грушова, починаючи з 1957 р., засуджували головним
чином лідерів і провідних діячів, а в боротьбі з рядовими
вірянами–нелегалами застосовувалися адміністративні
заходи покарання. Однак, висновує історик, попри
каральні заходи щодо припинення нелегальної
діяльності п’ятидесятників, майже в усіх областях
України поряд з активізацією відвідування молитовних
будинків збільшувалася чисельність незареєстрованих
релігійних громад. На її думку, така активізація була
прямою непокорою державі.
Особливості репресивної політики радянської
держави проти п’ятидесятників, адвентистів сьомого
дня та Свідків Єгови у 1940–1960–ті рр. висвітлені у
шостому томові десятитомного видання «Історія релігії
в Україні», підготовленого співробітниками Відділення
релігієзнавства Інституту філософії імені Г. С. Сковороди
НАН України В. Докашем, В. Франчуком, П. Яроцьким,
[18, с. 147–171, 200–228, 306–309, 529–552, 555–
587]. Релігієзнавці визначили причини застосування
каральних заходів, висвітлили форми репресій, розповіли
про незаконні методи дізнання й попереднього слідства,
а також оприлюднили обвинувальні висновки і судові
вироки зі справ репресованих п’ятидесятників і Свідків
Єгови.
Зі свого боку, І. Саламаха, досліджуючи діяльність
євангельських християн п’ятидесятників–сіоністів
в УСРР/УРСР у 1920–1950–ті рр., висвітлив переслідування вірних цієї течії наприкінці 1940–х – у 1950–
ті рр. Основною формою репресій, відзначає історик,
були арешти та довгі терміни ув’язнення керівників, а
наслідком їх масових арештів наприкінці 1950–х рр.
було фактичне припинення діяльності євангельських
християн п’ятидесятників–сіоністів [30].
Застосування каральних заходів радянською
державою щодо Свідків Єгови дослідили О. Гулько
[12] та К. Бережко [4, с. 109–161; 3]. Зокрема, О. Гулько
висвітлив депортацію Свідків Єгови в 1951 р., розповів
про життя спецпоселенців і навів фрагменти з
автентичних документів, котрі допомагають дізнатися
про засоби насадження атеїстичних поглядів та
переслідування представників цієї релігійної конфесії.
К. Бережко розглянув причини, підготовку, перебіг,
масштаби й наслідки депортаційної операції «Північ»,
а також форми та методи боротьби компартійно–
радянського режиму зі Свідками Єгови у другій
половині 1950–х – у 1960–ті рр. При цьому історик
обстоює думку, що форми й методи тиску на вірних
цієї релігійної громади залежали від активності та
впливовості її членів, але режим не ставив за мету їх
фізичне знищення, а змушував лише зректися своїх
поглядів, визнавши перевагу комуністичної ідеології.
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Заходи компартійно–радянського режиму, зокрема репресивні, щодо посилення контролю над
Євангельськими християнами–баптистами (далі – ЄХБ)
у 1940–1960–ті рр. висвітлив О. Лахно, акцентуючи,
що релігійне дисидентство на межі 1950–1960–х рр.
відвернуло головний удар владних структур від
зареєстрованих громад ЄХБ і спрямувало на себе
основну увагу світової спільноти, чим дещо призупинило
подальше наростання обмежень у діяльності більшості
«небажаних» конфесій [21].
Вітчизняні науковці розглянули також регіональний
аспект репресивної політики радянської держави щодо
протестантських деномінацій у 1944–1964 рр. Серед
загальної кількості виявлених праць із проблеми
вони становлять більшість (понад 45%). У зв’язку
з тим, що цей напрямок історіографії проблеми є
значним за обсягом, проаналізувати усі праці в рамках
запропонованої статті немає можливості1. Відзначимо
тільки, що репресії проти вірних протестантських громад
Сумщини характеризуються О. Сотником [31, с. 48–56],
форми і методи переслідування вірних протестантських
деномінацій в Західній Україні в 1953–1964 рр. –
А. Моренчуком [26, с. 64–70, 131–144], на Галичині в
1944–1964 рр. – Я. Стоцьким [32, с. 126–143, 208–226,
352–379, ], на Волині в 1944–1945 рр. – І. Булигою [6],
на Буковині в 1940–1950–ті рр. – Л. Бабенко [2], в 1940–
1960–ті рр. – І. Фостієм, В. Підлубним [33, с. 123–125],
В. Боднарем [5, с. 115–119, 136, 143–146, 163, 174–175],
на Закарпатті в 1940–1950–ті рр. – О. Довганичем,
О. Хлантою [14], в 1940–1960–ті рр. – О. Лешко [22, с. 56–
132], Л. Капітан [19, с. 185–280] та С. Гордійчуком [10].
Зі свого боку, Ю. Зінько висвітлив репресивну
політику радянської держави щодо протестантських
громад на Вінниччині у 1940–1960–ті рр. [16],
О. Катуніна дослідила роль судової системи у боротьбі
з протестантськими громадами в Криму [20, с. 129–135],
а Г. Маринченко – застосування каральних заходів
проти протестантських громад на Півдні України
[25]. Причини, форми та наслідки репресій проти
представників релігійної громади Свідків Єгови на
Миколаївщині в повоєнний період дослідили І. Ніколаєв
та Г. Маринченко [27].
Отже, спираючись на науковий доробок вітчизняних
дослідників з цієї проблеми, можна зробити висновок,
що сплески репресій проти протестантів в УРСР
відбулися наприкінці 1940–х – на початку 1950–х рр.,
наприкінці 1950–х – у першій половині 1960–х рр. та
були детерміновані двома чинниками – утвердженням
нової державної політико–ідеологічної парадигми
– сталінської версії російського імперіалізму,
за визначенням В. Войналовича, й інтенсивним
зростанням протестантського опозиційного руху.
Компартійно–радянський
режим
підтримував
і
рекрутував для вирішення внутрішньополітичних і
зовнішньополітичних завдань Руську Православну
Церкву, а протестантські деномінації, які вважалися
її конкурентами, підлягали тотальному контролю, а у
випадку непокори – знищенню. Основними формами
репресій проти протестантів були арешти, показові
1
Історіографічний огляд літератури, в якій висвітлюється
регіональний аспект проблеми, буде здійснений автором у
наступній публікації.
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судові процеси, ув’язнення у табори, депортації, а
наслідком – формування і консолідація протестантського
підпілля.
Історіографічний аналіз стану розробки проблеми
показав, що на сьогодні вітчизняні науковці
дослідили нормативно–правову базу щодо діяльності
протестантських громад в УРСР, співпрацю радянських і
партійних органів влади з судовими та правоохоронними
структурами, які забезпечували здійснення антирелігійної політики в УРСР, а також причини, етапи,
форми, наслідки застосування каральних заходів проти
протестантів та їх регіональний аспект. Стосовно
перспектив подальшої розробки проблеми, то бракує
комплексних досліджень архівно–слідчих справ
репресованих протестантів, історико–статистичних
розвідок із залученням документів не тільки з фондів
Галузевого державного архіву СБУ, але й Галузевого
державного архіву МВС України.
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Особливості лібералізації системи судочинства
на Черкащині в період відлиги
Здійснена спроба оцінити особливості процесів, пов’язаних із
лібералізацією системи судочинства в Українській РСР наприкінці 1950–х –
початку 1960–х рр. ХХ ст. на прикладі Черкаської області. Акцентується
увага на координації зусиль в напрямку боротьби зі злочинністю в добу відлиги
міліції, прокуратури та суду. Подається інформація про активну роботу у
боротьбі з правопорушеннями народних судів. Окремим блоком подається
інформація про особливості діяльності такого органу громадському впливу
як товариський суд та координацію їх роботи з народними судами в цілому,
та зокрема, з народними суддями. Подається інформація про створення в
період відлиги такої форми громадського впливу, як міські
товариські суди батьківської честі. Доводиться, що радянська
політична система кінця 50–х – першої половини 60–х рр. ХХ ст. почала
активно поширювати, розвивати і контролювати діяльність органів
громадського впливу. Не була осторонь цих процесів і новостворена (у 1954 р.)
Черкаська область.
Ключові слова: громадськість, закон, злочинність, народні суди, порядок, положення, правопорушення, суд, товариські суди, указ.

Судова система Черкаської області в роки «хрущовської відлиги» функціонувала під знаком неодмінного
виконання постанов і рішень партійно–радянського
керівництва направлених на посилення боротьби із
злочинністю та надання створеним на місцях органам
громадського впливу певних правосудних функцій. У
вітчизняній історії нині це трактується як лібералізація
системи судочинства.
Діяльність в добу відлиги органів громадського
впливу та їх роль у боротьбі із злочинністю широко
представлено у розвідках початку–середини 1960–
х років таких дослідників, як А. Варшавський
[2], Г. Ліненбург та Н. Леонова [10], О. Лапай [8],
О. Островський [12], І. Середа, М. Магарін, Ю. Червоний
[14], М. Чередніченко [16]. Правові основи діяльносты
товариських судів досліджував у 1980–х роках А. Дзера
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[7]. Натомість в сучасній українській історіографії
ця тема є малодослідженою, лише побіжно окремі
елементи лібералізації системи судочинства згадуються
у підручниках з історії держави і права, історії України.
Окремі фрагменти піднятої нами проблеми згадуються у
роботах В. Боковні [1], І. Леся [9], О. Махині [11].
Мета статті – поглянути з історичної точки
зору на стан судової системи у Черкаській області,
з акцентуванням особливої уваги на діяльність та
співпрацю народних та товариських судів наприкінці
50–х – на початку 60–х рр. XX ст. (тобто в період
лібералізації системи судочинства доби відлиги) за
матеріалами виявленими в Державному архіві Черкаської
області, та які вперше вводяться до наукового обігу.
Завдання дослідження. Відповідно до мети, поставленні наступні завдання, зокрема: зробити спробу
охарактеризувати стан боротьби зі злочинністю в
Українській РСР наприкінці 1950–х – на початку 1960–х
рр. ХХ ст. на прикладі Черкаської області; показати процес
створення та діяльності товариських судів на Черкащині;
розкрити консультативно–правову і просвітницьку роль
народних суддів у навчанні членів товариських судів;
розкрити важливість координації зусиль в напрямку
боротьби зі злочинністю в добу відлиги міліції,
прокуратури та суду; проаналізувати демократизацію
роботи по боротьбі з правопорушеннями народних судів.
На Черкащині, у загальному руслі тогочасної
політичної системи, велась активна робота по виконанню
рішень і настанов XXI з’їзду КПРС, постанови ЦК КПРС
і Ради Міністрів СРСР від 2 березня 1959 p., закритого
листа ЦК КПРС від 5 листопада 1959 р., постанови
ЦК КП України від 18 листопада 1959 p. та постанови
ЦК КП України від 13 жовтня 1961 р. «Про заходи по
посиленню боротьби з проявами злочинності в окремих
районах і містах Української РСР» [5, с. 96; 3, арк. 10].
В даному контексті, суди Черкаської області посилили
роботу із залучення громадськості до боротьби зі
злочинністю і порушеннями громадського порядку.
Ще 15 серпня 1961 р. Указом Президії Верховної Ради
Української РСР було затверджене «Положення про
товариські суди Української PCP» [13, с. 730–735].
Запровадження товариських судів, та широке залучення
громадськості до їх роботи, стало суттєвою допомогою
на місцях (підприємствах, організаціях, колгоспах, тощо)
у боротьбі зі злочинними проявами і, безумовно, було
досить позитивним елементом лібералізації системи
судочинства.
Наприклад, у листі від 28 лютого 1962 р. на той час
під грифом «таємно», в.о. голови Черкаського обласного
суду І. Тетері секретарю Черкаського обкому КП
України Л. Найдеку Черкаський обласний суд, вивчивши
практику народних судів області по застосуванню Указу
Президії Верховної Ради УРСР від 12 червня 1961 р.
«Про посилення боротьби з оcобами, які ухиляються
від суспільно–корисної праці і ведуть антигромадський
паразитичний спосіб життя», повідомлялось, що народні
суди області проводили відповідну роботу направлену
на боротьбу з «дармоїдами» і п’яницями. За період з
28 лютого 1961 р. по 01 лютого 1962 р. народними судами
Черкаської області було розглянуто 89 матеріалів, по
яких було притягнуто до відповідальності 90 осіб, в тому
числі по ст.1 Указу – 37 осіб, по ст.2 Указу – 1 особа, по
ст.9 Указу – 53 особи [3, арк. 1].
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Внаслідок перевірки законності притягнення
до відповідальності по Указу від 12 червня 1961 р.
встановлено, що з 90 осіб, притягнених до відповідальності 86 осіб було притягнуто цілком обґрунтовано,
як таких, що вели паразитичний спосіб життя протягом
тривалого часу, або систематично зловживали спиртними
напоями [3, арк. 2].
На практиці виявлялись і недоліки Указу Президії
Верховної Ради УРСР від 12 червня 1961 р., про що у
таємному порядку доповідалось у Черкаський обком
партії. Як недолік, відмічалось, що органи міліції інколи
допускали порушення строків перевірки матеріалів на
осіб, які притягалися до відповідальності по Указу, та
передачі їх у народні суди. Так, наприклад, райвідділ
міліції Чигиринського району виніс постанову про
передачу до народного суду матеріалу на громадянина
Григоренка 13 липня 1961 р., але в народний суд матеріал
був направлений лише 3 серпня 1961 р. [3, арк. 3].
Щоправда, слід зазначити, що народні суди
матеріали на осіб, притягнутих до відповідальності, як
правило, розглядали в п’ятиденний термін, але випадки,
коли народні суди ці терміни порушували траплялись
доволі часто. Так, як наводиться у зазначеному вище
листі в.о. голови Черкаського обласного суду І. Тетері
секретарю Черкаського обкому КП України Л. Найдеку
«з 89 матеріалів з порушеннями п’ятиденного терміну
розглянуто 16» [3, арк. 3].
В ряді випадків народні судді неправильно
застосовували законоположення про притягнення до
відповідальності і «замість виселення, як дармоїдів,
направляли на примусове лікування, як п’яниць». Але
внаслідок систематичного контролю за розглядом
матеріалів народними судами по Указу від 12 червня
1961 р. з боку обласного суду, Президія Черкаського
обласного суду вчасно виправляла ці недоліки [3, арк. 3].
З боку обласного суду був встановлений жорсткий
контроль за виконанням положень зазначеного вище
Указу і випадків його порушень. Так, у представленні
голови Черкаського обласного суду С. Перекопського
від 21 березня 1962 р. на ім’я секретаря Жашківського
райкому КП К. Чайки зазначалось наступне: «Перевіркою роботи народного суду Жашківського району
проведеною у грудні 1961 р. встановлено, що народний
суддя тов. Бевз Д. Д. із року в рік допускає погіршення
показників роботи народного суду, порушує трудову
і державну дисципліну, не виконує зауважень ревізії
роботи народного суду. Ревізією роботи відзначалось,
що тов. Бевз не займається аналізом роботи суду, не
узагальнює судової практики, дуже мало розглядає
кримінальних справ у виїздних сесіях по місцю скоєння
злочину, користується старим текстом звітної доповіді
перед виборцями, до окремих розкрадачів радянської
власності і хуліганів народний суд під головуванням
тов. Бевза ставиться поблажливо і виносить надзвичайно
м’які міри покарання» [3, арк. 5]. «Черкаський обласний
суд просить заслухати питання про стан роботи
народного суду на засіданні бюро РК КП України і
прийняти у відношенні народного судді тов. Бевза
відповідні заходи» [3, арк. 6].
При аналізі архівних даних активно проглядається те,
що застосування Указу Президії Верховної Ради УРСР
від 12 червня 1961 р. систематично контролювалося та
узагальнювалося обласним судом, а наслідки роботи
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товариських судів періодично обговорювались на
міжвідомчих нарадах народних суддів, прокурорів та
начальників міліції.
Особливо посилився контроль з боку обласних
правоохоронних органів за народними і товариськими
судами та діючими на той час народними дружинами
після виходу постанови ЦК КП України від 13 жовтня
1961 р. «Про заходи по посиленню боротьби з проявами
злочинності в окремих районах і містах Української
РСР» [3, арк. 11]. Підтвердженням цього є розлога
доповідна записка під грифом «таємно» «Про стан та
заходи по посиленню боротьби із злочинністю» від
9 січня 1962 р. голови Черкаського обласного суду С.
Перекопського направлена секретарю Черкаського
обкому КП України Л. Найдеку в якій констатується
наступне: «Судова колегія по кримінальним справам і
президія обласного суду, направляючи увагу народних
судів на посилення боротьби з особливо небезпечними
злочинами, виправляє недоліки роботи народних судів.
Відповідно до спільних заходів обласної прокуратури,
суду і управління МВС періодично створюються
групи із керівних працівників цих трьох органів, які
здійснюють безпосередню допомогу районам, найбільш
уражених злочинними проявами. Так, наприклад,
виявивши, що в Звенигородському районі більше чим
в інших районах здійснюється розтрата і розкрадання
колгоспно–кооперативного майна, обласна прокуратура,
обласний суд і обласне управління МВС направили
туди групу керівних товаришів яка вияснила причини,
які породжують такого роду злочини і стан боротьби
з ними, обговорила це питання на міжвідомчій нараді
оперативних працівників адміністративних органів
району, представників РК КП України і райвиконкому,
де вироблені конкретні заходи по ліквідації причин,
які сприяють розкраданню державного і громадського
майна» [3, арк. 11]. Аналогічна робота проводила і в
інших районах області.
Значну роботу на початку 1960–х рр. мережа
судів Черкаської області проводила по запобіганню
проявам злочинності. Велику увагу приділяли народні
судді в своїй роботі виїзним сесіям, як одній із форм
профілактичної роботи по запобіганню злочинності. Так,
наприклад, як свідчать архівні дані, за 1961 р. народними
суддями Черкаської області було розглянуто на виїзних
сесіях 886 найбільш актуальних кримінальних справ.
Працівниками Черкаського обласного суду, районних
народних судів і нотаріальних контор за 1961 р. було
прочитано 1277 лекцій і проведено 309 вечорів запитань
і відповідей [3, арк. 13].
На початку 1960–х рр. в Черкаській області було
організовано роботу семи народних університетів
правових знань [3, арк. 13].
Чільне місце у період «хрущовської відлиги» у
боротьбі із дрібними правопорушеннями в Українській
РСР належало органам громадського впливу. До таких
органів належали товариські суди. Як ми вже зазначали
вище, 15 серпня 1961 р. Указом Президії Верховної
Ради Української РСР було затверджене «Положення
про товариські суди Української PCP» [13, с. 730–735].
Слід зазначити, що прийняттям цього положення
в Українській РСР на другу половину 1961 р. було
повністю сформовано нову, за задумом, її ініціаторів,
фактично альтернативну традиційній радянській системі
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підтримання громадського правопорядку, справді масову
громадську структуру. Характерною рисою залучення
громадськості до вирішення завдань перевиховання
осіб, які вчинили злочини, стала практика передачі їх на
поруки трудовим колективам [1, с. 268].
До компетенції товариських судів згідно цього
положення відносилось чимало справ, серед них:
порушення трудової дисципліни, у тому числі прогул
без поважних причин, запізнення чи передчасне
залишення робочого місця, недоброякісне виконання
виробничих завдань чи зумисний простій внаслідок
недобросовісного ставлення робітника до своїх
обов’язків; недотримання правил техніки безпеки та
інших вимог організації праці, окрім випадків, за які
передбачена кримінальна відповідальність; псування
інвентарю, інструментів та матеріалів по недбалості;
поява у нетверезому стані та негідна поведінку в
громадських місцях і на роботі; нанесення образ,
лихослів’я, розповсюдження у колективі неправдивих
чуток, котрі соромили члена колективу, якщо ці вчинки
скоєні вперше; псування жилих та нежилих приміщень
та комунального обладнання, котре не призвело до
значних збитків; про майнові спори між громадянами,
які є членами одного і того ж колективу, на суму до
50 крб. при згоді учасників спору на розгляд справи у
товариському суді; адміністративні чи інші малозначимі
правопорушення, якщо органи міліції, прокуратури чи
суду передадуть справу на розгляд товариського суду;
інші антигромадські проступки, які не тягнуть за собою
кримінальної відповідальності та інші [14, с. 63–64].
В основу створення товариських судів було покладено
три основні засади: виробничо–територіальний принцип
утворення, виборність, підзвітність членів судів [16, с.
37]. В організаційному відношенні відповідно до тих чи
іншими особливостей вирізнялися два види товариських
судів: виробничі, створені у трудових колективах за
місцем роботи, і територіальні [12, с. 15].
Товариські суди, які формувалися за виробничим
принципом створювалися на підприємствах. Такі суди
створювались на всіх підприємствах, де налічувалося не
менше ста працівників та у великих цехах підприємств
з числом робітників більше тисячі осіб. Згодом їх
дозволили створювати і в колективах чисельністю
не менше п’ятдесяти осіб [8, с. 13]. Товариський
суд підприємства чи великого цеху був покликаний
розглядати всі вищевказані антигромадські вчинки
та дрібні правопорушення, здійснені працюючими на
підприємстві чи в його окремому великому підрозділі
[10, с. 15].
Товариські суди на Черкащині активно працювали і
до прийняття Указу Президії Верховної Ради Української
РСР від 15 серпня 1961 р. На той час вони керувались
у своїй роботі на той час діючим «Положенням про
товариські суди на підприємствах і організаціях»
затвердженим Радою Міністрів СРСР ще 14 липня
1951 р. [8, с. 9; 14, с. 5].
Питання діяльності таких органів громадського
впливу як товариські суди активно розглядались на
засіданнях різних органів, і зокрема, профспілок
Черкаської області. Так, на засіданні президії Черкаської
обласної ради профспілок від 23 травня 1959 р. окремим
питанням стояла доповідь про стан і заходи з покращення
роботи товариських судів. В ній, зокрема, зазначалось,

88

Гілея

що «…товариські суди в останній час активізували свою
діяльність. В області організовано 201 товариський суд,
які відіграли окрему роль в масово–виховній роботі серед
трудящих області [4, арк. 9–10]. Однак, констатувалось
і наступне: «наряду із деяким пожвавленням в роботі
товариських судів… ще має місце цілий ряд недоліків в
діяльності громадських організацій. Із 371 підприємств,
де повинні бути створені товариські суди, станом на
1 квітня створено суди тільки на 201 підприємстві, в тому
числі не створені товариські суди на 42 підприємствах
м. Сміла і району, на 32 підприємствах міста Черкаси і
на 15 підприємствах міста Умані» [4, арк. 10]. Виходячи
з цього, було прийнято рішення «вважати за необхідне,
щоб у всіх підприємствах і установах, де нараховується
вище 100 працівників були створені товариські суди»
та проводити постійний контроль за виконанням цього
рішення [4, арк. 11]. Як бачимо, активна робота по
створенню товариських судів проводилась і зі сторони
профспілок. Як свідчать архівні дані, хоч і дещо
повільніше ніж в містах, товариські суди створювались
в цей час і в сільських районах Черкаської області. Цю
роботу контролювали виконавчі комітети районних Ради
депутатів трудящих. Так, наприклад, станом на грудень
1959 р. в Шполянському районі діяло вже 49 товариських
судів, з них – 29 у колгоспах і 20 на підприємствах району
[6, арк. 16], в Городищенському районі – 20 товариських
судів, з них 16 у колгоспах, 4 – на підприємствах [6, арк.
54], в Уманському районі – 14 товариських судів [6, арк.
55], Канівському районі – 41 товариський суд [6, арк. 57],
Звенигородському районі – 50 товариських судів [6, арк.
60], Лисянському – 30 товариських судів [6, арк. 61].
Справи, які розглядали товариські суди носили
наступний характер: хуліганство, образа особи, дрібні
крадіжки громадської та державної власності, сімейні
суперечки, тощо.
Подальшим активним поштовхом по їх розбудові
стало прийняття Президією Верховної Ради Української
РСР 15 серпня 1961 р. згаданого нами вище «Положення
про товариські суди Української PCP». Як наслідок,
станом на 9 січня 1962 р. на території Черкаської
області діяв вже 1291 товариський суд, із яких: 570 –
сільських, 414 – на промислових підприємствах, 307 – в
організаціях, установах і вуличкомах, які об’єднували
в своєму складі 9113 членів, із яких: сільських – 4535,
на підприємствах – 2669, в організаціях, установах і
вуличкомах – 1950 [3, арк. 14].
За 1961 р. товариські суди Черкаської області
розглянули 6876 матеріалів, з яких – 1391 за розкрадання,
183 – за спекуляцію, 1959 за хуліганство, 114 за
невиконання батьківських обов’язків [3, арк. 13].
Як зазначається у «Довідці про роботу товариських
судів колгоспів, сіл, підприємств, установ, вуличкомів
і домоуправлінь Черкаської області станом на 1 квітня
1962 р.» підготовленій 16 травня 1962 р. обласним
судом на запит обкому партії, станом на 1 січня 1962 р.
кількість товариських судів проти червня 1961 р.
зменшилась на 23. Це пояснювалось об’єднанням деяких
промислових підприємств місцевого значення, яке на
той час проводилось в області. Тому, станом на 1 квітня
1962 р. товариських судів на території Черкаської
області налічувалось 1301, в тому числі: сільських –
570; на промислових підприємствах 418; в організаціях,
установах, вуличних комітетах – 313 [3, арк. 16].
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По районах Черкаського області мережа товариських
судів виглядала наступним чином (див.: таблиця 1)
[3, арк. 16].
Таблиця 1

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

В установах,
організаціях, вуличкомах

8.

Городищенський
Гельмязівський
Драбівський
Жашківський
Звенигородський
Золотоніський
Кам’янський
Корсунь–
Шевченківський
Катеринопільський
Канівський
Лисянський
Монастирищенський
Маньківський
м.Сміла
Смілянський р–н
Тальнівський
м. Умань
Уманський р–н
Христинівський
м. Черкаси
Черкаський р–н
Чорнобаївський
Чигиринський
Шполянський
ВСЬОГО:

На підприємствах

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Назва району (міста)

В тому числі:
сільських

№
п/п

Кількість товариських
судів

Мережа товариських судів Черкаської області
станом на 01 квітня 1962 р.

57
31
49
39
74
87
38

28
18
29
25
26
26
20

16
4
4
9
32
44
16

13
9
16
5
16
17
2

96

49

21

26

48
55
33
53
36
91
32
44
53
50
59
113
32
36
49
46
1301

25
42
22
34
22
–
28
23
–
28
25
–
28
24
23
25
570

22
11
2
11
9
57
4
8
20
6
23
65
2
7
15
16
418

1
2
9
8
5
40
–
13
33
16
11
48
2
5
11
5
313

Проте на далі, кількість товариських судів
продовжувала змінюватись. Станом на 1 липня 1962 р. на
території Черкаської області діяло вже 1359 товариських
судів, якими за перше півріччя 1962 р. розглянуто 3014
матеріалів [3, арк. 40].
Досвід роботи товариських судів показував, що ця
відповідальна і почесна громадська діяльність давала
хороший результат тільки тоді, коли в її основі лежала
продумана, безкорисна, з бажанням виконувана робота,
коли ця справа доручалась порядним, маючим життєвий
досвід представникам громадськості, людям високої
свідомості.
Станом на квітень 1961 р. в Черкаській області вже
не було організацій з колективом більше 50 осіб, де у
відповідності з положенням про товариський суд можна
і потрібно було створювати товариський суд і такий не
був створений» [3, арк. 18].
Однак, як свідчать об’єктивні архівні дані, далеко
не всі товариські суди Черкащини на початку 1960–х рр.
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Випуск 136

працювали, належним чином виправдовуючи покладені
на них надії. Докором на адресу товариських судів,
виконкомів сільських (міських) Рад, профспілкових
комітетів звучать порівняльні дані про кількість
розглянутих товариськими судами матеріалів у 1960
і 1961 рр. Якщо товариські суди Черкаської області в
1960 р. розглянули 12813 матеріалів, то в 1961 р. ними
розглянуто всього 7760 матеріалів, тобто у два рази
менше. В першому кварталі 1962 р. товариськими судами
взагалі було розглянуто лише 1323 матеріали [3, арк. 18].
Які ж саме найбільш суттєві недоліки і порушення
заважали роботі товариських судів Черкащини, які
знижували авторитет цих визнаних органів громадського
впливу на порушників в часи «хрущовської відлиги».
До них, як засвідчив своєю візою 16 травня 1962 р.
під згаданою вже «Довідкою про роботу товариських
судів колгоспів, сіл, підприємств, установ, вуличкомів
і домоуправлінь Черкаської області станом на
1 квітня 1962 р.» голова Черкаського обласного суду
С. Перекопський відносились наступні: не завжди
товариські суди своєчасно і на високому рівні
організовували розгляд справ. Так, наприклад, 11 липня
1961 р. народний суд Жашківського району направив
товариському суду Жашківського цукрового заводу заяву
на громадянку Г. Витрук, але тільки після неодноразових
скарг потерпілої 10 лютого 1962 р. тобто через півроку
матеріал був нарешті розглянутий товариським
судом. В Черкаському машинобудівному заводі імені
Петровського передані товариському суду матеріали
також часто не розглядались місяцями [3, арк. 20].
Такий стан справ був можливим лише тому, що
профспілкові комітети, сільські, міські Ради, а в
належних випадках і народні судді не контролювали
роботу товариських судів, не надавали допомоги в
організації їх діяльності [3, арк. 20].
В практиці роботи товариських судів Черкаської
області окресленого нами періоду були не зжиті й
випадки розгляду ними матеріалів, які завідомо не
входили до компетенції товариському суду, які містили
кримінально–каранні діяння осіб, що притягувались до
відповідальності. Це звісно не сприяло справі боротьби
з правопорушеннями.
Аналіз матеріалів, які розглядались товариськими
судами на Черкащині на початку 1960–х років, показує,
що від 60 до 85 відсотків справ відкриваються за
поданнями районних відділів міліції, народних судів
і районних прокурорів. Це було свідченням того, що
сільські, селищні, і міські Ради депутатів трудящих,
правління колгоспів, керівники підприємств і установ
недооцінювали діяльності товариських судів, як
ефективної кращої форми громадського впливу, а самі
товариські суди не проявляли ініціативи в цьому питанні.
Тільки цим, констатував голова Черкаського обласного
суду С. Перекопський «можна пояснити, що товариські
суди таких справ, як невиконання батьківських
обов’язків розглянули всього 108, що складає 1,4% від
загального числа розглянутих справ» [3, арк. 21].
Серед присудів товариських судів Черкаської області
траплялось чимало явно незаконних, ущемляючих
права та інтереси окремих громадян рішень. Так,
наприклад, товариський суд с. Сигнаївка Шполянського
району у своєму рішенні від 28 березня 1961 р. по
справі Прищепи П. про розділення майна вказав: «…
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заборонити Прищепі П. з’являтися в с. Сигнаївка, аби
він не порушував спокій у сім’ї». Прищепа разом зі своє
дружиною побудували будинок в с. Сигнаївка і заборона
йому проживати в цьому селі булла позбавлена будь–яких
підстав. Крім того, по цій справі попередньо вже було
винесено рішення народного суду і тому товариський
суд не правомочний був переглядати його [3, арк. 21–22].
Всі ці недоліки можна пояснити тим, що з боку
профспілок, місцевих Рад і особливо народних суддів
не було постійної регулярної допомоги в організації
роботи товариських судів. З приводу цього керівництво
Черкаського обласного суду у своїх письмових
зверненнях, доповідних записках та інших письмових
документах на адресу Черкаського обласного комітету
КП України наголошувало на тому, що необхідно як
давно назріле питання, термінове проведення кущових
нарад голів товариських судів та їх заступників з
метою обговорення недоліків в їх роботі, узагальнення
практики роботи, а отже пожвавлення роботи цих
органів взагалі. Також у цих документах зазначалось,
що було б добре, аби «міськрайвиконкоми своїми
рішеннями поклали відповідальність за повсякденну
допомогу в роботі товариських судів на народного
суддю і секретаря виконкому і періодично на засіданнях
виконкому заслуховувати їх про роботу товариських
судів» [3, арк. 23].
Виконуючи вищезазначені рекомендації велику
допомогу у налагодженні роботи товариських судів
почали в подальшому надавати народні судді. Окрім
систематичного проведення семінарських занять
з головами і членами товариських судів, надання
конкретної допомоги в організації їх засідань, народні
судді періодично узагальнювали їх роботу і результати
цих узагальнень виносили на обговорення на нарадах
голів і членів товариських судів, де виробляли
конкретні заходи по ліквідації виявлених в результаті
узагальнень недоліків, піднімали актуальні питання
функціонування товариських судів перед райкомами
партії і райвиконкомами [3, арк. 14, 40].
Про це свідчать конкретні архівні факти. Так,
наприклад, в Гельмязівському районі Черкаської
області «Народним суддею Бутко разом з працівником
обласного суду вивчені всі матеріали, які розглядались
товариськими судами за 1961 р., узагальнена практика
їх роботи і результати узагальнення обговорені на
нараді голів товариських судів за участі працівників
органів прокуратури і міліції» [3, арк. 14]. Це був
непоодинокий факт. «Народний суддя Городищенського
району П. Моця узагальнив роботу товариських судів і
обговорив її наслідки на нараді голів товариських судів
та направив в райвиконком подання про недоліки в
роботі товариських судів і керівництва ними зі сторони
сільських Рад. Подання народного судді Моці було
обговорено райвиконкомом на нараді голів сільських Рад
і голів колгоспу району» [3, арк. 15].
Функціонували в період «хрущовської відлиги» на
Черкащині і такі досить оригінальні форми громадського
впливу як міські товариські суди батьківської честі. Як
приклад може слугувати створення за поданням Ради
старійшин при дитячій кімнаті Канівського міського
відділу міліції 30 серпня 1963 р. виконкомом Канівської
міської Ради Черкаської області Канівського міського
товариського суду батьківської честі. Як зазначається
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у рішенні виконкому, за приклад був взятий досвід
роботи таких судів у місті Дніпропетровську. Головою
цього суду було затверджено заслуженого вчителя
школи Української РСР, вчителя Канівської середньої
школи ім. Франка Л. Дорошенка. У своїй роботі міський
товариський суд батьківської честі мав керуватися
положенням про товариські суди Української РСР [5,
арк. 15, 23–24]. До членів суду ввійшли директори шкіл
міста, знані педагоги–пенсіонери. Також було прийнято
рішення просити постійну сесію районного народного
суду «(тов. Шевченко В. О.) надавати практичну
допомогу і здійснювати контроль за роботою міського
товариського суду батьківської честі») [5, арк. 24].
Висновки.
Аналіз
чисельних
фактологічних
матеріалів про особливості функціонування судової
системи у Черкаській області в період загальної
лібералізації системи судочинства в Українській РСР
в добу «хрущовської відлиги» дає підстави зазначити,
що радянська політична система кінця 50–х – першої
половини 60–х рр. ХХ ст. почала активно поширювати,
розвивати
і
контролювати
діяльність
органів
громадського впливу. Не була осторонь цих процесів і
новостворена (у 1954 р.) Черкаська область. Органи
громадського впливу (товариські суди, товариські
суди батьківської честі) в добу «хрущовської відлиги»
відігравали важливу роль у профілактиці та боротьбі
з правопорушеннями на підприємствах, установах,
організаціях, колгоспах. В цілому це явище мало під
собою досить здорову демократичну основу.
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Features of liberalization of the judicial system in Cherkassy region
during thaw period
An attempt was made to assess the peculiarities of the processes connected
with the liberalization of the judicial system in the Ukrainian SSR in the late 1950s
– early 1960s on the example of Cherkasy region. The attention is focused on the
coordination of efforts in the direction of fighting crime during the thaw period of the
police, the prosecutor’s office and the court. Information about active work in the fight
against offenses of people’s courts is provided. A separate block provides information
about the peculiarities of the activity of the comrade’s court and coordination of its
work with the national courts in general, and in particular with the people’s judges.
Information about formation of municipal parental courts is provided. It turns out that
the Soviet political system of the late 50’s – the first half of the 1960’s began to actively
disseminate, develop and monitor the activities of public authorities. Newly created
Cherkasy region (1954) wasn’t apart of these processes.
Keywords: public, law, crime, people’s courts, order, provision, offense, court,
courts of commerce, decree.
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Теоретико–методологічні основи
становлення спиртової галузі

Мета статті – узагальнити теоретико–методологічні засади становлення
спиртової промисловості, що були сформульовані в працях зарубіжних і
вітчизняних учених у другій половині XІХ – на початку ХХ ст. Доведено, що
становленню спиртової галузі передувало розроблення теорії дистиляції та
бродіння. Охарактеризовано перші апарати перегінної дії, які знайшли найбільше
поширення при виробництві спирту досліджуваного періоду. Показано, що в
XVII–ХVІІI ст. методи перегонки були досить розвинені, це давало можливість
отримувати спирт для промислового виробництва. Незважаючи на те, що
хімічне рівняння спиртового бродіння було відкрите в кінці ХVІІI – на початку
ХІХ ст., до другої половини XIX ст. не існувало науково обґрунтованої
технології процесу спиртового виробництва. Узагальнено основні положення
механістичної, мікробіологічної, фізико–хімічної, фізіологічної теорій бродіння,
що були сформульовані в другій половині ХІХ ст.
Ключові слова: спиртова промисловість, спирт, бродіння, дистиляція,
ферменти, метанол.

Спиртова галузь України впродовж багатьох
десятирічь забезпечує продукцією як внутрішній
ринок, так і зарубіжні регіони. Відіграючи важливу
роль в ефективному функціонуванні фармацевтичної
та харчової галузей, спиртова промисловість є однією
з найприбутковіших в Україні. Підприємства спиртової
промисловості, окрім основного продукту – спирту,
виробляють ще близько 30 видів продукції, а саме:
плодоовочевих консервів, солоду житнього, солоду
пивоварного, концентрату квасного сусла, мінеральної
води,
слабоалкогольних
напоїв,
кондитерських
виробів, оцту спиртового харчового, екстракту хмелю,
вина, розчинників тощо. Спиртова промисловість
України задовольняє внутрішні потреби держави у
спирті для виготовлення лікеро–горілчаних виробів,
використовуючи лише 30–35% загальних потужностей.
Подальший розвиток галузі ґрунтується на
врахуванні передового зарубіжного і вітчизняного
історичного досвіду, розвитку стратегічних ініціатив,
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формуванні нових потреб для повнішого використання
виробничого потенціалу. Окремі аспекти становлення
і розвитку спиртової промисловості в Україні знайшли
часткове відображення в наукових працях В. Г. Пихова
[9], П. В. Рудницького [10], Г. Д. Казьмирчука [4],
Л. Г. Мельника [6], М. М. Москалюка [6; 7], О. О. Нестеренко [8], наших попередніх публікаціях [1–3].
Однак, до цього часу комплексно не узагальнено
теоретико–методологічні
основи
становлення
і
розвитку спиртової промисловості, які ґрунтуються
на працях зарубіжних і вітчизняних учених. З огляду
на це мета даного дослідження полягає у висвітленні
передумов становлення теорії дистиляції та бродіння,
які склали фундамент для розробки наукових технологій
отримання спирту. Дослідження ґрунтується на
застосуванні загальнонаукових та історичних методів,
джерелознавчого аналізу.
За результатами дослідження, становленню спиртової
промисловості передувало відкриття процесу дистиляції
та теорії бродіння. Як відомо, ідея хімічної дистиляції
рідини виникла в I тисячолітті до н.е. Вперше цей процес
описав Аристотель у своїй роботі «Метеорологія». Однак
дистиляція води не представляла особливого інтересу,
тому античні вчені звернулися до перегонки інших рідин.
Зокрема, в стародавньому Єгипті продуктом дистиляції
стала кедрова смола, яку переганяли для отримання
кедрової олії, що використовувалася для бальзамування.
За допомогою дистиляції почали також виготовляти
деякі ліки [9].
Найпоширенішим перегінним апаратом того часу
був аламбік Сінезіуса, який складався з перегінного
куба, повітряного дефлегматора і холодильника з двома
патрубками для подачі і відведення води. Сировину
нагрівали в кубі будь–яким джерелом тепла, пари спирту
піднімалися вгору куба, потім по трубці надходили в
холодильник, де конденсувалися в змійовику під впливом
води. В мідних дистиляторах виготовляли фарби, ліки і
ароматичні есенції, а з XVI ст. спирт. Як сировину для
останнього використовували різноманітні продукти
(виноградну мезгу, зерно, кукурудзу, картоплю).
Процес отримання спирту був відкритий в різних
регіонах земної кулі практично одночасно. У Європі
вперше перегонку спиртовмісної рідини було зроблено
італійським ченцем–алхіміком Валентиусом. Алхіміки
Провансу (Франція) пристосували винайдений арабами
перегінний куб для перетворення виноградного сусла
в спирт. Про будівництво винокурні у Київській Русі
згадувалося у Вʼятському літописі у 1174 р. У Російській
імперії горілка з’явилася в кінці XIV ст. У 1386 р.
генуезьке посольство привезло в Москву першу горілку
(aqua vitae – «жива вода»), представивши її князю Дмитру
Донському. У 1429 р. «аква віта» знову була привезена
до Москви іноземцями, на цей раз як універсальні ліки.
При дворі князя Василя II її оцінили, проте зважали
за потрібне розводити водою. Ідея розведення спирту
послужила поштовхом до виробництва російської
горілки [9].
У 1334 р. лікар–алхімік з Провансу Арно де Вілльгер
(Франція) вперше отримав винний спирт з виноградного
вина, а в 1360 р. деякі французькі та італійські монастирі
виробляли винний спирт. У XVI ст. «аква віта» проникає
практично в усі країни Європи. Між спиртними напоями
різних країн починають проявлятися відмінності, які
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з часом становляться більш суттєвими. У XVII ст.
методи перегонки були вже досить розвинені, що давало
можливість отримувати алкоголь у великій кількості. На
цьому закінчилася його «медична» епоха і розпочалася
епоха торгівлі.
Варто зазначити, що XVIII ст. не принесло особливих
досягнень у процес дистиляції, проте в першій половині
XIX ст. техніка перегонки пережила стрімкий розвиток.
Замість традиційного змійовика–охолоджувача почали
використовувати досить складні конструкції з так
званих ректифікаторів і дефлегматорів, що дозволяли
отримувати на виході продукт більш високої міцності.
Поряд з їх удосконаленням використовували послідовне
з’єднання двох кубів. Перегінний апарат подібного типу
– так званий апарат Пісторіуса – широко застосовувався
в Німеччині, а потім і в Росії [4]. На початку 1800–х років
Е. Адам винайшов перегінний апарат, який дозволяв
проводити 8 підігрівів в день, замість двох звичайних,
економити паливо, воду і людську працю, а також
отримувати спирт з більш приємним смаком. У 1813 р.
з’явився тарілчастий брагоперегінний апарат. У 1817 р.
Пісторіус запатентував вдосконалений перегінний
апарат.
У 1826 р. у шотландця Р. Штейна зароджується думка
про створення апарату постійної перегонки, яку реалізує
ірландець французького походження А. Коффі. У 1831 р.
він патентує революційний перегінний апарат, званий
patent still або coffey still. Новий апарат був у 15–20 разів
швидше традиційного аламбіка, більш економічним
і давав більш чистий і міцний спирт. Винахід став
використовуватися не тільки для виробництва віскі, а
й для багатьох інших напоїв, зокрема горілки, джина
і білого рому. Технологія перегонки стала настільки
досконалою, що спирт отримували практично
«абсолютно» чистий.
У 1867 р. з’явився бельгійський апарат Саваля,
який дозволяв отримувати з безперервного циклу
спирт міцністю до 96%, тобто порівняно з сучасним
ректифікованим спиртом (96–96,5%). У 1867 р.
Е. Сорель винайшов кубовий ректифікаційний апарат
періодичної дії, а в 1881 р. Е. Барбе – ректифікаційний
апарат безперервної дії. Слід зазначити, що Е. Сорель
і Е. Барбе у Франції заклали основи теорії і методу
очистки спирту від домішок. У 1876 р. російськими
інженерами Недошивиним і Новицьким удосконалено
лічильник спирту фірми «Сіменс–Гальске» для
об’ємного обліку кількості спирту, під маркою КС–35,
який використовувався заводами упритул до 1953 р. [9].
Однак до другої половини XIX ст. способи одержання
спирту були примітивними, наукової технології взагалі
не існувало. У 1660 р. англійський хімік Р. Бойль вперше
отримав зневоднений етиловий спирт, а також відкрив
деякі його фізичні та хімічні властивості, зокрема виявив
здатність етанолу бути високотемпературним пальним
для пальників. Абсолютний (безводний) етиловий
спирт був отриманий у 1796 р. російським хіміком
Т. Є. Ловіцем.
У 1842 р. німецький хімік В. Шіль відкрив, що
спирти утворюють гомологічний ряд, відрізняючись
на деяку постійну величину. Через два роки інший
хімік Ш. Жерар встановив правильне гомологічне
співвідношення CH2 і передбачив формулу і властивості
невідомого в ті роки пропілового спирту. У 1850 р.
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англійський хімік О. Вільямсон, досліджуючи реакцію
алкоголятів з етилйодидом, встановив, що етиловий
спирт є похідним від води з одним зміщеним Гідрогеном,
експериментально підтвердив формулу C2H5OH.
Вперше синтез етанолу дією сірчаної кислоти на етилен
здійснив у 1854 р. французький хімік М. Бертло [4].
Перше дослідження метилового спирту було
проведено в 1834 р. французькими хіміками Ж.–Б. Дюма
і Е. Пеліго, які назвали його «метиловим або деревним
спиртом», оскільки він був виявлений у продуктах сухої
перегонки деревини. Синтез метанолу з метилхлориду
здійснив французький хімік М. Бертло в 1857 р., яким
вперше був відкритий у 1855 р. ізопропіловий спирт,
синтезований дією на пропен водної сірчаної кислоти.
Третинний спирт вперше синтезував у 1863 р. відомий
російський вчений А. М. Бутлеров, поклавши початок
цілій серії експериментів у цьому напрямку. Відкриття у
Російській імперії в 1814 р. К. С. Кірхгофом оцукрення
крохмалю солодом, а також теорія утворення проміжних
сполук між субстратом і каталізатором А. І. Ходнєва,
вчення А. І. Опаріна і А. Л. Курсанова про ферменти
рослинного походження та їх роль у живій клітині, дали
початок науковим основам ферментативного каталізу
крохмалю [9].
Хімічне рівняння спиртового бродіння наведено
французькими хіміками А. Лавуазьє (1789) і Ж. Люссаком
(1815). У першій половині XIX ст. французький
ботанік Ш. Каньяр де Латур при дослідженні осаду, що
утворився в результаті спиртового бродіння, виявив у
ньому живі мікроорганізми. Німецькі природознавці
Т. Шванн та Ф. Кютцінг, досліджуючи незалежно
один від одного плівку, що утворюється у процесі
оцтовокислого бродіння, та осад, що має місце у процесі
спиртового бродіння, також виявили мікроорганізми.
Зробили висновок про те, що процеси оцтовокислого
та спиртового бродіння є функцією мікробів. У цей
час опубліковано роботи Ш. Каньяр де Латур (1837)
про біологічний характер процесу бродіння. Проте цей
висновок не знайшов відповідного визнання, оскільки в
той час була популярною теорія фізико–хімічної природи
бродіння, сформульована Ю. Лібіхом [10].
Окремі закономірності бродіння були відкриті
французьким хіміком і мікробіологом Л. Пастером.
Учений розпочав свої 20–річні дослідження у 1856 р.
У 1861 р. довів, що утворення спирту, гліцерину і
бурштинової кислоти під час бродіння може відбуватися
тільки за присутності мікроорганізмів. У 1862 р.
Паризька Академія наук нагородила Л. Пастера премією
за вирішення питання про самозародження живого
організму. Учений довів, що на бродіння негативно
впливає кисень, оскільки бактерії, які здійснюють
бродіння, можуть розвиватися тільки в безкисневому
середовищі. Ці факти дозволили йому розділити всі
організми на аеробні (ростуть при наявності кисню)
і анаеробні (без нього). Л. Пастер встановив, що типи
бродінь, у процесі яких утворюються різні продукти,
спричиняються окремими видами мікроорганізмів.
Так, збудниками спиртового бродіння (перетворення
цукру на спирт) є дріжджі, збудниками молочнокислого
бродіння (перетворення цукру на молочну кислоту) –
паличкоподібні бактерії.
На можливість безклітинного спиртового бродіння
вперше в 1871 р. вказала російський лікар–біохімік
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М. М. Манасеїна, яка в цей час проходила стажування
в Політехнічному інституті у Відні у Ю. Візнера, де
вивчала процес спиртового бродіння. Вчена відкрила,
що бродіння відбувається під впливом особливих
речовин, які можна виділити з дріжджових клітин.
Ці результати спростовували «фізіологічну» теорію
бродіння Л. Пастера і свідчили на користь «хімічної»,
якої дотримувалися К. Бернар, Ю. Лібіх і М. Бертло [9].
Минуло понад чверть століття, перш ніж ці результати
повністю підтвердив німецький хімік Е. Бухнер.
Відповідно до механістичної теорії бродіння, дріжджі,
постійно розкладаючись до рідкого стану, створюють
хімічне напруження, яке змушує розкладатися молекули
цукру. Відповідно до цього спиртове бродіння являло
собою хоча і складну, але, загалом, звичайну хімічну
реакцію. Прихильники механістичної теорії довели,
що речовини, виявлені в живих клітинах, можуть
бути синтезовані, однак нікому не вдавалося виділити
речовину, яка сприяє бродінню. Згодом Е. Бухнер
висунув гіпотезу, що такою активною речовиною є ензим.
Його відкриття означало, що бродіння відбувається в
результаті хімічної активності ензиму як всередині,
так і поза дріжджової клітини. Опублікована в 1897 р.
робота Е. Бухнера «Про спиртове бродіння без участі
дріжджових клітин» викликала дискусію серед його
колег–учених. У 1902 р. в іншій своїй статті він виклав
результати проведених ним досліджень хімічного впливу
дріжджів на молочний цукор. У 1907 р. Е. Бухнеру була
присуджена Нобелівська премія з хімії «за проведену
їм науково–дослідницьку роботу з біологічної хімії і
відкриття позаклітинної ферментації» [10].
Становленню теорії бродіння сприяли творчі пошуки
вітчизняних учених. Так, російський хімік Л. А. Іванов в
1905 р. виявив, що додані до дріжджового соку фосфати
у декілька разів підвищують швидкість бродіння.
Дослідження вітчизняних біохіміків А. І. Лебедєва,
С. П. Костичева, Я. О. Парнаса і німецьких біохіміків
К. Нейберга, Г. Ембдена, О. Мейергофа підтвердили, що
фосфорна кислота бере участь у найважливіших етапах
спиртового бродіння. У результаті було доведено, що
цей вид бродіння має найбільше народногосподарське
значення.
Таким чином, теоретико–методологічні основи
становлення спиртової промисловості сформувалися
в другій половині XІХ – на початку ХХ ст., що було
започатковане відкриттям процесу дистиляції та теорії
бродіння. Процес отримання спирту відкрито у ХVI ст. в
різних регіонах земної кулі практично одночасно. У XVIІ–
ХVІІI ст. методи перегонки були досить розвинені, що
давало можливість отримувати алкоголь у промислових
цілях. Хімічне рівняння спиртового бродіння було дано
французькими хіміками в кінці ХVІІI – на початку
ХІХ ст. Однак, до другої половини XIX ст. способи
одержання спирту були примітивними, не існувало
наукової технології процесу бродіння. У другій половині
ХІХ ст. сформулювалися механістична, мікробіологічна,
фізико–хімічна, фізіологічна, до розроблення яких
доклали зусиль: Ж.–Б. Дюма, Е. Пеліго, М. Бертло,
А. М. Бутлеров, А. Лавуазьє, Ж. Люссак, Ш. Каньяр
де Латур, Т. Шванн, Ф. Кютцінг, Ю. Лібіх, Л. Пастер,
М. М. Манасеіна, Е. Бухнер, Л. А. Іванов, А. І. Лебедєв,
С. П. Костичев, Я. О. Парнас, К. Нейберг, Г. Ембден,
О. Мейергоф та ін.
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Theoretical and methodological foundations of the establishment
of the alcohol industry
The purpose of the article is to generalize the theoretical and methodological
foundations of the establishment of the alcohol industry, which were formulated in
the works of foreign and domestic scientists in the second half of the ХІХ – beginning
of the ХХ centuries. It is proved that the forming of the alcohol industry was preceded
by the development of the theory of distillation and fermentation. The characteristic
of the first devices of the distillation action, which were most widely used in the
production of alcohol of the period under study, is given. It is shown that in the
XVII–XVIII century the methods of distillation were sufficiently developed, which
made it possible to obtain alcohol for industrial production. Despite the fact that the
chemical equation of alcoholic fermentation was discovered at the end of the XVIII
– at the beginning of the ХІХ century, until the second half of the XIX century there
was no science–based technology for the process of alcohol production. The main
positions of the mechanistic, microbiological, physico–chemical, physiological
theories of fermentation, which were formulated in the second half of the XIX
century, were generalized.
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Діяльність спеціалізованої сільськогосподарської
мережі «Добробут» по зростанню чисельності
членів м’ясо–молочної кооперації в період непу
Розкрито методи і результати діяльності сільськогосподарської мережі
«Добробут» щодо кількісного зростання мережі м’ясо–молочної кооперації
у 1920–х рр. Простежується динаміка чисельності кооперативів та її
залежність від сільськогосподарського районування. Порівнюється динаміка
членів м’ясо–молочної та інших видів сільськогосподарської кооперації.
Вказано на виявлені розбіжності між статистичними даними Центрального
статуправління та відомостями, поданими мережею «Добробут».
Ключові слова: кредитна кооперація, м’ясо–молочна галузь, харчова
промисловість, селянське господарство, нова економічна політика,
тваринництво, сільськогосподарська мережа «Добробут».

В період нової економічної політики (непу)
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. Завдяки здійсненим заходам,
продукти тваринництва із Української СРР змогли
за короткий час не лише забезпечити потреби
внутрішнього, але й завоювати визнання на зовнішньому
ринку. Врахування позитивного досвіду товариства
«Добробут», завдяки ретроспективному аналізу, може
бути корисним для поліпшення становища молочної
галузі харчової промисловості в сучасній Україні.
Аналіз руху числа учасників кооперативних об’єднань,
охоплених мережею «Добробут» має стати однією з
передумов такого наукового пошуку.
В сучасній українській історіографії конкретно
і глибинно тема діяльності в доколгоспний період
Всеукраїнської спілки скотарської і молочної
кооперації «Добробут» не досліджувалась. Побіжно до
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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 [9; 10], В. Марочко [11], А. Морозов
[12], В. Паскаленко [10; 14], Ю. Раку [15].
Метою даної статті є прослідкувати та пояснити
динаміку чисельності м’ясо–молочної кооперації в
період непу, з’ясувати роль спеціалізованої сільськогосподарської мережі «Добробут» у цих процесах.
Завдання дослідження. Відповідно до мети
поставленні наступні завдання, зокрема, розкрити
методи та результати діяльності сільськогосподарської
мережі «Добробут» щодо кількісного зростання мережі
м’ясо–молочної кооперації у період непу; показати
динаміку чисельності кооперативів та її залежність
від сільськогосподарського районування; порівняти
динаміку членства у м’ясо–молочній та інших видах
сільськогосподарської кооперації. 1920–х рр.
Основою економічних успіхів кооперації є
чисельність її учасників та продуктивність їхніх
господарств. В період непу спостерігалось невпинне
зростання ступеня кооперування виробничих процесів.
Дані, представлені в таблиці 1 [складено за:12, с. 247;
12, с. 352], підтверджують це як в загальному, так і у
випадку спеціалізованих товариств.
Якщо м’ясні та м’ясо–молочні кооперативи
розпочали свою діяльність 1924 р., то відновлення
після Першої світової війни роботи молочарських
кооперативів бачимо вже 1923 р. Наступного року в
УСРР почала розгортатися мережа масло–сироварних

заводів. Їх взаємозалежність та динаміку зростання
демонструє таблиця 2 [складено за: 16, с. 6].
Кількісне
зростання
мережі
кооперативів
супроводжувалося якісними змінами у їх роботі. Так,
кількість молока, що надходило на переробку, зросла
з 3 млн. (1924 р.) до 10 млн. пудів (1926 р.); річний
обсяг переробленого одним маслозаводом молока зріс
із 5 тис. (1924 р.) до 20 тис. пудів (поч. 1927 р.); обсяг
підготовленого на експорт бекону зріс із 30 тис. (1924 р.)
до 95 тис. пудів (1926 р.) [16, с. 6–7].
Аналізуючи динаміку м’ясо–молочної кооперації за
1926–1927 рр., Г. Ходько, підкреслив, що в первинній
ланці, залежно від характеру їх діяльності, оформилися
два види кооперативів: зі збуто–переробною та
агрокультурною функціями відповідно. Спостерігалося
переважання м’ясо–молочних кооперативів другого
типу (57,4% у 1926 р. та 54,3% у 1927 р.), однак збуто–
переробні кооперативи демонстрували позитивну
динаміку. Так, протягом 1926–1927 рр. їх масова частка
зросла на 3,1% [17, с. 20]. Г. Ходько констатував, що
за досліджуваний період темпи організації збуто–
переробних кооперативів у м’ясо–молочній галузі
перевищили аналогічний показник агрокультурних
кооперативів на 28,9% [17, с. 20].
Подана нижче таблиця 3 [17, с. 20] дає уявлення
про динаміку чисельності тваринницьких кооперативів
збуто–переробного спрямування залежно від агрокліматичних зон УСРР.
Отже, на середину 1920–х рр., першість у розбудові
мережі тваринницьких кооперативів належала степовому
Таблиця 1

Динаміка чисельності універсальних та спеціалізованих (зокрема м’ясо–молочних) сільськогосподарських
кооперативів у 1923–1928 рр.
Роки
Кількість сільгоспкооперативів
(універсальних, кредитних, спеціальних)
Кількість членів в них (тис. чол.)
м’ясо–молочних
м’ясо–молочних
кредитових товариств

1923

1924

1925

1926

1927

1928

8104

10037

12252

13908

17344

24450

393,8
751,8
1158,2
Кількість спеціальних товариств, в т.ч.
–
43
248

1353,9

1954,9

3030,5

567

1382

1785

4

10

н/д

2

–

2

Таблиця 2
Порівняння росту кількості молочарських кооперативів та кооперованих масло–сироварних заводів
Рік
К–ть молочарських кооперативів
К–ть кооперованих масло–сироварних заводів

1923
бл. 20

1924
43

1925
248

1926
570

01.10.1927
1350

–

125

417

530

614

Таблиця 3
Розподіл тваринницьких кооперативів збуто–переробного спрямування за агрокліматичними зонами
Української СРР
на 1.10.1926
на 1.10.1927
% приросту

по УСРР
241
100%
612
100%
153
–

Степ
69
208
201,4

28,6%
34,0%
–
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Лівобережжя
47
19,5%
117
19,1%
148,9
–

Правобережжя
78
32,4%
178
29,1%
128,2
–

Полісся
47
19,5%
109
17,0%
131,9
–
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регіону; майже вдвічі менші показники демонстрували
Лівобережжя і Полісся. Водночас цим агрокліматичним
зонам були властиві вищі темпи розбудови кооперативної
мережі, ніж, скажімо, на Правобережжі. Наведені дані
підтверджують тезу про тенденцію до повсюдного
зростання кількості збуто–переробних товариств.
Досліджуючи підсумки 1926–1927 господарського
року докладніше, Г. Ходько зауважив незбалансованість
процесу кооперування в молочній галузі. Про це свідчить
той факт, що на початку 1927 р. частка молочарських
товариств і, відповідно, кооперованих корів, залежно
від району, коливалася від 14,8% господарств при 41%
корів до 90% господарств при майже 100% голів ВРХ
[17, с. 21].
Аналіз статистичних відомостей про м’ясо–молочні
кооперативи першого щабля за 1926–1927 рр. дозволяє
зробити деякі узагальнення. Якщо кількість таких

об’єднань зросла на 122% (із 567 до 1259), то число
учасників одного кооперативу подвоїлось, збільшившись
із 31,7 тис. до 102 тис., що становить 221,5% [3, с. 10].
Варто відзначити цінне зауваження А. Морозова
стосовно того, що розмах спеціалізованої кооперації
не можна ототожнювати з числом її юридичних членів.
Велика кількість селянських господарств, формально не
будучи членами спеціальних товариств, брала в їх роботі
безпосередню участь. Згідно з матеріалами спеціальних
обстежень, молочне товариство об’єднувало в
середньому 144 господарства. Ще 96 некооперованих
господарств буди зв’язані з ним міцними господарськими
зв’язками [12, с. 247–248].
Таблиця 4 дає нам можливість простежити розподіл
кооперативів І ступеня (універсальних та спеціалізованих
тваринницьких) на групи за числом фізичних членів по
Українській СРР станом 01.10.1926 р. [7, с. 30–31].
Таблиця 4

Розподіл кооперативів І ступеня (універсальних та спеціалізованих тваринницьких) на групи за числом
фізичних членів по УСРР (на 01.10.1926)
Число кооперативів з кількістю членів

6–10

11–15

16–25

26–50

51–100

101–200

201–300

301–500

501–1000

1001–2000

2001–5000

Разом кооперативів

Сіль.–госп.
кооперація
Скотарські
Скотарсько–
молочарські
Молочарські

В них членів

Галузі
кооперації
і групи
кооперативів

Число
кооперативів

До 5 членів

954

4385

3412

1575

1155

1015

1069

1188

571

681

761

99

1

12481

6

30

23

24

48

84

48

17

5

1

–

–

–

256

–

–

3

7

5

6

11

9

1

1

1

–

–

44

3

15

10

1

16

18

37

33

15

9

3

–

–

145

Таблиця 5
Організаційний розвиток сільськогосподарської кредитної кооперації в 1927–1929 рр.
Членство в сіткових товариствах
Індивідуальне членство (в тис.)
в % до всіх господарств
Юридичних членів (в тис.)
Разом індивідуальних та юридичних з розрахунку
15 господарств на 1 юридичне (в тис.)
% кооперованих до всіх господарств
Середня кількість членів на 1 товариство:
індивідуальних
юридичних

01.10.1927
1058,5
20,7
14,8

01.10.1928
1529,9
29,1
29,1

01.10.1929
1871,6
42,7
42,7

1280,5

1968,0

2512,1

25,1

37,9

48,5

679
9,5

801
15,7

887
20,2

Таблиця 6
Частка Української СРР в кооперативній мережі СРСР (на 01.10.1927 р.)

СРСР
УСРР
частка УСРР в загальносоюзному
комплексі

96

Кооперативні центри

Кооперативні спілки

Кооперативи
І–го ступеня

60
17

989
225

136160
37138

28,3%

22,8%

27,3%
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Організаційний розвиток сільськогосподарської
кредитної кооперації в 1927–1929 рр. простежується за
даними нижче приведеної таблиці 5 [12, с. 213].
Зміни в структурі скотарсько–молочної кооперації
найкраще видно за статистичними матеріалами 1927–
1929 рр. – період, що, за оцінкою Я. Огія, позначився
«остаточним оформленням скотарсько–молочарської
кооперації на Україні як закінченої організованої
системи» [13, с. 17]. Протягом цього часу тривало
зростання низових тваринницьких кооперативних
товариств: 1322 – у 1927 р.; 1638 – у 1928 р.; 1697 – у
1929 р. Структурно більшість із них (бл. 88%) належали
до категорії скотарсько–молочарських. Решта припадала
на вузькоспеціалізовані конярські, вівчарські, свинарські
та інші об’єднання. Я. Огій відзначає, що коли в 1927 р. на
зборах уповноважених «Добробуту» було представлено
лише 6 скотарських союзів, то за два роки їх чисельність
зросла до 38 [13, с. 17].
Таблиця 6 [складено за: 7, с. 9] дає уявлення про
місце Української СРР в кооперативній мережі СРСР на
прикладі показників на 01.10.1927 р.
Частка скотарських кооперативів Української СРР у
загальносоюзній мережі на 01.10.1927 р. виражається
такими показниками: 511 (із 3217) кооперативів, у яких
перебувало 23,8 тис. (із 157,2 тис.) членів. У відсотковому
вираженні це становить 15,9% та 15,1% відповідно.
Таким чином, в одному скотарському кооперативі
України в середньому перебувало 47 учасників (в
середньому по СРСР цей показник становив 49 осіб).
Частка Української СРР в системі кооперативного
збуту і переробки молока виглядає ще меншою: із 6304
об’єднань на території України діяли 417. При цьому
було задіяно 60,6 тис. чол. (із 1121 тис. по СРСР) [7, с.
10]. Більш промовисто ці дані виглядають у відсотковому
еквіваленті – це 6,6% і 5,4% відповідно.
Висновки. Отже, оцінюючи факти, про які
йшлося вище, можна стверджувати, що кооперативи
скотарського типу в загальноукраїнській мережі
кооперації доби непу займали посереднє місце за
кількістю (поступаючись, наприклад, меліоративним
і спільного користування сільськогосподарськими
машинами), а частка скотарської кооперації республіки
в загальносоюзній мережі становила в кращому разі 1/6;
молочарської – менше 1/10. На перший погляд це може
свідчити про слабкість української кооперації, однак
на заваді суто кількісним даним стоять високі якісні
показники, котрі говорять про високу товарність м’ясо–
молочної кооперації Української СРР. Пояснити таку
колізію можна тим, що кооперативна мережа Української
СРР відзначалася більшою рясністю, аніж пересічно
по СРСР. Так, число фізичних членів кооперативів по
Українській СРР відносно усього населення республіки
становило 19,7%, коли по СРСР ця цифра була меншою.
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The activity of the specialized agricultural network «Dobrobut»
on the increase in the number of members of meat and dairy
cooperation in the period of NEP
The article reveals the methods and results of the «Dobrobut» agricultural
network on quantitative growth of the meat and dairy cooperation network in
the 1920’s. The dynamics of the number of cooperatives and its dependence
on agricultural zoning are traced. The dynamics of members of meat, dairy and
other types of agricultural cooperation is compared. It indicates the discrepancies
between the statistics of the Central Statutistical Office of Soviet Ukraine and the
information provided by the «Dobrobut» network.
Keywords: credit cooperation, meat–dairy industry, food industry, agriculture,
new economic policy, livestock, agricultural network «Dobrobut».
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Правове регулювання поштового зв’язку в Україні
Розглядаються правові аспекти формування, функціонування та
розвитку поштового зв’язку України. Також визначено засади правового
регулювання діяльності національного оператора поштового зв’язку в Україні.
Проаналізовано передумови та визначальні етапи правового та
нормативного розвитку діяльності поштової справи, завдяки яким
відбуваються значні зміни в поштовій системі.
На основі комплексного аналізу висвітлено основні етапи складних
правових відносин на ринку послуг поштового зв’язку.
Вивчено вплив зовнішніх факторів на діяльність поштового зв’язку у
сучасному правовому полі, які мають значний вплив на економічне і соціальне
формування майбутньої діяльності поштового зв’язку України.
Ключові слова: правова діяльність поштової галузі, історія поштової
справи, поштовий зв’язок, правове регулювання поштового зв’язку, розвиток
поштового зв’язку України.

Випуск першої української марки за визначенням
Українського інституту національної пам’яті спільно
з Українським кризовим медіа центром слід вважати
однією з визначальних, ключових подій української
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історії 1917–1921 років, що пов’язані з Українською
революцією, поряд з такими доленосними рішеннями,
як утворення першого українського парламенту і
національного уряду, власної армії, заснуванням
Української академії наук та запровадженням гривні [12].
Це свідчить про відзначення визначальної ролі
поштового зв’язку в соціальному та економічному житті
держави, розширенні та поглибленні його впливу на
інформаційний простір в суспільстві. В значній мірі,
завдяки поштовому зв’язку відбуваються інтегруючі
процеси, наближення сільського населення до сучасних
послуг, які раніше доступні були тільки для мешканців
міст та районних центрів.
Поряд з телефонізацією і телеграфом поштові
відділення в сільській місцевості забезпечені Інтернетом
і факсимільним зв’язком, а також мають можливості
виконувати замовлення юридичних і фізичних осіб, не
залежно від характеру і регіонів, послугами специфічного
сегменту продуктивної діяльності людства, пов’язаної
з прийомом, обробкою, перевезенням та доставкою
поштових відправлень, продаж товарів по замовленню,
наданням фінансових та інших комерційних послуг [2].
Поштовий зв’язок, який з огляду на унікальність
послуг, не зважаючи на стрімкий розвиток інформаційних
технологій, і до сьогодні відіграє важливу роль, утримує
свою значимість, дозволяє забезпечити адресну передачу
інформації, зберігати її та використовувати в подальшому,
як основний засіб взаємодії суб’єктів ринкових відносин,
що безпосереднє впливає на формування соціальної та
економічної політики держави.
Визначений курс нашої країни на євро інтеграцію
обумовив необхідність прийняття законодавства,
що регулює адекватні суспільні відносини у галузі
поштового зв’язку, його узгодження з міжнародними
і європейськими стандартами. У цьому сенсі
актуалізується питання правового врегулювання
діяльності поштової галузі, наближення України до
міжнародних стандартів, оскільки виключно ефективне
правове регулювання забезпечує упорядкування,
розвиток і дієве функціонування підприємств зв’язку.
На сучасному етапі одним із найважливіших засобів
реалізації державної політики у сфері поштового зв’язку,
як однієї із небагатьох галузей економіки, яка демонструє
динамічний розвиток є створення дієвої та ефективної
нормативно–правової бази, здатної забезпечити правову
дієву діяльність у даній сфері.
Не можливо навіть уявити, якісного надання
поштових послуг за відсутністю правових механізмів їх
реалізації. Через це потребує більшої уваги та посилення
правових гарантій для підприємств і працівників галузі,
з урахуванням міжнародного досвіду, забезпечення
в повному обсязі можливостей операторів, щодо
подальшого розвитку сфери поштового зв’язку.
Сучасний етап розвитку галузі передбачає
необхідність визначення та акцентувати увагу на
пріоритетні програми, дослідження природи, змісту та
процедур надання послуг поштового зв’язку. Саме тому
держава повинна враховувати можливість надати галузі
правовий імунітет, забезпечити умови для вдосконалення
дієвих адміністративно–правових механізмів надання
послуг поштового зв’язку.
Основу
нормативно–правового
забезпечення
складають формування та сприяння його нормативно–
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правової бази як юридичного засобу досягнення
ефективної діяльності галузі. Як наслідок нормативно–
правові норми мають забезпечувати моделювання і
формування їх функціональних, організаційних та
інформаційних структур.
Юридично – правове регулювання та формування
ринку поштового зв’язку в Україні здійснюється
відповідно до діючого законодавства, актів Всесвітнього
поштового союзу, враховуючи положення міжнародних
договорів, згоду на виконання яких схвалено Верховною
Радою України.
Як на ринку України так і в переважній більшості
країн світу державою визначений національний оператор,
на якого покладаються функції надання універсальних
послуг поштового зв’язку. Відповідно до ч.7 ст.15 Закону
України «Про поштовий зв’язок», розпорядженням
Кабінету Міністрів України від 10 січня 2002 р. N10
«Про національного оператора поштового зв’язку»
виконання функцій національного оператора поштового
зв’язку покладено на Публічне акціонерне товариство
«Укрпошта», яке повинно задовольняти необхідні вимоги
споживачів щодо універсальних послуг поштового
зв’язку по всій території держави за доступними для
населення тарифами [9].
Національний
оператор
поштового
зв’язку
ПАТ «Укрпошта» є державним підприємством,
що відноситься до сфери управління Міністерства
інфраструктури України.
Наказом Мінінфраструктури від 14 червня 2013 р. №405
«Про визначення Українського державного підприємства
поштового зв’язку «Укрпошта» оператором поштового
зв’язку, який виконує зобов’язання, що випливають із
актів Всесвітнього поштового союзу», зареєстрованим
у Мін’юсті 5 липня 2013 р. за №1123/23655, Українське
державне підприємство поштового зв’язку «Укрпошта»,
правонаступником якого є ПАТ «Укрпошта» згідно із
Статутом, було визначено призначеним оператором
для надання послуг поштового зв’язку та здійснення
поштових платіжних послуг на території України шляхом
використання своєї мережі [11].
Корпоративним клієнтам Укрпошти надаються
наступні види послуг: поштові, які включають
пересилання різних видів відправлень, консигнацію,
внутрішньої комерційної кореспонденції, доставку
рахунків, кур’єрську доставку; розміщення реклами
у відділеннях поштового зв’язку, доставка рекламної
та інформаційної продукції, друк та конвертування
матеріалів; фінансові послуги поштові перекази,
приймання платежів,; передплатні послуги; друк та
конвертування матеріалів, конференц–послуги, оренду
майна [7].
Повноваження щодо управління поштовим зв’язком
виписані в Положенні Міністерства інфраструктури,
яке від імені Уряду України наділене такими
повноваженнями. На уповноважений центральний орган
виконавчої влади Мінінфраструктури в галузі поштового
зв’язку покладається:
розробка нормативно–правових актів, які регулюють
діяльність у сфері надання послуг поштового зв’язку;
визначення порядку введення та виведення з обігу
поштових марок;
забезпечення поштової безпеки та таємниці
інформації у сфері надання послуг поштового зв’язку;
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організація роботи, пов’язаної зі стандартизацією та
сертифікацією засобів поштового зв’язку;
забезпечення підготовки та перепідготовки кадрів
для надання послуг поштового зв’язку;
сприяння розвитку ринку послуг поштового зв’язку.
Запровадження в Україні ринкових відносин суттєво
вплинуло на господарський устрій, відбулися кардинальні
перетворення в сфері поштового зв’язку: на ринку
послуг поштового зв’язку, крім національного оператора
ПАТ «Укрпошта», здійснюють діяльність і надають
послуги також різноманітні суб’єкти господарювання
недержавної форми власності, незалежно від їх форми
власності та організаційно–правового устрою (за
експертними оцінками, налічується близько 300 таких
суб’єктів).
Проте оператори поштового зв’язку недержавної
форми власності, завдячуючи лібералізації ринку
намагаються охопити та монополізувати найбільш
прибуткові та затребувані сегменти ринку, урізуючи
обсяги діяльності та прибутковість державного
оператора.
За сприянням всесвітній поштовій конвенції, в основі
зобов’язань країн – членів Всесвітнього поштового
союзу є забезпечення реалізації права користувачів
(клієнтів) на доступ до якісних основних послуг
поштового зв’язку за доступними цінами у всіх пунктах
на їхній території.
Через глобалізацію та стрімкий технологічний
прогрес у галузі комунікацій останні двадцять років
структура попиту та пропозиції на світовому ринку
послуг поштового зв’язку значно змінилася. Розвиток
послуг поштового зв’язку характеризується суттєвими
трансформаціями, що пов’язано з поступовим
скороченням попиту на окремі види послуг з одночасним
збільшенням на інші. Як факт, обсяги паперової
комунікації значно зменшуються, а електронні – навпаки
зростають. З іншого боку, інновації в технологіях роблять
зручними он–лайн сервіси і, таким чином, збільшують
кількість поштових відправлень, що доставляються
операторами поштового зв’язку.
Упорядкуванню діяльності у сфері надання послуг
поштового зв’язку сприяють закріплені в Законі України
«Про поштовий зв’язок» його основні засади:
захист інтересів користувачів у сфері надання послуг
поштового зв’язку;
доступність до ринку послуг поштового зв’язку;
забезпечення надання послуг поштового зв’язку
встановленого рівня якості, незалежно від суб’єктів
споживачів та місця проживання;
законодавче регулювання відносин у сфері надання
послуг поштового зв’язку;
забезпечення прав користувачів на таємницю
інформації у сфері надання послуг поштового зв’язку;
забезпечення прав операторів поштового зв’язку,
єдність правил, стандартів і норм у сфері надання послуг
поштового зв’язку [3, с. 3].
Послуги поштового зв’язку, згідно діючого
законодавства, поділяються на послуги загального
користування та спеціального призначення.
Якщо розглядати послуги поштового зв’язку, право
на надання яких має тільки національний оператор,
до їх переліку відносяться послуги поштового зв’язку
загального користування встановленого рівня якості,
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які надаються усім користувачам на всій території
України за тарифами, що регулюються державою. Згідно
діючих Правил передбачається: пересилання поштових
карток, листів, бандеролей, секограм – простих та
рекомендованих; посилок масою до 10 кілограмів [8].
Враховуючи неминучу диверсифікацію ринку
поштових послуг між різними операторами, поступове
скорочення попиту по деяким традиційним напрямам
діяльності, зменшення в ряді випадків обсягів
споживання, як з боку фізичних, так і юридичних осіб,
доцільно, на нашу думку, в окремих випадках розглядати
можливість залучення до надання універсальних послуг
також інших операторів поштового зв’язку.
Послуги поштового зв’язку спеціального призначення, які надаються окремим категоріям користувачів
(фельд’єгерський і спеціальний зв’язок), віднесені
до компетенції Адміністрації Державної служби
спеціального зв’язку та захисту інформації України,
яке функціонує на підставі положення затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 3 вересня
2014 р. №411 (Офіційний вісник України, 2014 р., №73,
ст.2066; 2016 р., №60, ст.2058).
Згідно затвердженого Положення на Адміністрацію
Держспецзв’язку покладається:
1) забезпечення формування та реалізація: державної
політики у сферах криптографічного і технічного
захисту інформації, телекомунікацій, користування
радіочастотним ресурсом України, поштового зв’язку
спеціального призначення, урядового фельд’єгерського
зв’язку, захисту державних інформаційних ресурсів
та інформації, вимога щодо захисту якої встановлена
законом, в інформаційних, телекомунікаційних та
інформаційно–телекомунікаційних
системах
(далі
– інформаційно–телекомунікаційні системи) і на
об’єктах інформаційної діяльності, а також у сферах
використання державних інформаційних ресурсів
в частині захисту інформації, протидії технічним
розвідкам, функціонування, безпеки та розвитку
державної системи урядового зв’язку, Національної
системи конфіденційного зв’язку; у сферах захисту
в кіберпросторі державних інформаційних ресурсів
та інформації, вимога щодо захисту якої встановлена
законом, кіберзахисту критичної інформаційної
інфраструктури, здійснення державного контролю у
таких сферах; державної технічної політики в галузі
зв’язку;
2) участь у формуванні та реалізації: державної
політики у сфері електронного документообігу в частині
захисту інформації державних органів та органів
місцевого самоврядування, розроблення та впровадження
електронного цифрового підпису, крім питань правового
регулювання його застосування, у державних органах та
органах місцевого самоврядування; державної тарифної
політики у сферах телекомунікацій і користування
радіочастотним ресурсом України [6].
Адміністрація Держспецзв’язку є також призначеним
оператором з надання міжнародних послуг поштового
зв’язку «EMS».
Фельд’єгерська
служба
може
забезпечувати
кур’єрський зв’язок не тільки в межах однієї держави,
а й між урядами різних країн. У такому разі порядок
її діяльності регулюється міжнародними угодами.
Нині таку угоду укладено між усіма колишніми
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республіками Радянського Союзу, за винятком
прибалтійських [1, с. 362].
Проте, ще залишаються недостатньо врегульованими
деякі процедури для захисту клієнтів поштових послуг,
через відсутність у Законі України «Про поштовий
зв’язок» механізму діяльності приватних служб експрес–
доставки. Вагомі причини свідчать про необхідність
включити цих операторів у нормативно–правову базу
поштового сектора [5, с. 95].
Послуги поштового зв’язку в Україні є одним із
основних сегментів ринку зв’язку, який контролює
Національна комісія, що здійснює державне регулювання
у сфері зв’язку та інформатизації (надалі – НКРЗІ), що
діє у відповідності з Указами Президента України від
2 вересня 2013 року №469/2013 та від 07 листопада 2014
року №862/2014.
На НКРЗІ, згідно Положення, покладаються наступні
завдання:
забезпечення проведення єдиної державної політики з
питань державного регулювання у сфері телекомунікацій,
інформатизації та розвитку інформаційного суспільства,
користування радіочастотним ресурсом, надання послуг
поштового зв`язку;
здійснення державного регулювання та нагляду у
сфері телекомунікацій, інформатизації, користування
радіочастотним ресурсом, надання послуг поштового
зв`язку, використання інфраструктури з метою
максимального задоволення попиту споживачів на
послуги зв`язку та інформаційні послуги, створення
сприятливих умов для залучення інвестицій, збільшення
обсягів послуг та підвищення їх якості, розвитку та
модернізації телекомунікаційних та інформаційно–
телекомунікаційних мереж з урахуванням інтересів
національної безпеки;
забезпечення ефективного користування радіочастотним ресурсом і функціонування ринку телекомунікаційних, інформаційно–телекомунікаційних, інформаційних послуг та послуг поштового зв`язку на
основі збалансування інтересів суспільства, суб`єктів
господарювання та споживачів цих послуг;
сприяння розвитку конкуренції та підприємництва,
забезпечення рівних умов діяльності суб`єктів
господарювання всіх форм власності, вдосконалення
механізму регулювання ринкових відносин у сфері
телекомунікацій, інформатизації, користування радіочастотним ресурсом та надання послуг поштового
зв`язку;
забезпечення системності, комплексності і узгодженості розвитку інформатизації та інформаційного
суспільства в державі.
НКРЗІ у межах своєї компетенції: видає
ліцензії на надання послуг поштового зв’язку та
телекомунікаційних послуг; веде державні реєстри
операторів та провайдерів зв’язку; здійснює відповідно
до законодавства тарифне регулювання у сфері
телекомунікацій та поштового зв’язку; приймає рішення,
які є обов’язковими до виконання суб’єктами ринку
телекомунікацій; здійснює контроль за додержанням
законодавства та ліцензійних умов, а також за якістю
послуг зв’язку; застосовує адміністративні стягнення
за порушення у сфері зв’язку; забезпечує в межах
спеціальної процедури досудове вирішення спорів між
операторами, провайдерами телекомунікацій щодо
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взаємо з’єднання телекомунікаційних мереж; передає
до Антимонопольного комітету України матеріали в
разі виявлення порушень законодавства про захист
економічної конкуренції у сфері зв’язку; розробляє та
реалізує технічну політику у формуванні номерного
ресурсу
телекомунікаційних
мереж;
проводить
сертифікацію засобів зв’язку та іншого технічного
обладнання, що застосовується у цій сфері [11].
Ця комісія є державним колегіальним органом
регулювання у сфері надання послуг поштового
зв’язку, з повноваженнями центрального органу
виконавчої влади на проведення ліцензування, виконує
регуляторні функції і здійснює державний нагляд.
НКРЗІ підпорядкована Президенту України і підзвітна
Верховній Раді України [10].
Враховуючи вище викладене можна дійти висновків,
що надані повноваження НКРЗІ не узгоджені з вимогою
ч.7 ст.15 Закону України «Про поштовий зв’язок».
Враховуючи досвід діючої практики функціонування
національної системи поштового зв’язку і наявні
проблеми потрібно більш ретельно визначити критерії
юридичної особи на яку покладаються функції
національного оператора, строк дії повноважень та
механізм відповідальності за неякісне виконання
діяльності. Крім того, потребують перегляду і інші
положення зазначеної статті.
На нашу думку, щодо розмежувань поштових послуг
між операторами необхідно приділити більше уваги
послугам, що надаються Укрпоштою. Саме Укрпошта
пропонує для приватних клієнтів послуги доставки
різних видів пересилань; власної марки, страхування,
замовлення кур’єрської доставки, адміністративних
послуг, прискореної пошти; фінансові послуги,
пов’язані з: прийманням платежів та видачею готівки,
об’єктами поштового зв’язку; здійсненням он–лайн
оплати; передплати друкованих та електронних
періодичних видань; поштових переказів в межах та за
межі України, переказів за міжнародними платіжними
системами.
З перелічених послуг неможливо визначити які
послуги для оператора є основними або додатковими.
Не містить відповіді на це питання Закон України
«Про поштовий зв’язок» та «Правила надання послуг
поштового зв’язку», які не враховують більшість із
перелічених послуг.
В «Правилах надання послуг поштового зв’язку»
затверджених
постановою
Кабінету
Міністрів
України від 05.03.2009 р. №270 визначена лише
можливість надання оператором поштового зв’язку
послуг: тарифікації згрупованих поштових переказів,
зважування згрупованих поштових відправлень та їх
тарифікація (у тому числі наклеювання на них поштових
марок), розшук відправленого реєстрованого поштового
відправлення, позначення особливих відміток на
згруповані поштові відправлення, поштові перекази.
Оператор такі види послуг у більшості випадків окремо
не пропонує.
Враховуючи різноманітність та велику кількість
послуг, що надаються національним оператором, які
характерні банківським установам є підстави для
запровадження на його базі поштового банку. Про що
свідчать неодноразові заяви керівництва національного
оператора та міжнародний досвід в цьому питанні [4].
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Головною метою створення поштового банку
повинно бути розширення доступу населення
до фінансових послуг у сільських та віддалених
місцевостях, що потребує узгодження законодавства,
що регулює діяльність з надання поштових послуг, з
реальними потребами сьогодення.
Необхідно зазначити, що регулювання складних
правових відносин на ринку послуг поштового зв’язку
здійснюється без належної наукової розвідки. Адже,
сьогодні проблема правового регулювання діяльності
на ринку послуг поштового зв’язку не віднесена
до числа пріоритетних і не має належного місця в
наукових дослідженнях, все менше вчені звертаються до
вивчення питань, пов’язаних з правовою доцільністю та
обумовленістю надання послуг поштового зв’язку.
Становлення та розвиток галузі поштового зв’язку
в сучасних умовах безумовно заслуговує бути одним з
визначальних напрямів науково–технічного прогресу,
як фактор підвищення життєвого рівня населення,
забезпечення загальнодержавної безпеки країни.
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Legal regulation of postal communication in Ukraine
The article considers the legal aspects of the formation, functioning and
development of postal communication of Ukraine. The principles of legal regulation
of the activity of the national postal operator in Ukraine are also defined.
The preconditions and the determining stages of legal and normative
development of postal activity development, due to which there are significant
changes in the postal system, are analyzed.
On the basis of the complex analysis, the main stages of the complex legal
relations on the market of postal services are highlighted.
The influence of external factors on postal activity in the modern legal field,
which has a significant influence on the economic and social formation of the future
activity of postal communication of Ukraine, is studied.
Keywords: legal activity of postal industry, postal history, postal
communication, legal regulation of postal communication, development of postal
communication of Ukraine.
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Волинське товариство хмелярства:
маловідомі сторінки історії (початок ХХ ст.)
Метою статті є вивчення діяльності Волинського товариства
хмелярства у 1903–1919 рр. Воно було перетворено з раніше існуючої
в Житомирі філії Імператорського загальноросійського товариства
садівництва. Вченим використані порівняльний, хронологічний, проблемний і
аналітичний методи дослідження. На основі архівних матеріалів, що вперше
вводяться у науковий обіг, автором висвітлені цілі Волинського товариства
хмелярства, методи роботи і різнопланову діяльність. Значну увагу приділено
громадським ініціативам хмелярів. Таким як обговорення митної та
податкової політики в державі, співпраці з іншими сільськогосподарськими
товариствами і загальноросійськими установами у країні. Успішним
досвідом аграрної організації стала участь у місцевих, загальноросійських
та міжнародних виставках та періодичних з’їздах. Волинське товариство
хмелярства підтримувало зв’язки з партнерами (хмелевиробниками,
хмелеторгівцями та броварнями), а також споживачами. Місцевими
жителями – членами цієї організації – враховувався корисний досвід чеських
колоністів, вихідців з Богемії. Поміщики поляки збували хміль в межах
імперії і закордоном. Волинським товариством хмелярства проводилася
просвітницька робота серед населення краю.
У статті вивчені такі питання як внутрішній товарообмін, міжнародне
співробітництво. Уперше приділено увагу співпраці з українськими
кооперативами в Лондоні, сільськогосподарськими асоціаціями Франції,
Скандинавії. Позначено зв’язки з аналогічними громадськими об’єднаннями
українських губерній. Наприклад, взаємовигідну співпрацю з Американською
агентурою Харківського товариства сільського господарства. Науковцем
описані і систематизовані нові матеріали про діяльність Волинського
товариства хмелярства в період до Першої світової війни. З початком
воєнних дій у німецьких колоністів секвестрували хмільники. Турботу про них
держава поклала на аграрну організацію. В цілому активність Волинського
товариства хмелярів тривала і в роки громадянської війни. В 1920 році воно
було закрито, а майно націоналізовано.
Автором дослідження зроблено висновок, що діяльність Волинського
товариства хмелярства була успішною й ефективною для економіки краю і
країни. Її значення полягало у заохоченні громадської ініціативи, підвищенні
культури землеробства, залученні волинян до досвіду товарообміну як на
внутрішньому ринку Російської імперії, так і закордоном.
Ключові слова: Волинське товариство хмелярства, Російська імперія,
сільськогосподарські товариства, сільське господарство, українські губернії.

Історія сільського господарства Правобережної
України початку ХХ ст. тісно пов’язана з діяльністю
Волинського товариства хмелярства. Як і інші громадські
об’єднання, воно підпорядковувалося департаменту
землеробства сільськогосподарського відомства. Аграрні
організації створювалися перш за все для успішної
реалізації реформ в галузі. На Волині, як розвиненому
аграрному регіоні Російської імперії, ці завдання стали
складніше. Вони передбачали активну участь місцевих
хмелярів на внутрішньому і зовнішньому ринках.
Територіальні межі дослідження охоплюють
Волинську губернію Російської імперії; хронологічні
обумовлені періодом діяльності Волинського товариства
хмелярства з 1903 по 1919 роки.
Метою дослідження є вивчення досвіду роботи,
співробітництва аграрного товариства з вітчизняними
та закордонними товаровиробниками, його громадських
ініціатив, участі у виставках різного рівня.
Історіографія. Літературу з вищеназваної теми
варто умовно поділити на публікації з історії Волині
та розвитку хмелярства в регіоні. Перші роботи були
написані учасниками аграрних організацій. Найбільш
відомими є публікації фахівця з хмелярства І. І. Засухіна
[7; 8]. Розвиток сільського господарства Правобережної
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України в пореформений період досліджено в монографії
історика діаспори І. Витановича [4]. У сучасній українській науці висвітлені окремі проблеми, пов’язані з
аграрною галуззю на Волині. Ґрунтовний аналіз стану
сільського господарства України дано у спільній книзі
О. П. Реєнта і О. В. Сердюка [12]. Магнатерії Волині
присвячена праця В. В. Павлюка [11]. Вузькоспеціальні
проблеми аграрної сфери Волині досліджені істориками
близького зарубіжжя [1; 13]. В цілому історія Волинського
товариства хмелярства вивчена недостатньо.
Автором статті були використані різноманітні
джерела. Більшість документів з історії Волинського
товариства хмелярства зберігається у Державному
архіві Житомирської області (фонд 187) [14]. У матеріалах аграрного об’єднання міститься листування з
департаментом землеробства, сільськогосподарськими
товариствами українських губерній, українськими
кооперативами в Лондоні, партнерами і споживачами.
Досить інформативні друковані матеріали по заявленій
тематиці. До них необхідно віднести місцеву періодику
[2; 5; 6], у тому числі спеціалізовану [10]. Видання «Весь
Юго–Западный край» має довідково–інформаційний
характер по губерніям Правобережної України [3].
В цілому джерельна база достатня для дослідження
проблеми.
Перспективою подальших досліджень у даному
напрямку можуть стати відносини Волинського
товариства хмелярства з німецькими господарями
до та після початку Першої світової війни. Перш за
все проблема секвестрованих плантацій німецьких
колоністів.
Історія хмелярства на Волині. Впровадження
культури хмелю на Правобережжі започаткували чехи,
що переселилися з Богемії. Плантації були закладені
переселенцями у 1872 році в Дубенському повіті
Волинської губернії. Першим, хто почав розводити
хміль, був чех Свобода з селища Мирогоща. Як згадував
чех–колоніст, йому знадобилося багато зусиль продавати
хміль. Але завдяки близькості кордону і знайомствам
Свободи поступово збут хмелю налагодився [8, с.
3]. Культура хмелю, внаслідок її вигідності, швидко
поширилася серед місцевих колоністів, а потім і серед
поміщиків. Останні запрошували фахівців з Богемії,
що вводили у поміщицьких маєтках Волинської
губернії прийняті на їх батьківщині прийоми культури.
Місцеві селяни, які наймалися на роботи у хмільники
до поміщиків і колоністів, самі навчилися розведенню
богемського хмелю. І хоч важко і поступово, але теж
стали вирощувати цю культуру. Отже, від самого початку
культура у всіх хмелярів на Волині богемська. Що
стосувалось ділянок під хмільники, то за їх кількістю (до
початку Першої світової війни) найбільше було чеських,
за ними йшли німецькі і селянські, і на останньому місці
– поміщицькі.
Якщо казати про розміри плантацій, то 70% площі
всіх хмільників належало колоністам і селянам, решта
перебувала у володінні поміщиків. За даними на 1903
рік у Волинській губернії під хмільниками знаходилося
1290 десятин із загальною продуктивністю 58,7 тис.
пудів [14, спр. 20, арк. 35]. Найбільшим районом
хмелярства традиційно вважався Дубенський повіт. У
принципі хмельові господарства на Волині були типові.
Вони відрізнялись розмірами плантацій та оснащенням,
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технічними можливостями. В цілому чеські і німецькі
колоністи жили заможно, мали гарні будинки, за рівнем
добробуту були ближче до поміщиків, ніж до селян.
Техніка хмелярства досягла на Волині значного
розвитку. І в цьому відношенні вона нагадувала свій зразок
– богемську культуру хмелю. Найкраще хмелярство
велося у чехів–колоністів, особливо заможних, які
підтримували зв’язки зі своєю батьківщиною. Однак
волинське хмелярство не могло бути повною копією
богемської культури. На Волині існували особливі
природні умови, що дозволяло виробляти інші прийоми
і техніку. До початку ХХ ст. приїзд чехів з Богемії на
Волинь майже припинився. Залишилися деякі, хто їздив
до родичів. Про нововведення в хмелярстві Богемії не
відразу дізнавалися на Волині. Хоча великої шкоди
місцевим хмелярам це не приносило. Всякі нововведення
пов’язані з витратами, які не всі господарі могли собі
дозволити.
Важливою подією в регіоні стало заснування
аграрного об’єднання, що спрямовувало спільні
зусилля хмелярів краю. З кінця ХІХ ст. на Волині
існувала філія загальноросійського імператорського
товариства садівництва. У 1903 році на його основі
було створено Волинське товариство хмелярства (далі
ВТХ) з центром в Житомирі [14, спр. 28, арк. 2–3]. Крім
місцевих співробітників там же працювали надіслані
з Санкт–Петербурга департаментом землеробства
інструктори з хмелярства. Одним з найвідоміших
став Іван Іванович Засухін. Місцеві хмелярі були
досить досвідченими, культура розведення хмелю в
краї перебувала на високому рівні. Головною метою
цієї громадської організації стало сприяння розвитку
хмелярства в регіоні. До членів аграрного об’єднання
відносилися чеські та німецькі колоністи, поміщики
(в основному поляки), а також українські селяни.
Згодом завдання організації змінювалися. Проводилися
заходи освітнього і практичного характеру. Це участь
в місцевих, загальноросійських та закордонних
виставках. Хмелярі подавали свої пропозиції під час
обговорення проблем міжнародної торгівлі, митної
політики і боротьби з недобросовісною конкуренцією.
Наприклад, при розгляді в міністерстві фінансів
розмірів мита на експорт закордонного хмелю, умов
перегляду російсько–німецького торгового договору.
Був заснований зразковий хмільник для демонстрації
дослідів. Згодом через перевиробництво хмелю в регіоні
найбільш нагальною проблемою став збут товару як на
внутрішньому, так і на зовнішньому ринках. ВТХ мало
свій друкований орган «Листок хмелярів», що був єдиний
в Росії. Він виходив раз на місяць, а у період з 15 серпня
по 1 жовтня кожного тижня. Це пора збору і обробки
хмелю, продажу, тому доречними і вчасними ставали
поради та консультації. У «Листку хмелярів» можна було
прочитати правдиві відомості про становище хмелевого
ринку в Росії і закордоном, ціни і умови збуту. У 1913
році його передплатна ціна становила 1 руб. 50 коп. на
рік. Редактором працював І. І. Засухін, коло фахівців
було обмежене [14, спр. 20, арк. 16].
Громадська діяльність ВТХ була багатоплановою.
Воно підтримувало заходи департаменту землеробства,
було членом загальноросійської сільськогосподарської
палати, яку очолював колишній міністр сільськогосподарського відомства О. С. Єрмолов. Особливо
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насичений подіями виявився 1913 рік. У травні 1913 року в
Києві відкрилась загальноросійська сільськогосподарська
і промислова виставка. Оскільки хмелярство в Росії
отримало значний промисловий розвиток, то ВТХ було
представлено на Київській виставці найбільш повно. Це
важливо, тому що виставка проходила на Правобережній
Україні, найголовнішому районі хмелярства країни.
Волинський хміль становив 70% експорту Російської
імперії закордон [14, спр. 30, арк. 36]. На виставці була
влаштована показова хмельова плантація.
У жовтні 1913 року проводився ювілейний
загальноросійський з’їзд плодівників, виноградарів і
городників у Санкт–Петербурзі. Одночасно проводилася
виставка. Програма питань до обговорення на з’їзді
охоплювала заходи уряду, земства і громадських
організацій з підняття плодівництва та інших галузей.
Передбачалося створення спеціальних навчальних
закладів і поширення знань позашкільним шляхом.
Пропагувалася дослідна і показова справа. У хмелярстві
це стосувалося виведення нових сортів, акліматизації.
Учасники з’їзду обговорювали проблему надання
кредитів для власників хмільників [14, спр. 4, арк. 12].
ВТХ приймало участь і у регіональних хмельових
виставках, наприклад, у м. Луцьку у вересні 1913 року.
Місцеві виставки мали на меті з’ясувати становище
волинського хмелярства взагалі і поліпшення його стану
в майбутньому. Луцька виставка мала декілька відділів:
1) зразки хмелю; 2) науковий відділ; 3) знаряддя,
прилади, сушарки; 4) боротьба із шкідниками хмелю;
5) навчально–показовий відділ. Вхідна плата на
виставку складала 10 коп. На виставці були представлені
різні сорти хмелю, а також пристрої, обладнання тощо.
Хмелярі мали можливість продати свій хміль під час
або після виставки безпосередньо великим фірмам і
броварням. Такі господарі платили в касу виставки
організаційний збір 1 руб. Додаткова плата стягувалась за
використану площу, зайняту хмелем. Виставлені зразки
піддавалися експертизі, за кращі експонати видавалися
нагороди: срібні та бронзові медалі, похвальні листи
і премії. Окремо нагороджувались описи господарств
хмелярів. Для вирішення спірних питань між продавцем
і покупцем на ярмарку був заснований третейський суд
[14, спр. 25, арк. 33].
Волинські хмелярі приймали участь у міжнародних
виставках. Перш за все вони демонстрували найкращі
досягнення галузі. Російська експортна палата,
влаштовуючи Російський відділ на Балтійській виставці
в Мальме у 1914 році, запропонувала ВТХ взяти участь
у виставці з низки причин. Багаторічні спостереження
за експортом російського хмелю показали, що значна
його кількість вивозилася в Скандинавські країни через
посередництво іноземних фірм сусідніх держав (частіше
німецьких), причому хміль продавався як продукт
іноземного виробництва. Це найкраще доводило високу
якість волинського хмелю, здатного витримати подвійне
перевезення і накладні витрати, з якими пов’язане
знищення ознак походження. Волинські хмелярі
налагодили безпосередні відносини з скандинавськими
фірмами і споживачами. Російська експортна палата
прийняла на себе обов’язки поширювати інформацію
про ВТХ серед покупців і фірм Швеції, Норвегії і Данії,
надавати зразки хмелю і укладати договори і торгові
угоди [14, спр. 4, арк. 29].
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Важливою залишалася справа не тільки виробництва,
а і збуту хмелю на Волині. Селянство працювало
без оборотних капіталів і примітивними знаряддями
праці. Не всі могли, наприклад, купувати більш нові
та досконалі сушарки. Іноді пропаганда нововведень
викликала недовіру у населення. Як проходив продаж
хмелю? Хміль продавали відразу тільки селяни, яким
терміново потрібні були гроші. Поміщики спочатку
знайомилися з ринковими цінами, для чого виписували
російські і закордонні газети «Кур’єр» з Варшави
та чеські сільськогосподарські газети. Тільки після
з’ясування цін, зазвичай у вересні, реалізовували свій
товар. Поміщики частіше продавали хміль за договором,
а колоністи і селяни – за готівку. Контракти підписували
на термін від року до декількох років, за винятком
контрактів, які укладалися перед збором врожаю
[14, спр. 11, арк. 107].
Плантаторська організація збуту хмелю на заводи
вважалася справою майбутнього. Однак, спроби
робилися, наприклад, в селі Красилові. У ньому завдяки
близькості залізниці і освіченості жителів, культура і
торгівля перебували у кращому становищі, ніж у старих
хмельових районах. Деякі красилівські плантатори
зав’язали відносини з заводом Калінкіна у Москві
[7, с. 39]. Вони об’єднувалися по кілька господарів,
щоб скласти більш великі партії, і навіть купували
хміль у сусідів. Колоністи сортували хміль, обробляли
і відправляли замовлення у Москву. Ціни в їхньому
випадку були на 3–5 руб. за пуд вище, ніж місцеві, що
дозволяло їм окупати витрати на технічну обробку та
інші операції. Деякі посередницькі фірми намагалися
монополізувати торгівлю хмелю на заводи, вони
надавали селянам невигідний кредит. З поміщиків, які
постачали хміль у броварні, користувався популярністю
граф В. В. Прушінскій (Рівненський повіт) [3, с. 105].
Він продавав хміль прямо на заводи і отримував вищий
прибуток внаслідок кращої, ніж у інших обробки хмелю.
На рубежі ХIХ і ХХ ст. хмелярство на Волині у
всіх повітах активно розвивалося. У багатьох селищах
площа під хмільник подвоїлася, а то і потроїлася.
Галузі загрожувало перевиробництво хмелю з усіма
його наслідками: ціни на хміль сильно впали і деяким
хмелярам не вдавалось продати свій товар. Передбачаючи
такий результат справи, Рада ВТХ зайнялася пошуком
ринків збуту для волинського хмелю. Вона звернулася
до посередництва української кооперативної агентури
в Лондоні. Кооперативна агентура дуже люб’язно
погодилася допомогти у цій справі. Вона провела
опитування серед англійських хмельових фірм і
з’ясувала, що волинський хміль може знайти у Великій
Британії дуже хороший збут. І через кілька років може
зайняти на Лондонському ринку гідне місце під своєю
справжньою назвою «волинський хміль». Оскільки у
Великій Британії хмелеві фірми дуже солідні, то вони
вели купівлю і продаж хмелю великими партіями в
кілька тисяч пудів. Для того, щоб почати з ними справу,
волинянам потрібно представити їм партію хмелю не
менше тисячу пудів. І. І. Засухін навіть їздив до Лондону
[14, спр. 27, арк. 11]. Велася переписка з торговими
фірмами Японії. Перспективи співпраці повністю не
були реалізовані із–за початку Першої світової війни.
Німеччина розглядалася українськими хмелярами як
конкурент.
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»
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ВТХ
підтримувало
відносини
з
іншими
сільськогосподарськими товариствами, наприклад,
Харківським товариством сільського господарства. У
його структуру входила Американська агентура. Через
цей відділ волинські хмелярі замовляли собі потрібні
для виробництва товари [14, спр. 34, арк. 13]. Волинські
хмелярі співпрацювали і з вітчизняними виробниками.
Так постійні контакти були встановлені з броварнею
І. К. Грищенка у Харківській губернії, сибірськими і
ростовськими заводами [14, спр. 16, арк. 36].
Після початку Першої світової війни були
націоналізовані хмільники німецьких колоністів. ВТХ
доручили стежити за ними. Секвестровані хмільники
за сприяння аграрної організації передали в оренду
бажаючим селянам. Перед громадським об’єднанням
стояло завдання зберегти хмільники, що було складно в
умовах важкої воєнної обстановки, обмежених ресурсів
країни і ВТХ, евакуації цінностей, паніки, яку нагнітали
біженці.
Підведемо підсумки. Історія Волинського товариства
хмелярства є малодослідженою науковою проблемою.
Хмелярі краю внесли значний вклад у розвиток галузі.
У досліджуваний період більшість експортного хмелю
була волинського походження. Для розвитку хмелярства
в регіоні особливе значення мала громадська діяльність
Волинського товариства хмелярства. Ґрунтуючись на
успішному досвіді, учасники аграрного об’єднання
сприяли міжнародному співробітництву і просуванню
волинського хмелю на ринки зарубіжних країн.
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The Volyn Society of Hops: little–known pages of history
(the beginning of the XXth century)
The purpose of the article is to study the activity of the Volyn Society of Hops
in 1903–1919. It was transformed from a branch of the Imperial All–Russian
Horticulture Society that had existed in Zhytomyr earlier. The scientist used
comparative, chronological, problematic and analytical methods of investigation.
Based on archival materials, which are introduced for the first time in scientific
circulation, the author highlights the goals of the Volyn Society of Hops, methods
of work and the diversity of activities. Considerable attention is paid to public
initiatives of hop–growers such as participation in the discussion of customs and
duty policy in the state, cooperation with other agricultural societies in the country
and all–Russian institutions. Successful experience of the agrarian organization
was participation in local, regional, all–Russian and international exhibitions and
periodic agricultural congresses. Volyn’s Hops Society maintained contacts with
partners (hop producers, hop–growers and breweries), as well as consumers. Local
residents took into account useful experience of Czech colonists, immigrants from
Bohemia. Local landlords sold hops both within the empire and abroad. Volyn’s
Hops Society carried out educational work among the population of the region.
In the article such questions as internal commodity exchange, international
cooperation were studied. For the first time, attention is paid to relations with
Ukrainian cooperatives in London, agricultural associations of France, Scandinavia.
Relations with similar public associations of Ukrainian provinces are described.
For example, a mutually beneficial cooperation with the American Agency of the
Kharkov Agricultural Society. The scientist has described and systematized new
materials on the activities of the Volyn Society of Hops in the period before the First
World War. With the outbreak of hostilities the German colonists sequestered hops.
The state has assigned care of them to the agrarian organization. In general, the
activity of the Volyn’s Hops Society continued during the Civil War. In 1920, it was
closed, and the property was nationalized.
The author of the study concluded that the activities of the Volyn’s Hops
Society were successful and effective for the economy of the region and the
state. Its significance consisted in raising public initiative, enhancing the culture
of agriculture, familiarizing the inhabitants of the region with the experience of
commodity exchange both on the domestic market of the Russian Empire and with
foreign countries.
Keywords: Volyn Society of Hops, Russian Empire, agricultural societies,
agriculture, Ukrainian provinces.
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Умови розвитку кооперації в українському селі
в перші роки незалежності (1991–2005 рр.)
Проаналізовано умови відродження та напрямки розвитку кооперації
в українському селі в перші роки незалежності. З’ясовано, що розвиток
кооперації в Україні стримувався недостатньою увагою до неї органів
державного управління. У світовій практиці широкого розвитку набуло
кооперування у сферах, що надавали послуги сільськогосподарському виробнику
із збуту і переробки продукції, матеріально–технічного забезпечення та інші
види обслуговування. В Україні ж селянам бракувало такої підтримки, і вони
вимушені самі створювати повністю контрольовані кооперативні структури.
В Україні сформувалось три групи сільськогосподарських обслуговуючих
кооперативів. До першої відносились ті, що створені власниками особистих
селянських господарств (ОСГ). Їх засновниками виступали сільські громади
кількох сіл або домогосподарств. До другої групи сільськогосподарських
обслуговуючих кооперативів, входили ті, що створювались організованою
групою товаровиробників – фермерськими господарствами. Третю групу
представляли кооперативи, так звані «агроторгові доми», членами і
одержувачами їх послуг були великі реформовані сільгосппідприємства
всіх форм господарювання, фермерські господарства, сільськогосподарські
кооперативи першої і другої групи. Серед науковців і політиків не було єдиної
думки стосовно перспектив виробничої кооперації. Як наслідок, звужувалось
розуміння виробничої кооперації лише до господарської форми. Доведено, що
процес відродження сільськогосподарської кооперації відбувався в складних
умовах. В процесі роботи використовувались загальнонаукові та спеціальні
принципи: науковості, історизму, об’єктивності, системності, плюралізму.
Ключові слова: державна політика, виробнича кооперація, фермерські
господарства, сільськогосподарська кооперація, економічна криза,
обслуговуючі кооперативи, принципи господарювання.

У розвинутих європейських країнах сільськогосподарські кооперативи традиційно залишались
найбільш
значними
організаційно–економічними
формуваннями, оскільки захищали інтереси сімейних
господарств від експансії великого, насамперед,
монополізованого капіталу. Розвиток кооперації в
Україні стримувався недостатньою увагою до неї
органів державного управління. Про це свідчили
приклади формування машинно–технологічних станцій,
які створювались за допомогою держави, але не на
кооперативній основі. Причина неналежного розвитку
кооперативних відносин полягала у економічній
слабкості дрібного приватного власника; відсутності
коштів; недоліках правової бази.
Після проголошення незалежності України 24 серпня
1991 р. не було одразу визначено чітких стратегічних і
тактичних орієнтирів розбудови сфер суспільного життя.
Відповідно не було і зрозумілого бачення реальних
кроків щодо переоблаштування сільського господарства,
виведення з суцільної кризи українського села. Поза
увагою залишались і кооперативи.
До теоретичних аспектів проблеми розвитку
кооперативів у сільському господарстві незалежної
України звертались І. С. Березюк, С. В. Березюк,
І. С. Воронецька [4], Л. В. Білявська [5] і визначали
«добровільно – примусову» специфіку їх створення.
Умови розвитку фермерських кооперативів в
европейських країнах та в Україні в умовах незалежності
проаналізовно в дослідженнях Г. Черевко [15]. Групи
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів та
умови їх створення в Україні вивчали М. П. Гриценко,
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В. А. Пулім, М. Й. Малік [7]. Загальні проблеми
аграрного сектору та державної аграрної політики
досліджували П. Т. Саблук [12], М. Й. Хорунжий
[13]. В. Г. Андрійчук в своїх роботах наголошує на
відсутність зваженої регулятивної політики з боку
держави в галузі аграрних відносин [1; 2]. Науковці
аргументовано зробили висновок щодо поступової
капіталізації сільського господарства. Але, аналіз
проблем відродження сільськогосподарської кооперації
в перші роки незалежності України не були предметом
спеціального дослідження.
Мета статті: проаналізувати умови процесу
відродження кооперації в українському селі в 90–х роках
ХХ ст. – поч. ХХІ ст. Для досягнення мети вирішувались
наступні завдання: проаналізовано державну політику
щодо сільськогосподарської кооперації в 1991–2005 рр.;
з’ясовано причини неналежного розвитку кооперативних
відносин в Україні; визначено головні проблеми
розвитку української сільськогосподарської кооперації в
окреслений період.
На відміну від світових традицій, кооперація в
Україні не набула широкого розвитку, навіть після
прийнятого Верховною Радою Закону України «Про
сільськогосподарську кооперацію» (липень 1997 р.),
який визначив правові, організаційні, економічні й
соціальні умови діяльності кооперативів та їх об’єднань.
В Україні, в порівнянні з зарубіжним досвідом,
розвиток кооперативів протікав на добровільно–
примусових принципах, що відобразилось на специфіці
створення сільськогосподарських кооперативів на
основі колгоспів і радгоспів [5, c. 65]. Закон України
«Про сільськогосподарську кооперацію 1997 р.» містив
ряд неточностей щодо розмежування суті виробничих
і обслуговуючих кооперативів, не чітко прописувались
принципи формування пайових внесків, порядку
розподілу прибутку [12, c. 13].
Діючий пересічний кооператив кінця 1990–х
років мало чим відрізнявся від колективного сільськогосподарського підприємства. Порушувався головний його принцип – сумісна робота та пропорційний
відносно внеску кожного члена кооперативу розподілу
виробленого.
Закон України «Про сільськогосподарську кооперацію» від 1997 р. сільськогосподарський кооператив
подавав як «юридичну особу, утворену фізичними або
юридичними особами, що були сільськогосподарськими
товаровиробниками, на засадах добровільного членства
та об’єднання майновий пайових внесків для спільної
виробничої діяльності у сільському господарстві та
обслуговування переважно членів кооперативу» [8, c.
683]. На відміну від попередньої дефініції, де кооператив
в основному розглядався як організаційна структура для
господарської діяльності, у Законі «Про кооперацію» від
15 травня 2003 р. визначення мало мету – задоволення
економічних, соціальних та інших потреб членів
кооперативу [9, c. 142].
Отже, кооператив, на відміну від державного
підприємства, – це суспільна організація, яка знаходиться
поза системою управління державною власністю.
У світовій практиці широкого розвитку набуло
кооперування у сферах, що надавали послуги
сільськогосподарському виробнику із збуту і переробки
продукції, матеріально–технічного забезпечення та інші
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види обслуговування. В Україні ж селянам бракувало такої
підтримки, і вони вимушені самі створювати повністю
контрольовані кооперативні структури. Як наслідок, цей
процес розвивався надто повільно. Стримувало, крім
безгрошів’я селін, і недосконала, часто суперечлива
нормативно–правова база. Так, Закон України «Про
сільськогосподарську кооперацію» не відповідав нормам
Цивільного і господарського кодексам України та Закону
«Про кооперацію». Норма неприбуткового статусу
кооперативів часто порушувалась податковими органами.
Використовуючи неузгодженість окремих норм Законів
України «Про сільськогосподарську кооперацію» і «Про
оподаткування прибутку підприємств», вони ухвалили
категоричне рішення про те, що сільськогосподарські
обслуговуючі кооперативи не можуть бути занесені
в реєстр неприбуткових організацій і установ, а отже
і скористатись податковими пільгами. Як наслідок,
в Україні практично призупинилося формування
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, а в
окремих регіонах призупинили їхню діяльність.
Помітно, що в цей час державі залишались не
виробленими загальні підходи до створення і розвитку
обслуговуючих кооперативів. Не було розуміння
цього і на місцях. Замість розвитку кооперації на
міжнародних принципах, нерідко створювались
під вивіскою «кооперативу» бізнес–структури,
що дискредитувало ідею руху. Частина діючих
підприємств працювала як неприбуткова організація
і платила фіксований або єдиний податок, інша
частина працювала як комунальне підприємство і
платило єдиний податок. У 1998 р. нараховувалось
кількасот виробничих кооперативів, зосереджених в
Запорізькій, Одеській, Харківській, Львівській, Івано–
Франківській областях [15, c. 10].
У ряді областей кооперування охопило, насамперед,
тваринництво і підприємства, що переробляли його
продукцію. Так, на Львівщині з’явилася широка мережа
кооперативів «Маслосоюзу», у складі якої функціонували
як виробничі, так і інші господарсько–збутові структури.
У Стрийському районі до молочарського об’єднання
увійшли: підприємство з виробництва молочної продукції
«Верховина», ферми, спілки власників селянських
господарств, молокозавод, молокоприймальні пункти,
ряд торгівельних організацій. Відносини між ними
будувалися на принципах госпрозрахунку. Найвищим
органом управління були загальні збори, які обирали
наглядову раду і контрольну комісію. Організовував
господарську діяльність виборний директор, а для
вирішення фінансових питань була створена кредитна
спілка [10, c. 70].
Певним поштовхом у розвитку кооперації став Указ
Президента «Про невідкладні заходи щодо прискорення
реформування аграрного сектора економіки» від
3 грудня 1999 р., у якому наголошувалося на необхідності
створення обслуговуючих і виробничих кооперативів.
Світова економічна наука розглядала перші такими, що
діяли на безприбутковій основі, а другі – для отримання
прибутку. Створення і функціонування кооперативів
ґрунтувалось на принципах сформульованих і
затверджених Міжнародним кооперативним альянсом у
Женеві у 1966 р.: добровільність участі; демократичність
управлінської структури, де діє принцип: один член –
один голос [6, c. 38].
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На 2000–і роки перспективних виробничих
кооперативів в Україні було небагато. Перспективніше
розвивалася обслуговуюча кооперація. В Україні мали
місце випадки, коли держава надмірно втручалася
в економічну діяльність кооперативів, особливо
формування їх керівних органів.
Проведені в 2002–2003 рр. Національним науковим центром «Інститут аграрної економіки» УААН
дослідження причин, які стримували розвиток
обслуговуючої кооперації виявили, що селянство у
більшій своїй масі не розуміла суті кооперації. Крім того,
26% опитаних вважали, що перешкоджала їм це робити
слабка законодавча база, 33% – відсутність стартового
капіталу, лідера, підтримки влади [14, c. 85].
Найголовнішою вадою кооперативного законодавства була серйозна неузгодженість з іншими
законодавчими актами, що заважали їм набувати
статусу неприбуткових організацій, що змушувало
їх реєструватись як комерційні підприємства. Через
ці обставини багато кооперативів збанкрутували.
Крім того, недосконалі закони генерували нездорову
атмосферу поведінки членів, послаблювали систему
внутрішнього самоуправління кооперативу тощо.
Закон «Про сільськогосподарську кооперацію» від
2 листопада 2000 р., закріплюючи таку, на перший
погляд, демократичну норму, яка дозволяла обирати
голову кооперативу загальними зборами, в реаліях
буття практично сприяв поширенню авторитаризму.
Сталося так, що часто голова був несхильний рахуватись
з думкою правління, а воно, зі свого боку, не мало на
нього реальних важелів впливу. В той час у країнах з
розвинутою ринковою економікою утвердилась практика
вибору голови правлінням, що дозволяло гармонізувати
стосунки між ними.
Чимало кооперативів, особливо тих, що були створені
на базі колективних сільськогосподарських підприємств,
намагалися поєднувати обслуговуючу і виробничу
діяльність, що протирічило природі «класичного»
кооперативу. Ігнорувалося таким чином «золоте
правило кооперації», що рухатись у розвитку потрібно
від простого до складного у вузькому сегменті. Таких
багатофункціональних кооперативів в Україні було до
30%. А у Житомирській, Черкаській, Миколаївській
областях – більше половини [14, c. 87].
В Україні сформувалось три групи сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. До першої
відносились ті, що створені власниками особистих
селянських господарств. Їх засновниками виступали
сільські громади кількох сіл або домогосподарств.
Чисельність досягала тисячі і більше членів. Переважно
вони були багатофункціональні і надавали 50–60 і більше
видів послуг, основні з яких: постачання матеріально–
технічних ресурсів; обробіток земельних ділянок, сівба
сільгоспкультур, догляд і збір врожаю; формування
товарних партій сільськогосподарської продукції;
перепродажна
підготовка
сільськогосподарської
продукції; комунальні й інші соціально–побутові
послуги.
До другої групи сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів входили ті, що створювались
організованою групою товаровиробників – фермерськими господарствами. Вони об’єднували в межах
району чи кількох 20–30 господарств.
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Третю групу представляли кооперативи, так звані
«агроторгові доми», членами і одержувачами їх послуг
були великі реформовані сільгосппідприємства всіх
форм господарювання, фермерські господарства,
сільськогосподарські кооперативи першої і другої
групи. Вони в основному вузько функціональні і
надавали агротехнічні послуги, займались заготівлею і
перепродажем врожаю і продукції; проводили первинну
переробку сільгосппродукції [7, c. 56].
Кількість кооперативів змінювалась. Якщо протягом
другої половини 1990–х років відбувалась позитивна
динаміка, то протягом 2001–2004 рр. кількість
кооперативів зменшилась на 967 (4,2%) і досягла
1198 (13,2% кількості усіх діючих агроформувань)
[3, c. 60]. Така тенденція пояснювалась багато в чому
невизначеністю державної політики у сфері організації
аграрного виробництва, банкрутством псевдо кооперативів, реструктуризацією в інші формування.
На виконання Указу Президента України від
8 серпня 2002 р. «Про заходи щодо прискорення
розвитку аграрного ринку» уряд ухвалив постанову від
12 грудня 2002 р. «Про затвердження Програми розвитку
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів
на 2003–2004 рр.», якою декларувались заходи по
розгортанню на селі кооперативного руху. Основним
шляхом збуту продукції для більшості виробників
залишався продаж з місця вирощення.
Виробничі кооперативи в Україні створювались
шляхом об’єднання фізичних осіб для сільської
виробничої або іншої господарської діяльності на
засадах їх обов’язкової трудової участі з метою
одержання прибутку і були однією з організаційно–
правових форм підприємницької діяльності на селі. Його
особливість в тому, що майнові, управлінські й трудові
відносини залишались тісно взаємопов’язаними. Разом з
тим земельні відносини залишались неврегульованими.
Парадокс полягав у тому, що члени кооперативу самі
собі здавали землю в оренду. При трансформації КСП
у виробничі кооперативи вдалося зберегти оптимальні
масштаби виробництва (сівозміни, систему полів,
приміщення, виробничу інфраструктуру). Але водночас
принцип відкритого членства та обов’язкової трудової
участі не узгоджувався з принципом досягнення
оптимальної чисельності працюючих, а тому породжував
конфлікти між власниками, керівниками і працівниками,
ускладнювала прийняття управлінських рішень.
Мали місце позитивні приклади ефективної їх роботи.
У виробничих кооперативів «Батьківщина» Котелевського
району Полтавщини, «Устинівський» та «Плосківський»
Київщини, «Зоря» Чорнобаївського району Черкащини,
«Борознянський» Великоолександрівського району
Херсонської області, валове виробництво на працюючого
досягло 40–50 тис. грн., а на 1 га угідь прибуток досягав
500–1000 грн. при рентабельності 35–40% [11, c. 5].
Але, переважна більшість виробничих кооперативів
була збитковою внаслідок слабкої обізнаності селян
із засадами кооперації та господарськими правами.
Крім того бракувало спеціалістів та керівників здатних
працювати в умовах переходу до ринку, вчасно
переорієнтовувати виробництво відповідно до змін в
царині попиту і пропозиції.
Отже, в Україні в 90–х роках ХХ ст. – на початку
ХХІ ст. почалося відродження кооперації. Процес цей
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був повільним, оскільки на державному і науковому рівні
її переваги часто недооцінювались. Діючі кооперативні
форми багато в чому не відповідали апробованій у світі
практиці кооперування. Лише поодинокі виробничі
кооперативи працювали успішно. Збутові ж лише
набували досвіду посередництва між виробниками і
переробниками продукції. Серед причин недостатнього
розвитку сільськогосподарської кооперації в перші роки
незалежності України були: відсутність суспільного
переконання в тому, що кооперативний принцип
господарювання – це захист підприємницької діяльності
товаровиробників від посередників; пасивна роль
держави у сприянні їх розвитку; фінансові й матеріальні
проблеми; переконання, що перспектива лише за
обслуговуючими
кооперативами;
комерціалізація
кооперативів; відсутність менеджерів.
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Development trends of cooperative in Ukrainian village during
the first years of independence (1991–2005)
This paper describes the conditions of revival and directions of development of
rural cooperatives in the Ukrainian village during the first years of independence. It
was found out, that the development of cooperation in Ukraine refrained insufficient
attention to its government. In world practice, cooperation has gained an extensive
development in the fields, which provided services to farmers, who specialized in
marketing and product processing, logistics and other services. Ukrainian peasants
lacked such support, so they forced themselves to create completely controlled
cooperative structures. In Ukraine, there were three groups of agricultural service
cooperatives. The first one included cooperatives, which were created by the owners
of private agricultural units. Their founders were village communities of several
rural villages or households. The second group embraced cooperatives, which were
created and organized by a group of producers – farmings. The third group was
represented by cooperatives, called «agrotrading houses», members and users of
their services were great reformed agricultural enterprises of all forms of farming,
farms, agricultural cooperatives of the first and second groups. Among scientists
and politicians there was no consensus on the prospects of industrial cooperation
As a result, understanding of industrial cooperation narrowed to household forms.
It was proved, that the process of agricultural cooperative revival took place under
difficult conditions. In the academic paper were used such general and specific
principles as scientific, historical, impartial, systemic and pluralistic approaches.
Keywords: state policy, industrial cooperation, farms, agricultural
cooperatives, economic crisis, service cooperatives, principles of management.
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Роль волонтерського руху
в реформуванні української армії
Дослідження волонтерської підтримки армії викликано її актуальністю
та важливістю. Окупація Криму та антитерористичні операції на сході
країни кинули виклик усьому українству на здатність до загальнонаціональної
згуртованості. Існуванню волонтерів в Україні сприяє активність українського
населення, спричинена історичною необхідністю. Коли в країні йде гібридна
війна, ще відчутніше визначаються проблеми, котрі потребують вирішення.
Метою нашого дослідження є проблеми зародження, діяльності сучасного
волонтерського руху в Україні під час проведення військових дій на Донбасі та
доведення доцільності волонтерства для громадського зростання. Завдання
дослідження: з’ясувати роль волонтерів у реформуванні Збройних Сил України
на сучасному етапі їхнього розвитку; визначити чинники, які перешкоджали
здійсненню волонтерської діяльності. Методологічну основу дослідження
склали: теорія демократії, яка дозволила проаналізувати демократизацію
сучасного українського суспільства з початком АТО; поєднання методів аналізу
та синтезу в ході дослідження участі українців в допомозі державі дало змогу
виявити тенденції і закономірності розвитку волонтерського руху; метод
систематизації забезпечив розгляд законодавчої бази з питань волонтерства.
У висновках показана суттєва роль волонтерів у реформуванні армії.
Ключові слова: волонтерська діяльність, АТО, українське суспільство,
Революція Гідності.

В сьогоденній історії України волонтерський рух
є інноваційним вирішенням посталих проблем. Про
волонтерство в нашій державі з захопленням говорять
у світі, називаючи це явище унікальним, адже в
жодній іншій країні воно не виникало так стихійно та
в порівняно короткий проміжок часу, історії невідомий
такий приклад. Тому необхідно дослідити питання, які
розкриють зміст допомоги волонтерів українській армії,
що спромоглася зупинити нападника.
Проблематика волонтерської діяльності становить
інтерес для науковців усього світу. К. Бідерман дослідив
менеджмент волонтерських програм у Великобританії.
М. Біттман і Д. Уілкінсон розглядають волонтерство, як
демократичну цінність. Волонтерський рух як суспільний
феномен досліджується й вітчизняними вченими.
В. Голуб провів наукові розвідки волонтерської діяльності
в системі взаємовідносин держави та суспільства. Т. Лях
проаналізувала методику організації волонтерських
груп. І. Юрченко вивчила інституціоналізацію волонтерського руху. Вищезазначені наукові розвідки
будуються передусім на узагальненнях набутого
досвіду практичної волонтерської діяльності у сфері
соціальної роботи за умов мирного часу. Однак питання
волонтерства пов’язані із допомогою армії в новітній
Україні по суті не висвітлюються та мають обмежене
дослідницьке поле. На нашу думку це становить інтерес
до більш докладних наукових пошуків з цієї проблеми.
Інформація про українській волонтерський рух періоду
2013–2018 рр., викликаний військовим втручанням,
міститься в своїй більшості в Інтернет – просторі.
Об’єктом дослідження є волонтерська діяльність в
Україні.
Предметом дослідження є історія зародження та
діяльності волонтерського руху в сучасній Україні під
час проведення військових дій на Донбасі.
Доброчинність в Україні має багатовікову історію,
але сучасна активізація цього феномену відбулася
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під час історичного катаклізму. 2014 р. став важким
випробуванням для народу України, який під час
небезпеки, що загрожує державі, швидко відреагував
створенням організацій з чітко розподіленими ролями та
дисципліною. Громадянська позиція, небайдужість стали
рушійною силою у вирішенні багатьох нагальних питань
та проблем, які виникли внаслідок подій Революції
Гідності та порушення територіальної цілісності нашої
країни. Волонтери, як і військові ризикнули своїм
життям задля того, щоб боронити Україну.
Причини активізації волонтерства навесні 2014 р.
полягали в недостатній боєздатності армії, яка
виявилася ще й деморалізованою після Революції
гідності, коли вище керівництво держави покинуло
її. Не є секретом, що на початку військових дій на
Донбасі підрозділи Збройних Сил, Національної
Гвардії, добровольчі батальйони мали незадовільне
забезпечення всім необхідним, гостро відчували брак в
наступних ресурсах (одязі, засобах особистого захисту,
техніці, харчах, медикаментах). Давалися взнаки слабка
виробнича база, відсутність організації своєчасного
забезпечення необхідними ресурсами та налаштування
логістики, недостатня підтримка з боку держави нових
вразливих верств населення, які з’явилися в сучасних
реаліях. Ці обставини показали слабкість формальних
державних структур швидко та якісно реагувати на
загострення проблем, виявилося, що держава менш
ефективна, ніж сотня волонтерів, які за кілька місяців
зробили майже неможливе. Саме тому особливої ваги
набув громадський рух. З початком гібридної війни на
сході України в державі розгорнулася волонтерська
діяльність, небайдужі наші співвітчизники самі взялися
забезпечувати захисників.
Точна дата початку діяльності волонтерів України
не визначена. Початком можна вважати волонтерський
рух під час Революції Гідності та експансії Росії до
Криму в лютому 2014 року. Згодом на сході України
була розпочата антитерористична операція. Початок
проведення антитерористичної операції – дата набрання
чинності Указу Виконуючого обов’язки Президента
України, Голови Верховної Ради України О. Турчинова
Про рішення Ради національної безпеки і оборони
України від 13 квітня 2014 року «Про невідкладні заходи
щодо подолання терористичної загрози і збереження
територіальної цілісності України» від 14 квітня 2014
року №405/2014 [16]. АТО призвело до створення
розгалуженої системи допомоги армії, приблизно в
період травня – червня 2014 року. Рух виникав стихійно
з окремих волонтерів, що об’єднувалися у групи.
Грандіозну роботу здійснювали численні – маленькі
та великі – волонтерські групи та окремі волонтери.
З часом з’явилися лідери, що привели роз’єднані
самоорганізовані групи до централізованого керування,
а відтак – і до посилення ефективності допомоги.
Волонтерська група Романа Доніка – одна з перших
в Україні, хто прийшов на допомогу армії в зоні АТО.
Допомога армії, медикаменти для шпиталів і лікарів
зони АТО – це лише те мале, що взяли на себе волонтери
групи. Основні напрямки волонтерської групи – адресна
допомога різним, в тому числі добровільним, підрозділам
нашої української армії та національної гвардії. 93
механізована бригада, 128 горно піхотна бригада, 3 і 8
полки спеціального призначення, 80 і 95 аеромобільні
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бригади,
«Госпіталь’єри»,
батальйон
«Донбас»,
Харківський і Житомирський прикордонні загони,
спецпідрозділ «Ягуар» – це лише мала частка списку
тих, кому допомогли та допомагають волонтери групи
[1]. Всеукраїнський волонтерський рух має потужне
крило по всій території держави. Серед волонтерських
організацій, які допомагають підрозділам українських
силових структур найбільш відомі: «Волонтерська
сотня Доброволя», «Повернись живим», а вимушеним
переселенцям з Криму та гарячих точок Донбасу
допомагає відома організація – «Станція Харків». В
Україні створили громадську організацію «Асоціація
народних волонтерів України», до якої увійшли
зареєстровані волонтерські організації (близько 30), які
регулярно надають допомогу військовим і цивільним
особам у зоні АТО, а також ветеранам АТО і їх сім’ям
[4]. Серед організацій є такі відомі, як благодійний фонд
«Крила Фенікса», «Автомайдан», «Патріот», «Народний
тил» та інші. Асоціація підтримує не лише Збройні сили,
а й інші воєнізовані формування, які створені згідно
українського законодавства.
Наразі, волонтерський рух в Україні під впливом
військових реалій набув нового змісту, розширив
звичайне поле своєї діяльності. Для успішного
проведення антитерористичної операції на окупованому
сході України волонтери надали допомогу бійцям
українських силових структур та добровольчих
батальйонів в отриманні харчів, теплих речей, сучасного
обмундирування, амуніції, технічного приладдя (приціли,
тепловізори, засоби зв’язку), транспорту (автомобілі,
бойові машини), взяли на себе відповідальність за
постачання із–за кордону, збір коштів для фінансового
забезпечення та підтримку військових психологічно й
юридично. Неоціненну допомогу військовослужбовцям
на передовій надають медики–волонтери. Військові
шпиталі та лікарні, у яких лікуються поранені військові,
отримують медикаменти, інвалідні візки, милиці й інше
необхідне медичне обладнання. Миколаївська лікарня
швидкої медичної допомоги отримала від мешканців
міста сучасний апарат для відділення нейрохірургії,
де лікують поранених бійців АТО. Колектив компанії
«Оранта» перерахував свій одноденний заробіток. На
ці гроші й придбали апарат біполярної коагуляції [10].
Технічна допомога полягає в ремонті будівель, техніки
– відновлення старих, удосконалення, бронювання
бойових машин, модернізації зброї. Так волонтери
Рівненщини в зону АТО відправили морські контейнери,
переобладнані в будиночки для проживання особового
складу [20]. Багато волонтерів власноруч: шиють
чохли для аптечок і бронежилетів, одяг, виготовляють
маскувальні сітки, збирають безпілотники для військової
розвідки; готують харчові набори. Жінки із волонтерської
групи «Материнський оберіг» благодійного фонду
«Створи добро» сушать овочі та фрукти, з яких
роблять напівфабрикати. Із одного овочевого набору
можна отримати 5 літрів першої страви [11]. В 2014 р.
почали створюватися волонтерські групи, які взяли
на себе відповідальність за евакуацією мешканців із
зони проведення військових дій, допомогу в пошуках
зниклих й обмін бранців. Слід наголосити, що основна
частина таких рухів організувалася після Іловайського
котлу. Особливо складна задача у волонтерів, які
шукають загиблих воїнів. Однією з таких організацій
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є «Союз Народна Пам’ять», що працює на Донбасі з
вересня 2014 р. Під керівництвом Міністерства оборони
України, пошуковці Союзу разом із Національним
військово – історичним музеєм з 03 вересня 2014 р.
розпочали реалізацію Гуманітарної місії «Чорний
тюльпан» («Евакуація 200») – пошук та ексгумація тіл
українських військовослужбовців, що загинули в зоні
АТО і на територіях непідконтрольних українським
правоохоронним органам. Станом на грудень 2014 р.
волонтерами – пошуковцями відпрацьовано близько
30 населених пунктів і географічних точок у зоні АТО,
знайдено та вивезено на територію підконтрольну
Україні тіла понад 170 загиблих [17]. Загалом за час її
праці було обстежено понад 105 населених пунктів і
локацій, знайдено і вивезено тіла 809 загиблих. Місія
реалізується за підтримки посольства Швейцарії в
Україні та Міжнародного Комітету Червоного Хреста
[5]. Також волонтери за допомогою ЗМІ привертають
увагу суспільства до неякісної роботи адміністративних
військових відомств, тим самим надаючи можливість
отримати об’єктивну інформацію про спорядження армії
державою.
Проте гуманітарна допомога надавалася та надається
не тільки військовим, а й внутрішньо переміщеним
особам, які вимушено залишили свої домівки з причини
початку АТО. Здійснюється пошук житла, роботи та
допомога в адаптації на новому місці. Надаються речі
першої необхідності, їжа та одяг, а також здійснюється
юридична та психологічна підтримка родинам бійців.
Так, передусім, допомога надходить до людей, що
самотужки полишити території військових дій не
в стані – літні люди та діти. Волонтери довозять
зібрану допомогу до військових підрозділів за місцем
їх дислокації, шпиталів, родин військовослужбовців.
Серед волонтерів є й такі, які займаються вивезенням
та пошуком притулку для домашніх тварин, що
залишилися без домівки – волонтери – зоозахисники.
Волонтери координують свою діяльність із командирами
батальйонів задля безпеки на місці переговорів та
обмінів, при пересуванні територією бойових дій,
перетині блок – постів, транспортуванні у шпиталі.
Як бачимо відчуття важливості підтримки один
одного в складний для країни час, милосердя, прагнення
щось змінити на краще і небайдужість, стали наріжним
каменем у формуванні волонтерського руху. Однак
така взаємодія поширюється і за межі держави. Наразі
наша країна залучає міжнародні організації до співпраці
в України. Дотримання прав людини, забезпечення
переселенців з окупованих територій, гуманітарна
допомога – це далеко не весь перелік функцій, які
покладені на міжнародні організації, що працюють нині
на сході України. На підконтрольній Україні території
іноземні місії діють у режимі максимального сприяння.
Є серед них як невеликі неурядові структури, так і
поважні організації з чималою історією та досвідом
роботи в багатьох гарячих точках планети (ОБСЄ –
організація з безпеки та співробітництва в Європі,
УВКБ ООН – управління Верховного комісара ООН у
справах біженців, МППЛ – міжнародне партнерство
з прав людини, Amnesty International – міжнародна
правозахисна організація). Коли мир і стабільність
в Україні опинилися під загрозою, на прохання
українського уряду, ОБСЄ як найбільша у світі
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Випуск 136

регіональна організація, що займається питаннями
безпеки, вирішила надати підтримку та направила
спеціальну моніторингову місію (підтримали всі 57
членів організації). Цілі місії – збір інформації, звіт про
ситуацію з безпекою та встановлення, зокрема, фактів
конкретних подій на місцях. УВКБ ООН забезпечує
біженцям повний і безперешкодний доступ до території,
а також процедуру надання притулку й правовий
захист від примусового повернення. Активізувала
свою діяльність у 2014 р., коли в Україні виникла
проблема внутрішньо переміщених осіб із Криму та
Донбасу, підтримує уряд та громадські організації,
які забезпечують потреби внутрішньо переміщених
осіб, наданням юридичної, матеріальної та соціальної
допомоги. МППЛ документує порушення прав
людини під час воєнного конфлікту на Донбасі, лобіює
ратифікацію Римського статуту. Amnesty International
протидіє міліцейському свавіллю та безкарності,
працює над індивідуальними справами [15, с. 16–17].
Виявився активним і Міжнародний комітет Червоного
Хреста, який взявся допомагати мешканцям окупованої
території Донецької області продуктами харчування,
товарами медичного призначення, засобами гігієни
та будівельними матеріалами. Міжнародний комітет
Червоного Хреста разом з благодійною організацією
«Людина в біді» відправив на неконтрольовані території
Донецької області 24 вантажівки з гуманітарною
допомогою. Гуманітарний конвой повіз для мешканців
Донецької області продукти харчування, медикаменти
та будівельні матеріали загальною вагою більш 412 тонн
[19]. Також Міжнародний комітет Червоного Хреста
займається ремонтом будівель, які постраждали під
час обстрілів. За словами представника громадсько–
військового співробітництва Євгена, в селищі Бердянське
при підтримці Червоного Хреста було відновлено
близько 15 будинків [18].
Механізми співробітництва влади з волонтерами на
початку активної їхньої діяльності майже були відсутні.
Але згодом владні структури почали взаємодіяти з
рухом. Роль та авторитет волонтерів значно зростали
і восени 2014 року їхня співпраця з Міноборони
України та іншими владними відомствами надала перші
результати. У вересні засновник волонтерської групи
«Народний проект» Давид Арахамія був призначений
уповноваженим міністра оборони з питань закупівель,
а в жовтні засновник «Крила Фенікса» Юрій Бірюков
став помічником міністра оборони з питань речового
забезпечення армії. Тетяна Ричкова одна з тих військових
волонтерів, хто вирішив змінити ситуацію з середини.
Вона закупала все необхідне бійцям і регулярно їздила
на фронт, допомагала 25–й, 81–й і 79–й десантним
бригадам. Тетяну Ричкову призначили помічником
міністра оборони з реформ. В Міноборони вона брала
участь у створенні центрів допомоги учасникам АТО
при облдержадміністраціях, займалася розробкою
та втіленням концепції психологічної підтримки
військових. Але самим важливим досягненням
вважає створення Центру розвитку та супроводу
матеріального забезпечення Збройних Сил України,
який займається реформуванням норм і стандартів
речового забезпечення армії [9, с. 49]. У листопаді
2014 року на конкурсній основі вісім волонтерів
стали співробітниками Міністерства оборони України
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й утворили рух «Волонтерський десант». Ця ідея
належала відомому волонтеру Юрію Бірюкову, який був
і радником Президента України. Пропозицію підтримали
як волонтери, що активно допомагали військовим, так і
вище керівництво держави президент Порошенко П. О.
і міністр оборони Полторак С. Т. Волонтери взяли на
себе відповідальність за реформування української
армії, вони наводили порядок у розподілі гуманітарної
допомоги, затверджували аптечки і сухі суміші,
шукали нових постачальників. Їхнє завдання полягало
в підсиленні й оптимізації роботи Міноборони, його
структурних підрозділів. Як і будь–яка інновація,
ідея «Волонтерського десанту» народилася з гострої
необхідності в ефективних рішеннях і відповідальних
людях, таких як ці вісім осіб: Неллі Стельмах – начальник
відділу взаємодії з волонтерами, голова комітету
тендерних торгів Міністерства оборони, Всеволод
Стеблюк – помічник міністра оборони України з напрямку
медичного забезпечення, Діана Петреня – співробітник
відділу взаємодії з волонтерами, Віталій Жданов –
співробітник департаменту держзакупівель, Богдан
Ковальов – Генеральний штаб, Служба Тилу, контроль
над постачанням та розподілом гуманітарної допомоги,
Тетяна Доманова – юрист, представник «Волонтерського
десанту» у тендерному комітеті Міноборони, Артур
Переверзєв – Департамент державних закупівель та
постачання, матеріально–технічного забезпечення, Ігор
Пономаренко – ведучий інженер по речовому постачанню
в Міністерстві оборони [2]. За участі «Волонтерського
десанту» в Міноборони стартували реформи у сфері
логістики та забезпечення, було розпочато перехід на
електронну систему закупівель, переглянуто підходи
до харчування та медичної допомоги у військах ЗСУ.
У серпні 2015 року на базі «Волонтерського десанту»
утворився Проектний Офіс Реформ. Його завданням
стала професіоналізація роботи щодо реформування
та реалізації проектів і програм. В складі Офісу до
волонтерів долучилися профільні експерти за окремими
напрямками та міжнародні радники. Волонтери досі
беруть активну участь у роботі Міноборони та розвитку
Збройних сил України як в якості індивідуальних
активістів чи представників волонтерських організацій,
так і через окремий колективний орган – Раду волонтерів
Міністерства оборони України.
В регіонах за рекомендацією Міністерства
соцполітики утворені аналогічні дорадчі органи на
обласному рівні. Так, у 8 областях створено відповідні
координаційні ради за участю представників місцевих
органів виконавчої влади та громадських організацій
(Волинська, Закарпатська, Кіровоградська, Луганська,
Львівська, Одеська, Полтавська, Херсонська обл.),
у чотирьох – Ради волонтерів (Запорізька, Київська,
Миколаївська обл., м. Київ), у двох – зазначені питання
вирішують Громадські ради при ОДА (Харківська
та Хмельницька обл.), ще у двох – інші дорадчі
органи (Дніпропетровська та Рівненська обл.). У
Рівненській, Сумській, Тернопільській, Черкаській,
Чернівецькій областях питання волонтерської діяльності
розглядаються Центрами допомоги учасникам АТО [7].
Проте є і ряд проблем, де волонтери безсилі,
вирішення яких можливе лише за підтримки держави,
а саме: поновлення посвідчень особистості поранених,
залучення механізму страхових виплат постраждалим
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бійцям, надання їм матеріальної допомоги та
тимчасового припинення виплат за кредитами родинам
поранених військових зони проведення бойових дій, а
також часткового чи повного погашення таких кредитів
за державний рахунок.
Для подальшого нашого дослідження волонтерського
руху слід акцентувати увагу на аналізі правового поля
відносно волонтерства і доброчинності в Україні.
Адже без правової площини досить складно було б
провадити цю діяльність в умовах, які склалися в Україні
починаючи з весни 2014 р. на східних кордонах нашої
держави, не зважаючи на добровільність і безкорисність
такої практики. Діяльність волонтерів спочатку не була
регламентована, й це створювало для них низку ризиків і
перепон. Закон України «Про волонтерську діяльність»,
що писався у мирний час, напередодні ЄВРО–2012 р.,
не враховував й половини потреб волонтерської
діяльності у подіях, аналогічних тим, які розгорнулися
в Україні, починаючи з листопада 2013 року. Через зайву
скромність та небажання привертати до себе увагу,
більшість волонтерів, рідко підіймали питання, що
стосувалися їхньої роботи, тому основною проблемою
діяльності волонтерів на теренах нашої держави була
практично повна відсутність законодавчого поля для
волонтерської діяльності. Закон про волонтерську
діяльність вимагав змін у зв’язку з веденням військових
дій на території України, оскільки ним абсолютно
не були визначені питання захисту волонтерів, які
опинилися в зоні проведення АТО, отримали поранення
під час своєї діяльності на зазначених територіях, а також
сімей волонтерів, загиблих в результаті ведення бойових
дій на території нашої держави. Метою законодавчого
регулювання цього питання мала стати легалізація явища
волонтерства в нашому суспільстві, щоби створити
передумови для його розвитку. Цей законодавчий процес
завершився ухваленням низки Законів України. 5 грудня
2014 року Міністерство фінансів України затвердило
«Порядок формування та ведення Реєстру волонтерів
АТО» [8]. Документом встановлюється механізм
включення фізичних осіб–благодійників до Реєстру
волонтерів антитерористичної операції. Постановою
Кабінету Міністрів України від 27 травня 2015 року
№339 затверджено «Порядок фінансового забезпечення
потреб національної оборони держави, мобілізаційної
підготовки, заходів з мобілізації та Збройних Сил за
рахунок благодійних пожертв фізичних та юридичних
осіб» [13]. Цей Порядок визначає механізм фінансового
забезпечення потреб національної оборони держави
(Збройних Сил) за рахунок благодійних пожертв
фізичних та юридичних осіб для забезпечення бойової,
мобілізаційної готовності, боєздатності і функціонування
Збройних Сил. Законодавство дає можливість
здійснення контролю з боку громадян за діяльністю
волонтерських організацій, в тому числі і за порядком і
напрямками витрачання пожертвуваних коштів і майна.
Постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2015
№556 затверджено Порядок надання волонтерської
допомоги за окремими напрямами волонтерської
діяльності [12]. Постановою Кабінету Міністрів
України від 19.08.2015 №604 затверджено порядок
виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі
(смерті) або інвалідності волонтера внаслідок поранення
(контузії, травми або каліцтва), отриманого під час
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надання волонтерської допомоги в районі проведення
антитерористичної операції, бойових дій та збройного
конфлікту [14]. П. Порошенко затвердив державну
відзнаку «За гуманітарну участь в антитерористичній
операції». Про це йдеться в указі Президента України
№54/2016. Згідно з указами, вищезазначені відзнаки
встановлено з метою гідного відзначення підприємців,
працівників різних установ та організацій, що вели
активну волонтерську діяльність безпосередньо
в зоні АТО. Відзнакою «За гуманітарну участь в
антитерористичній операції» нагороджуватимуть осіб,
які добровільно здійснювали волонтерську діяльність,
перебуваючи безпосередньо в районі проведення АТО
[6]. Ці прийняття є позитивним кроком та свідчать про
визнання державою волонтерського руху як підвалини
громадянського суспільства, який виводить його на
якісно новий рівень, посилює законодавчу базу щодо
організації діяльності волонтерів.
Рівень розвитку благодійності в Україні за період
військових дій суттєво зріс. Більшість наших громадян
стала вважати волонтерський рух обов’язковою складовою
громадянського суспільства. Причому подив викликає те,
що до початку військових подій соцопитування свідчили,
що лише 13% українців готові були зі зброєю у руках
боронити українську державу. А у тяжкий час для держави
82% своєю конкретною справою підтримали Збройні
сили України, державу: хтось перерахунком грошей СМС,
хтось активною участю у волонтерському русі, хтось у
складі добровольчих батальйонів, підпорядкованих ЗСУ,
брав до рук зброю і захищав Україну [3].
Отже, як бачимо, волонтерський рух в Україні має
свої особливі риси. Сьогодні вже ніхто не має сумніву,
що життєдіяльність української армії у 2014 році, яка
зупинила російську агресію на сході, більшою мірою
підтримали саме волонтери. На протязі останніх
чотирьох років війни Збройні Сили України стали
більше ніж армією у традиційному розумінні слова.
До професійних військових долучилися громадяни
своєї країни: добровольці, волонтери – вони перші
запропонували підтримку. Активна допомога волонтерів
призвела до визначальної їхньої ролі у розвитку та
реформуванні армії України. Узагальнюючи правову
основу та співпрацю волонтерів з владою можна
зазначити, що вони є в цілому достатніми: волонтери
захищені законом, та мають самостійність у виборі
напрямку своєї діяльності. В складний для України
час, волонтерська діяльність стала досить потужним
фундаментом громадянського суспільства, яка надає
новий імпульс для розвитку країни та консолідує
українське населення. За період діяльності волонтерів
здійснено чимало добрих справ. Однак, ми й надалі,
на жаль, гортаємо трагічні сторінки нашої історії. Стає
зрозумілим, що волонтерський рух повинен розвиватися
далі. Перспективою подальших досліджень даної
проблематики є, на нашу думку, вивчення теоретичних
аспектів волонтерської праці стосовно посилення
обороноздатності держави в умовах зовнішньої агресії.
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The role of the volunteer movement in reforming
the Ukrainian Army
The study of volunteer support for the army is caused by its urgency and
importance. The occupation of the Crimea and counterterrorist operations in the
east of the country challenged all Ukrainians to the ability to national cohesion.
The existence of volunteers in Ukraine is promoted by the activity of the Ukrainian
population, caused by the historical necessity. When a hybrid war is taking place
in the country, problems that need to be resolved are even more tangible. The
purpose of our research is the problems of the emergence and the activities of the
current volunteer movement in Ukraine during the hostilities in the Donbas and
the advisability of volunteering for social growth. Objectives of the study: to find
out the role of volunteers in reforming the Armed Forces of Ukraine at the present
stage of their development; Identify the factors that prevented the implementation
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of volunteer activities. The methodological basis for the study was: the theory of
democracy, which allowed to analyze the democratization of modern Ukrainian
society with the beginning of the Antiterrorist operation; the combination of
methods of analysis and synthesis during the study of the participation of Ukrainians
in helping the state made it possible to identify trends and patterns of volunteer
movement development; The systematization method provided for the consideration
of the legislative base on volunteering. The conclusions show the significant role of
volunteers in reforming the army.
Keywords: volunteer activity, Antiterrorist operation, Ukrainian society,
Revolution of Dignity.
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Політичні концепції Богдана Хмельницького на
початковому етапі Національно–визвольної війни
(весна – осінь 1648 року) у трактуванні сучасних
російських істориків
Проаналізовано погляди російських дослідників щодо політичних
концепцій Богдана Хмельницького на початковому етапі Національно–
визвольної війни (весна – осінь 1648 року), які представляють два
історіографічні напрями – традиціоналістів та модернізаторів. Доведено,
що перше крило прагне зберегти стару великодержавницьку основу, роль
якої виконують концепції «загальноросійської культури», «возз’єднання
України з Росією», «єдиної держави», а також заперечення самостійності
українського історичного процесу. Натомість модернізаторське крило,
головним представником якого є петербурзька дослідниця Т. Таїрова–
Яковлєва, орієнтоване на ревізію великодержавницької моделі ранньомодерної
української історії. Модернізаторський образ останньої пропонує об’ємне
бачення історії Гетьманщини, яке цілком вписується в новітні тренди
наукового освоєння відповідної проблематики, перегукуючись в базових
підходах з українською та польською історіографіями.
Ключові слова: Богдан Хмельницький, політична програма, російська
історіографія, традиціоналісти, модернізатори, історики.

Специфіка
сучасної
інтерпретації
постаті
Б. Хмельницького в російській історіографії полягає
в опрацюванні двох принципово відмінних моделей
– традиціоналістської та модернізаторської. Перша
є генетичною спадкоємицею радянської концепції,
базованої на духові і букві «Тез» від 1954 р. Друга
пориває з радянською історіографічною традицією,
пропонуючи версію, максимально віддалену від
російського великодержавництва та наближену до
сучасних українських і польських інтерпретацій.
Політична програма Б. Хмельницького завжди
була об’єктом пильної уваги російських істориків, які
зверталися до проблематики української Національно–
визвольної війни середини XVII ст. І це цілком зрозуміло з огляду на потребу постійно витримувати
інтелектуальну конкуренцію та утверджувати концепцію
невідворотності «приєднання» / «возз’єднання» українського світу з російським на противагу українським
та польським візіям. Не став винятком і сучасний
період історіографічного освоєння проблеми. А розпад
колишнього єдиного концептуального простору в Росії
додавав особливого підтексту: саме з ревізії радянського
російського образу політичної програми гетьмана
розпочала свій шлях у високій науці чільний представник
модернізаторської хвилі петербурзька дослідниця
Т. Таїрова–Яковлєва. Відповідно традиціоналістське
середовище мусило реагувати щонайперше на тлі
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інтерпретації політичних концепцій гетьмана, що у
підсумку потягнуло за собою і дискусії, і появу свіжих
пояснень, і розбалансування великодержавницької
схеми. Водночас одним із важливих наслідків стало
набуття російськими дослідниками пріоритетності
в порушенні та опрацюванні окремих проблем,
пов’язаних, наприклад, з появою державницької ідеї
в середовищі козацтва і стратегіях гетьмана, опцією
«відновлення / створення» ранньомодерної української
держави, розробкою та реалізацією Чигирином курсу на
турецький протекторат над Гетьманщиною тощо.
Метою пропонованої статті є порівняльна
характеристика поглядів російських істориків щодо
політичних концепцій Богдана Хмельницького на
початковому етапі Національно–визвольної війни (весна
– осінь 1648 року).
Важливим складником сучасних російських інтерпретацій політичних концепцій Б. Хмельницького є
образ його програми початкового періоду війни (весна –
осінь 1648 р.). Головною віссю тут стало положення про
загальну поміркованість реальних політичних планів
гетьмана в перші місяці війни, невикристалізованість
візії
щодо
майбутнього
розвитку
повстання,
несхильність до пришвидшених дій стосовно статусу
державу, яка формувалася на марші. Опосередковано це
дозволяло представникам традиціоналістського крила
пом’якшити удар, який завдавався по телеологічності
«возз’єднавчого питання» й полегшувало пояснення
того, чому в арсеналі гетьмана не було відповідної теми.
Крім того, Б. Флоря долучився до обговорення найбільш
актуальних у сучасному дискурсі питань, пов’язаних
із метою та легітимізацію повстання, і зробив низку
влучних спостережень про стратегії гетьмана в цій
ділянці, які (спостереження) були позитивно сприйняті
українськими істориками.
Загалом найнижче ідейну планку планам Б. Хмельницького виставив Г. Санін, який уважав, що, починаючи
повстання, той обмежувався лише вимогами в інтересах
суто козацького стану: «Його (гетьмана. – Ю. С.) мета
полягала в ліквідації Ординації 1638 р., відновленні
привілеїв козацтва, утихомиренні сваволі магнатів–
«королев’ят», посиленні королівської влади» [1, с. 74].
І таке звуження пропонувалося в статті, яка побачила
світ 2006 р. вже після появи стількох досліджень, що
поглиблювали уявлення про тогочасні світоглядні
імперативи, переконання та інтенції гетьмана й
предметно обговорювали питання про наявність в його
баченні вже на старті повстання навіть ідеї незалежності
України. Та й сам дослідник на наступних сторінках
цієї ж статті писав про те, що гетьман підняв повстання
«за права українського народу», а з наближенням війни
в «Хмельницького, як і всього українського народу,
звичайно, зріло незадоволення політикою національного,
соціального та релігійного пригноблення, яке проводила
Річ Посполита на Україні» [1, с. 76]. На такому тлі
зведення мотивів повстання лише до козацьких вимог
виглядає, як мінімум, непереконливо.
Інші представники традиціоналістської течії не
обмежилися названими Г. Саніним чинниками, істотно
доповнивши їх у руслі загальних сучасних уявлень.
Зокрема, Л. Заборовський зауважував, що повстанці
«об’єдналися навколо вимог національного та релігійного
визволення, економічної та соціальної нормалізації» [2,
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с. 11]. Про комплекс соціальних та релігійних причин
писав Б. Флоря [3, с. 34]. Водночас обидва дослідники
в спільній статті зіграли на пониження первісних
політичних горизонтів Б. Хмельницького в інший спосіб.
Була виголошена пряма теза про те, що гетьман та його
оточення після перших перемог, здобутих на Жовтих
Водах і під Корсунем, були налаштовані припинити
боротьбу у разі задоволення Варшавою їхніх ключових
вимог, насамперед станових: «Навіть завдавши поразку
коронній армії, керівники повстання на перших порах
були готові його припинити, задовольнившись порівняно
скромними поступками з боку уряду, серед яких на
першому місці стояло відновлення самоуправління
Запорізького війська. У конфесійній сфері їхні вимоги
обмежувалися скромним проханням про повернення
православним церков, відібраних уніатами в 40–х рр.
XVII ст.» [4, с. 175].
Підґрунтям для такого висновку стала насамперед
червнева інструкція гетьмана козацьким послам на
конвокаційний сейм, яка справді містила дуже м’які умови
і яка була сприйнята буквально й прямолінійно. Хоча на
момент написання статті (1999 рік) і в українській, і в
польській історіографіях така інтерпретація козацьких
вимог піддавалася аргументованій критиці. Зокрема,
ще в 1988 р. Я. Качмарчик докладно пояснив, чому
інструкцію не варто трактувати як вичерпний опис
тогочасної політичної програми Б. Хмельницького і чому
гетьман з тактичних міркувань висунув помірковані
вимоги, до часу не вживаючи своїх попередніх, набагато
радикальніших гасел [5, с. 65]. Пізніше В. Смолій
та В. Степанков позитивно сприйняли аргументи
Я. Качмарчика, доповнивши їх істотним чинником
– наявність у козацькому середовищі тих, хто волів
припинити повстання у разі очікуваних поступок з боку
Варшави на користь козацького стану [6, с. 143]. Як
видно з поданої вище цитати зі статті Л. Заборовського
та Б. Флорі, саме готовність цієї частини козацтва була
перенесена ними на позицію самого Б. Хмельницького
та його оточення. Зрештою, у 2014 р. В. Брехуненко
запропонував шукати одну з головних причин
поміркованості перших офіційних вимог у свідомісній
площині й подивитися на проблему (і взагалі на стосунки
повстанців із Варшавою у перші роки війни) крізь
призму існування тоді в Б. Хмельницького та старшини
неподоланого комплексу підданого [7, с. 61].
Відгомін зауважених традиціоналістських підходів
до інтерпретації початкової політичної програми
та практичних кроків Б. Хмельницького добре
помітно і в поясненнях модернізаторів. Т. Таїрова–
Яковлєва, наприклад, зауважувала: «До зими 1649 р.
він (Б. Хмельницький. – Ю. С.) залишався вірним
підданим, який лише бажав добитися поступок. Та й
не усвідомлював він усієї своєї влади, не міг повірити в
слабкість Речі Посполитої» [8, с. 66]. Згідно із С. Антоненком, який тяжіє до модернізаторського табору, «ясно
видно, як під час війни первісна суто станова ідея
відновлення «прав і вольностей» Війська Запорозького
доросла спершу до вимог «козацького автономізму» (за
висловом історика В. Липинського) потім перетворилася
в загальнонародний прапор національно–визвольної
й релігійної війни. І при всіх цих трансформаціях
«козацької ідеї» при ній стояв Б. Хмельницький, який
зумів підняти й перетворити свою особистість» [9, с. 68].
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Симптоматична згадка про В. Липинського, крім
того, що свідчить про вплив концепції цього українського
дослідника на модернізаторську хвилю, опосередковано
віддзеркалює ще один рівень підґрунтя для надмірного
спрощення російськими дослідниками політичних
обріїв, продемонстрованих Б. Хмельницьким навесні–
влітку 1648 р. Цим рівнем є наявність в історіографічній
традиції ХІХ–ХХ ст. (і в українській та польській
також) виразної лінії на визнання значної еволюції
політичних жадань українського гетьмана впродовж
1648 р. від поміркованих вимог до ідеї автономізму
й незалежності [6, с. 133]. Навіть М. Грушевський
підсумовував, що Б. Хмельницький у перші місяці
повстання «не мав у гадці нищити Польщу». Як писав
дослідник, «залагодити якнайскоріше все, що сталося,
дістати бажані – такі скромні справді – уступки і
вернутися до привичного становища – от що мусіло бути
першим і найсердечнішим бажанням всеї «статочної»
козаччини і Хмельницького як її провідника, і він не
залишив задокументувати його як найскорше» [10, с. 9].
Фактично теза Л. Заборовського та Б. Флорі повторює
думку М. Грушевського. Але в нових історіографічних
умовах вона постає вже малопридатною. Тому
використання її такими перфектними знавцями джерел
та історіографії, якими є згадані російські дослідники,
може бути пояснене хіба тільки потребами врівноважити
нею шлейф від того, що в Б. Хмельницького в ті часи не
помітно «возз’єднавчих» переконань. До того ж Б. Флоря
перебував на вістрі інших сучасних історіографічних
тенденцій, засвідчивши це долученням до дискурсу про
способи легітимації війни та мобілізації мас.
Ще на початку 1990–х рр. Б. Флоря дослідив і
концептуалізував проблему ставлення козаків до
Владислава IV та використання Б. Хмельницьким
легенди про санкцію короля на збройний виступ
проти шляхти. Прослідкувавши формування впродовж
першої половини XVII ст. в козацькому середовищі
культу Владислава IV і короля Речі Посполитої
взагалі, учений дійшов висновку, що «свої надії козаки
пов’язували з переходом усієї повноти влади в державі
до «доброго монарха» Владислава IV, що спирався на
підтримку друзів козаків – біржанських Радзивіллів,
найвпливовіших
феодалів
Великого
князівства
Литовського» [11, с. 101]. На початку Національно–
визвольної війни Б. Хмельницький використав цей
ресурс для легітимації своїх дій, видаючи їх як такі, що
здійснювалися з відома короля, доказом чого були надані
Владиславом IV клейноди. Цю давню історіографічну
позицію, яка має коріння в усіх трьох історіографіях і
яка найдокладніше була обговорена М. Грушевським
[12, с. 164–165], Б. Флоря доповнив аналізом чуток, які
поширювалися в Україні, зокрема про те, що король не
то воює на боці козаків, не то виїхав до Смоленська і
невдовзі прибуде до Києва тощо. Дослідник докладно
простежив, що ці чутки типологічно перегукувалися з
тими, які ходили по Україні під час козацького повстання
1637–1638 рр. та в 1646–1647 рр., коли магнати
зарубали на пні королівську ініціативу з приводу війни з
Туреччиною [3, с. 44]. Водночас було звернуто увагу на
те, що Яна Казимира після виборів теж на перших порах
сприймали як «руського короля» [3, с. 46].
Інтерпретації Б. Флорі щодо інструментів,
за допомогою яких Б. Хмельницький намагався
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легітимізувати війну, були позитивно сприйняті в
дослідницькому середовищі. Зокрема, вони перегукуються з концептуалізацією С. Плохія [13, с. 270–
271] і стали відправним пунктом для спостережень
В. Брехуненка [14, с. 219–221].
Якщо для польської історіографії ключовим об’єктом
уваги в політичних концепціях Б. Хмельницького є те,
яким він уважав ідеальним для себе статус Гетьманщини
щодо Речі Посполитої, то російські історики природно
висували на передній план ідею про бачення гетьманом
специфіки українсько–російського поєднання. Для
них не існувало тієї дилеми, на якій ламали списи
польські дослідники: еволюція уявлень гетьмана в
площині співвідношення між владою Чигирина та
Варшави, зародження ідеї української автономії,
переростання чи ні цієї ідеї в концепцію незалежності
української держави. Такі проблеми вирішувалися
однозначно на користь тієї візії, що в кінці 1648 – на
початку 1649 рр. Б. Хмельницький перейшов уже на
позицію унезалежнення України від Речі Посполитої.
У традиціоналістському крилі російської історіографії
починався відлік часу до «возз’єднання», а Т. Таїрова–
Яковлєва вписувала це в стратегії гетьмана на формування
внутрішньо– та зовнішньополітичних передумов для
виживання Гетьманщини як самодостатньої держави.
Водночас між традиціоналістським та модернізаторським образами існують і точки дотику. Обидва
табори подають Б. Хмельницького як позитивну постать,
що зробила величезний внесок в історію, відзначають
особисті таланти гетьмана як політика, організатора й
полководця. Гетьман постає правителем зі власними
стратегіями, а московський вибір – як одна із альтернатив.
Реальний обсяг влади Б. Хмельницького, глибокі
розбіжності між його політичним курсом та політикою
Москви, проблема турецького протекторату, визнання того,
що і після Переяслава 1654 р. розглядався варіант переходу
під опіку Туреччини, – усе це зближує модернізаторський
і традиціоналістський образи, хоча кожен із цих напрямів
містить низку різноманітних його інтерпретацій.
І традиціоналісти, і Т. Таїрова–Яковлєва [15, с. 64]
визначають, що Б. Хмельницькому вдалося досягти
фактичної автономії вже влітку 1648 р. [16, с. 64]. Таку
позицію поділяє і більшість українських та польських
дослідників. Згідні були обидва російські табори й у
тому, що до кінця 1648 р. Б. Хмельницький та його
оточення не думали про від’єднання України від Речі
Посполитої і лише після тріумфального повернення до
Києва у свідомості гетьмана стався злам.
Таким чином, традиціоналістська модель сучасної
російської історіографії надзвичайно розбалансована,
що було зумовлено потребою реагувати на поточну
історіографічну ситуацію, зберігши одночасно вірність
великодержавницькому тлумаченню діяльності українського гетьмана. Потреба постійно балансувати між
формою та змістом, що їй суперечить, змушувала
традиціоналістів уникати так званих «слизьких тем».
Імовірно, що саме тому в традиціоналістській опції не
було створено цілісного тексту про Б. Хмельницького.
Зрештою,
створений
традиціоналістами
образ
Б. Хмельницького виявився набагато біднішим, ніж
модернізаторський та притаманний українській і
польській історіографіям. Модернізаторський образ
Б. Хмельницького, який асоціюється переважно з
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концептуалізаціями Т. Таїрової–Яковлєвої, навпаки,
позбавлений
розбалансувань.
Його
візитною
карткою стало визнання центрального значення
українських інтересів під час інтерпретації діяльності
Б. Хмельницького, зокрема, у початковий період
Національно–визвольної війни.
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Bohdan Khmelnytsky’s political conceptions at the initial stage
of the national liberation war (spring – autumn of 1648)
in the interpretation of the modern Russian historians
The article analyzes the views of Russian researchers on the political concepts
of Bohdan Khmelnytsky at the initial stage of the National Liberation War (spring –
autumn of 1648), which represent two historiographical directions – traditionalists
and modernizers. It is proved that the first wing seeks to preserve the old great–power
basis, the role of which fulfills the concepts of «all–Russian culture», «reunification
of Ukraine with Russia», «united state», as well as denial of independence of the
Ukrainian historical process. Instead, the modernization wing, the main representative
of which is the St. Petersburg researcher T. Tairov–Yakovlev, is focused on revision of
a great–state model of the early modern Ukrainian history. The modernizing image of
the latter offers a volumetric vision of the Hetmanate’s history, which fully fits into the
latest trends in the scientific development of the relevant issue, echoing in the basic
approaches with Ukrainian and Polish historiographies.
Keywords: Bohdan Khmelnytsky, political program, the Russian historiography, traditionalists, modernizers, historians.
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Передумови і хід козацько–селянської війни
під проводом Богдана Хмельницького

в інтерпретації сучасної польської історіографії
Здійснено аналіз сучасної польської історіографії по дослідженню постаті
Богдана Хмельницького. Відзначено, що польська історіографія сформувала
різні підходи до висвітлення постаті гетьмана. Сучасні польські історики
більш зважено підходять до своїх оцінок подій XVII століття. Особливо
ретельно вони підходять до аналізу джерельного матеріалу. Дослідники з
Республіки Польща достатньо добре ознайомлені з публікаціями українських
авторів щодо постаті Б. Хмельницького. Вони достатньо обережно підходять
до визначення «визвольна війна українського народу» послуговуючись натомість
терміном «повстання». Окремі з них усвідомлюють, що війна під проводом
Б. Хмельницького поклала початок (збіглася у часі) занепаду Речі Посполитої. У
статті ми наголошуємо, що незалежно від оцінок постать Б. Хмельницького є
надбанням української і польської минувшини.
Ключові слова: Богдан Хмельницький, визвольна війна, польська
історіографія.

Події визвольної війни українського народу 1648–
1657 років під проводом Б. Хмельницького посіли
чільне місце у вітчизняній та польській історіографії.
Історики вбачають у них проблеми, які час від часу
дають про себе знати в поточній практиці стосунків
двох народів. Польська історіографія напрацювала
різні образи постаті українського ватажка – гетьмана
Богдана Хмельницького, від котроверсійного в оцінках
дослідників на початку ХХ ст. Ф. Равіти–Гавронського
[1] і Л. Кубалі [2] до критичного, однак виваженого в
доробку істориків на зламі ХХ–ХХІ ст. Я. Качмарчика
[3–4], З. Вуйціка [5], Ю.А. Ґєровського [6] та інших.
У передмові до монографії Януша Качмарчика
знаний польський історик С. Стемпєнь і не менш
відомий український М. Литвин зазначають: «У пантеоні
українських національних героїв гетьман Богдан
Хмельницький безумовно, займає чільне місце. Саме він,
очолив бунт Війська Запорізького проти Речі Посполитої,
став символом українських державницьких прагнень нової
доби. Адже без огляду на те, якими мотивами керувався
Хмельницький у момент вибуху повстання, наступні
покоління українських незалежницьких діячів бачили в
цих подіях спробу відображення української державної
традиції, що нав’язувала до часів Київської Русі.
Тепер ми дивимося на ці події з перспективи трьох
з половиною століть. Уже кілька років ми можемо
подивитися на них з перспективи існування незалежної
і соборної Української держави. Все це повинно сприяти
формуванню об’єктивної оцінки, поглядові на історію
України без емоцій. Однак справа ця є непростою. Наш
образ тих подій, тих героїв сформувався під кінець ХІХ на
початку ХХ століття, в період поневолення українського
і польського народів, коли історію писали не лише задля
наукового пізнання минулого, але й «для підтримки
духу». Отож дуже часто поставала чорно–біла картина.
Поширювалися крайні стереотипи: герой або нікчема,
приятель або ворог. Саме так було з Хмельницьким. Для
українців він є постаттю, що не підлягає дискусії, хоч
і її не сприймали цілком критично, якщо зважити, що
навіть Тарас Шевченко, маючи на увазі союз з Росією,
з гіркотою писав: «Богдане, Богдане, нерозумний сину».
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Але якщо взяти до уваги державотворчі зусилля Богдана
Хмельницького, то він, без сумніву, є однією з небагатьох
історичних постатей, яку позитивно оцінювали як
представники «народницької», так і «державницької»
української політичної школи» [7, с. 5].
Безпосередньо сам Я. Качмарчик зазначав: «Здається
справді є дивовижним, як небагато ми знаємо про життя
Богдана Хмельницького, особливо до 1648 року. Що
гірше – в багатьох випадках ці інформації майже не
підтверджуються джерельним матеріалом…» [8, с. 8].
На думку Я. Качмарчика найважніша дилема в життєписі
Б. Хмельницького питання його суспільного походження,
що зводиться до проблеми, чи був він шляхтичем? Це
питання просто фундаментальне для реалій століття,
у якому йому випало жити. Отож нічого дивного, що
власне ця справа викликала найзатятіші суперечки
серед істориків. Коронним аргументом переконаних у
шляхетському походженні наймогутнішого гетьмана
в історії козаччини є його власне речення: «Бачить
господь Бог, що я, будучи найнижчим підніжком
Найсвітлішої Величності ВКМ–ті з дитинства літ моїх,
вродженим Хмельницьким, до цих сивих моїх літ не був
у жодній ребелії проти Величності ВКМ–ті, Пана мого
Милостивого». Але Богдан Хмельницький написав так
тільки раз. У кількасот відомих нам листах він більше
жодним словом не згадав про своє походження [8, с. 12].
Владислав Анджей Серчик акцентував увагу
на наступній обставині: «Окрім різних суперечок,
колотнечі, а навіть збройного протистояння між поляками
і українцями виявилося, що вони є приречені на спільне
життя, а їх історію в жоден спосіб не дається розірвати
і трактувати окремо. Культура польська без України
стала би убога і провінційна, подібно як українська без
Польщі» [9, с. 6]. Розвиваючи думку історика з Жешова
зазначимо, що постать Б. Хмельницького є надбанням
як української історичної спадщини, так і польської,
незалежно від оцінок які склалися в суспільній думці та
історіографії.
Монографія Ю. А. Ґєровського «Rzeczpospolita
w dobiе złotej wolności (1648–1763)» вийшла друком
у 2001 р. Дослідник зазначає, що після приєднання
Зиґмунтом Августом до Корони Волині та Київщини під
впливом добре розвинених польських теренів цей регіон
зазнав низки позитивних змін. Зокрема він зазначає,
що зрівняна в правах з польською місцева шляхта на
нових засадах почала розвивати власне господарство і
долучатися до внутрішньої і зовнішньої торгівлі. Разом із
тим, науковець відзначає і негативні прояви, які пов’язує
із поглибленням панщини та наступом католицизму [10,
с. 3, 19]. Однак, вказує історик, по Віленському з’їзді
1647 року, після смерті митрополита Петра Могили
намітилися шляхи до порозуміння [10, с. 20], що вселяло
надію на мир і спокій.
Зміни в суспільній стратифікації зміцнювали
прагнення українців добитися собі в Речі Посполитій
схожого становища, яке мало завдяки Люблінській унії
Велике князівство литовське. Ці прагнення знаходили
підтримку з боку козацтва. Даючи характеристику
військово–політичної ситуації, що склалася напередодні
1648 року дослідник відзначає ключову роль в
Запорізькій січі Б. Хмельницького. Принагідно, на
відмінну від Ф. Равіти–Гавронського і Я. Качмарчика він
не ставить під сумнів шляхетське походження гетьмана,
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віддаючи йому належне як засновнику на короткий час
першої в новій історії української держави, однак уникає
визначення «визвольна війна українського народу» [10,
с. 21–22]. Автор монографії не заглиблюється в перипетії
біографії гетьмана, пропонуючи читачу свого роду мікс
загальновідомих фактів.
Початок подіям 1648 року на переконання польського
дослідника поклали особисті мотиви гетьмана і
соціальне становище селянства, що поєдналося з
невдоволенням на Січі. Поразки коронного війська від
спільних козацько–татарських формувань в битвах під
Жовтими Водами і Корсунем Ю. А. Ґєровський вважає
найбільшою невдачею Польщі від часу коли гетьман
Жолкевський загинув під Цецорою. Мала вона тільки
значніші наслідки, так як збіглася в часі зі смертю
Владислава ІV. На підтвердження своєї думки він
вдається до цитування спогадів великого литовського
канцлера Альбрихта Станіслава Радзивілла, який
описував страх, що запанував на польських теренах і
бажання не боронитися, а втекти [10, с. 22–23].
Історик із Варшави, професор Мірослав Наґєльський
у своїх роботах веде мову про «повстання» під проводом
Б. Хмельницького [11–12]. Принагідно він зазначає, що
зростання зацікавлення тогочасними подіями пов’язане
в Польщі із екранізацією повісті Генрика Сенкевича
«Вогнем і мечем». На його переконання, це обумовило
появу нових видань джерел, а також численні науково–
популярні публікації багатьох дослідників та наукові
розвідки авторства В. Серчика [13], З. Вуйціка [14],
В. Маєвського [15], С. Александровича [16] та інших
науковців. Історик цілком резонно пов’язує початок
занепаду Речі Посполитої із виступом козацько–
селянських загонів керованих Б. Хмельницьким [12,
с. 88]. М. Наґєльський віддає належне військовому
мистецтву гетьмана і зазначає, що не дарма кероване
ним «повстання» привернуло увагу таких дослідників,
як Людвік Кубаля [17], Кароль Шайноха [18], Мар’ян
Дубецький [19].
Мацей Франз вважає Б. Хмельницького одним
з найвизначніших лідерів козацької спільноти XVII
століття, а також непересічним політиком, який не
побоявся кинути виклик Речі Посполитій та закласти
основи державності, яку в ту епоху вдалося козакам
осягнути [20, с. 68]. На думку польського історика
Б. Хмельницький напередодні «повстання» не
проявляв якихось політичних амбіцій чи планів. Тільки
опинившись на Січі, він ухвалив рішення протистояти
Речі Посполитій про, що свідчить одне з його звернень
до православних священників, міщан і народних мас,
яке аналізує дослідник. На його переконання аналіз
тексту ще не дає підстав твердити, що гетьман з самого
початку вже думав про створення власної держави,
адже Б. Хмельницький поступово формувався в якості
політика [20, с. 68–70].
Опираючись на синтези викладені в монографіях
українських авторів [21–23], М. Франз висунув тезу, що
гетьман в 1649 році окрім функцій вождя набув ще рис
політика, який представляв інтереси власного народу [20,
с. 71]. Дослідник також поділяє думку Т. Ґрабовського
[25, с. 13], що для Б. Хмельницького рівноцінним було
поєднатися з Москвою, як з Туреччиною, або Польщею.
Відомий польський історик і дипломат Г. Литвин
розглядаючи причини подій 1648–1657 років акцентує
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увагу на соціально–економічних та культурно–історичних
підвалинах життя українського народу, які обумовили
визвольну війну під проводом Б. Хмельницького. Автор
зазначає, що проблема «польської експансії на Схід» є
одним з ключових питань в дослідженні історії Речі
Посполитої новітнього періоду [25].
Власне бачення особистості Б. Хмельницького
представила Марія Барловська [26]. На її думку зацікавлення цією спірною особистістю розпочалося ще у
ХVІІ столітті, про що свідчить мемуарна спадщина.
Дослідниця зробила наголос на тій обставині, що
оцінки постаті гетьмана його сучасниками дають
можливість теперішньому історику краще зрозуміти
перипетії тогочасних подій. Її синтези підтримали
у своїх публікаціях С. Охман–Станішекська [27] та
П. Борек [28].
На початку ХХ століття розпочав свої дослідження
стосовно подій середини ХVІІ століття В. Бєрнацький
[29], які з плином часу завершилися написання
розлогої монографії [30]. Доповнюють палітру в
зображенні постаті Б. Хмельницького статті авторства
Т. Хинчевської–Геннель [31], В. Пенкси [32] і Є. Коко
[33]. Зокрема вони зосередилися на аналізі змістів
універсалів гетьмана, перебігу подій під час війни, а
також ситуації після смерті Б. Хмельницького та оцінках
її у творчості Ф. Равіти–Гавронського.
Таким чином, сучасна польська історіографія в міру
активно займається дослідженням постаті українського
гетьмана. Історики сусідньої країни в міру критично
ставляться до його діяльності та її наслідків. Їх
зацікавлення його постаттю підкріплюється пошуком
в архівах нових документів. На відмінну від своїх
попередників столітньої давності вони намагаються
уникати однозначних негативних суджень, але й не
сприймають деякі визначення українських істориків
на кшталт «визвольна війна українського народу»,
«революція під проводом Б. Хмельницького» тощо.
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Prerequisites and the course of the Cossack–Peasant War
led by Bogdan Khmelnytsky in the interpretation of contemporary
Polish historiography
An analysis of contemporary Polish historiography on the study of the figure
of Bogdan Khmelnytsky. It is noted that Polish historiography has formed different
approaches to highlighting the figure of the Hetman. Modern Polish historians are
more suited to their assessments of the events of the XVII century. Particularly
careful they approach the analysis of source material. Researchers from the Republic
of Poland are well acquainted with the publications of Ukrainian authors about the
figure of B. Khmelnitsky. They approach the definition of «the liberation war of the
Ukrainian people» with the caution rather than the term «uprising». Some of them
realize that the war led by B. Khmelnitsky initiated (coincided in time) the decline
of the Commonwealth. In the article, we emphasize that, regardless of the estimates,
the figure of B. Khmelnitsky is the property of the Ukrainian and Polish past.
Keywords: Bogdan Khmelnytsky, liberation war, Polish historiography.
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Вища школа Києва
в умовах Першої світової війни:
ставлення студентів до мобілізації
як індикатор лояльності до імперії
Досліджується ставлення студентів київських вишів до мобілізації в
умовах Першої світової війни. Увага зосереджена на «незнакових» постатях
з числа студентів Київського комерційного інституту, оскільки він як
приватний і доволі демократичний виш більш повно відображав через свій
студентський контингент тогочасне українське суспільство.
Доведено, що патріотична хвиля характеризувала головно представників
російської національності. Натомість більшість національно свідомих
українців, а також поляків та євреїв прагнули уникнути мобілізації. Для цього
спочатку використовувався сам вступ до вишу, а потім (внаслідок посилення
мобілізації) також розтягування процесу навчання, вступ на роботу до
організацій, які забезпечували армію або ж перехід до військових шкіл. Це
дозволяє робити висновок не лише про їх небажання воювати, але й захищати
імперію, а отже свідчить і про приховану опозицію щодо неї. При цьому
імперська влада, шляхом посилення призову неросіян, фактично здійснювала
їх прихований геноцид.
Отримані висновки будуть корисними при створенні узагальнюючих
праць з історії України початку XX ст. та окремих її складових.
Ключові слова: історія України XX ст., історія повсякденності, Київський
комерційний інститут, національна політика, Перша світова війна.

Попри відзначення у цьому році сотої річниці від
завершення Першої світової війни, ця війна і досі
залишається так само вкрай актуальною для подальших
наукових досліджень. І це є цілком закономірним. По–
перше, ця подія фактично перевернула світову історію
та започаткувала новітній її період. По–друге, Перша
світова війна докорінно перекроїла політичну карту
Європи, активізувала національно–визвольні рухи
(зокрема й український) та призвела до відродження
низки національних держав при одночасному
зникненні з політичної карти Європи імперських
утворень. Також самі бойові дії Першої світової війни
спричинились до радикалізації суспільних настроїв і
водночас активізували розвиток науки і техніки, що
обумовило завершення ІІ НТР та утвердження сучасної
технізованої цивілізації. Тож попри весь величезний
масив досліджень, що присвячені Першій світовій війні,
вона ще довго буде зберігати особливу актуальність та
назавжди залишиться важливою темою історичного
дискурсу. При цьому сторіччя від завершення Першої
світової війни є достатнім проміжком часу аби події того
періоду змогли «охолонути» і це дозволяє (і вимагає)
здійснити їх нове «прочитання» більш об’єктивно.
Враховуючи те, що власне військовий аспект Першої
світової війни досліджений доволі вичерпно, бо саме
він тривалий час і становив основний зміст досліджень
цієї теми, дозволю акцентувати увагу на подіях, що
відбувались у роки Першої світової війни у тилу,
оскільки це дозволяє реконструювати зміни, що були
спричинені тією війною у широкому суспільному зрізі.
При цьому за об’єкт вивчення взято перш за все долі
пересічних особистостей, оскільки вони відображають
суспільство загалом. Конкретніше – біографії окремих
студентів Київського комерційного інституту, які
відібрані з маси особових справ його студентів за
принципом відображення різних соціальних, етнічних та
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конфесійних груп, а також за типовістю самих обставин
їх життя студентській масі. Сам цей навчальний заклад
обраний у зв’язку з особливо демократичним підходом
до комплектування його студентського контингенту, що
й дозволяє на підставі його вивчення робити висновки,
які можуть прислужитись для більш узагальнюючих
досліджень з різних сегментів історії України початку
XX ст. У цій статті досліджується один з аспектів
повсякденного життя студентства в умовах Першої
світової війни – ставлення до справи захисту Російської
імперії як прояв ставлення до цієї імперії загалом.
У зв’язку з русифікаторською політикою російської
влади у вищій школі України помітною була частка
вихідців із російських губерній імперії Романових.
Проте приватний статус Київського комерційного
інституту, що обумовлював більш м’які умови щодо
вступників і студентів [30, арк. 11], а також ліберальна
політика його керівництва [47, с. 14–26; 44, с. 204–216],
забезпечили переважання серед його студентського
контингенту представників української та інших
упосліджених національностей [43, с. 126–138]. Так,
саме в Київському комерційному інституті, і попри
початок Першої світової війни, змогли продовжувати
здобувати освіту ряд національно свідомих українців,
зокрема члени Української студентської громади цього
вишу С. І. Березняк [22], В. О. Галевич [25], П. М. Лакіза
[27] та ін.
Перша світова війна докорінно змінила сам
характер та умови життя всіх соціальних груп і
особливо студентства, яке і без того характеризувалось
нестабільним матеріальним положенням. Так, війна
потягла за собою наростання дефіциту товарів масового
споживання та загальне погіршення умов життя [49,
с. 50–56]. Погіршення умов життя було посилено
внаслідок евакуації більшості вишів Києва у 1915–1916
навчальному році до Саратова, оскільки місто було
переповнено біженцями і це призвело до різкого стрибка
цін та дефіциту абсолютно всього необхідного для
повсякденного життя [45, с. 71–81; 46, с. 177–187].
Також потрібно наголосити, що найпершими
негативний вплив війни відчули ті зі студентів та
викладачів Київського комерційного інституту (як і інших
вишів), котрі на момент її початку перебували за кордоном.
Наприклад, професорський стипендіат по кафедрі
політичної економії О. М. Волков «був відряджений до
Англії для роботи за кордоном, але доїхати до Англії не
зміг» [1, арк. 17]. Особливо складною була доля тих осіб,
котрі на момент початку війни опинилися на території
держав, що виступили проти Російської імперії. Так,
як слідувало з доповідної записки професора Фогеля,
професор Київського комерційного інституту Пурієвич
на момент початку бойових дій перебував у відрядженні
в Німеччині. Спроба останнього виїхати з Німеччини до
Росії виявилась невдалою – його повернули назад. При
цьому він опинився «у скрутному становищі внаслідок
нестачі коштів» [2, арк. 48а]. Лише наприкінці вересня
1914 р. йому вдалось повернутися до Російської імперії
[2, арк. 51].
Так само погано складалася доля студентів Київського
комерційного інституту, котрі належали до підданих
воюючих з Російською імперією держав: відповідно до
законів воєнного часу, вони підлягали відрахуванню [38],
що й відбулось. При цьому вищу школу, як і суспільство
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загалом, охопила хвиля «шпигуноманії» та боротьби з
усім німецьким [32, с. 650–669].
Водночас зараховувались на навчання біженці із
західноукраїнських земель, а також із тих частин імперії,
що були зайняті німецькими військами. Так, у 1916 р.
на навчання до Київського комерційного інституту
поступив біженець із Східної Галичини І. А. Леонтович
[13]. Так само влітку 1916 р. прохання про зарахування
до Київського комерційного інституту подав біженець
з польських губерній Російської імперії Казимир
Тржаско–Тишко і його прохання було задоволено [21],
можливо саме через те, що він не забажав залишатися на
землях, яким загрожувала окупація і у такий спосіб ніби
засвідчив свою лояльність щодо російської влади.
Окрім цього, були випадки, коли студенти, внаслідок
певного патріотичного підйому, добровільно йшли
на фронт. Найбільш показовим у цьому зв’язку є
приклад сина професора Університету св. Володимира
С. Т. Голубєва – Володимира, котрий відзначався вкрай
правими поглядами та русофільством [42, с. 188].
Траплялися такі особи і серед студентів та викладачів
Київського комерційного інституту. Але це були головно
росіяни або вихідці з інших держав Антанти. Наприклад,
позаштатний викладач інституту А. Р. Шовен з початком
Першої світової війни вступив до діючої французької
армії, оскільки був громадянином Франції [31, арк.
7зв]. А в травні 1915 р. прохання про перехід до
Петроградського Костянтинівського артилерійського
училища подав син іноземного колоніста Є. І. Маркс,
котрий навчався у Київському комерційному інституті
[16, арк. 1]. Загалом, Перша світова війна розколола
професорсько–викладацьку корпорацію та студентство,
як і суспільство загалом, сприяючи радикалізації
настроїв [44, с. 269–273].
При цьому патріотичне піднесення характеризувало
переважно представників російського етносу або
русифікованих представників інших національностей.
Натомість національно свідомі українці займали пасивну
позицію і прагнули уникнути мобілізації. Останнє
особливо наочно засвідчує особова справа П. М. Лакізи,
котрий у травні 1914 р. був відрахований за невнесення
плати за навчання, але вже у жовтні 1914 р. вніс
заборговану суму і був відновлений у списках студентів
з одночасним направленням інформації про поновлення
йому відстрочки від призову за місцем проживання [27,
арк. 22, 23]. З 1916 р. він додатково почав працювати в
Комітеті Всеросійського земського союзу при Південно–
Західному фронті, що теж звільняло його від призову,
хоча він прохав керівництво інституту залишити його
також і у складі студентів [27, арк. 32–35]. А в жовтні
1916 р. П. М. Лакіза був визнаний непридатним до
військової служби [27, арк. 40]. Також восени 1917 р.
П. М. Лакіза вступив у шлюб [27, арк. 44], що свідчить
про те, що і за часів війни людям «ніщо людське не було
чужим».
Затягування терміну навчання в умовах війни
характеризувало й інших представників українського
національно–визвольного руху, зокрема С. І. Березняка та
В. О. Галевича, котрі мали закінчити навчання у 1915 р.,
але дипломи отримали аж у березні 1918 р. [22, арк. 4, 42;
25, арк. 15–16]. Безперечно, що на тлі масових проявів
патріотичного піднесення серед студентів–росіян, часті
випадки прагнення уникнути призову до діючої армії
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зі сторони національно свідомих українських студентів
можна розглядати і як прояв їх опозиційності до
імперської влади та нелояльне ставлення до Російської
імперії загалом. Це характеризувало українців, що
представляли різні політичні течії. Так, зовсім іншу
політичну силу в українському русі представляв відомий
поет В. Є. Еллан–Блакитний, котрий також навчався
у Київському комерційному інституті одночасно з
С. І. Березняком та ін. Буквально за рік до початку
Першої світової війни В. Є. Еллан–Блакитний отримав
відстрочку від військового призову до завершення
навчання [28, арк. 8], а останнє розтяглось у часі. Попри
те, що В. Є. Еллан–Блакитний поступив до інституту
в 1911 р. і тому мав закінчити його у 1915 р. (коли й
отримав відповідне тимчасове свідоцтво) [28, арк. 22],
але самі випускні іспити він запланував складати аж у
1916 р. і тому отримав подальшу відстрочку від призову
[28, арк. 24].
Загалом, більшість студентів–українців, так само
як і поляків, євреїв та ін., в роки Першої світової війни
прагнули максимально розтягти час навчання аби у
такий спосіб уникнути мобілізації. Так само як і чимало
вступників до вищої школи в роки війни почали йти на цей
крок у першу чергу задля уникнення мобілізації. Цю тезу
найбільш наочно ілюструє приклад С. Є. Піотровського,
котрий 30 липня 1915 р. був визнаний придатним для
військової служби, а вже наступного дня надіслав заяву
з проханням про зарахування на навчання до Київського
комерційного інституту [20, арк. 5]. При цьому цю
тенденцію можна розглядати і як одне з пояснень
подальшого падіння потягу студентів до знань (оскільки
аудиторії вишів наповнились особами, котрі йшли до
них не за знаннями, а задля уникнення мобілізації) при
одночасній їх політизації. Це, в поєднанні з іншими
факторами, стало однією з причин зламу в освітніх
традиціях, що сформувались у вищій школі України до
початку XX ст.
Затягування бойових дій та наростання кризи у
Російській імперії змусило владу останньої посилити
мобілізацію студентів. Так, військове міністерство на
підставі закону від 31 січня 1916 р. визнало обов’язковим
призов всіх студентів старших курсів, котрі «не виконали
всіх вимог на момент призову для переходу на 4 курс»
[19, арк. 9]. У випадку київських вишів цей закон було
застосувати особливо легко, оскільки чимало з них
перебували в евакуації і це призвело до припинення
навчання чималої частки їх студентів, а отже всі вони
ставали потенційними призовниками. Наприклад,
В. І. Зубков, котрий вступив до Київського комерційного
інституту в 1912 р., восени 1915 р. мусив припинити
навчання саме у зв’язку з «відсутністю можливості
слідувати за інститутом, внаслідок скудності засобів» і
поступив на службу до Всеросійського земського союзу
[26, арк. 25], оскільки це давало засоби для існування і
водночас звільняло від призову як працюючого на фронт.
Інший приклад – А.–К.В.–Л. Крижанівський, котрий у
1915 р. вступив до Київського комерційного інституту,
але внаслідок евакуації вишу до Саратова, також не
міг виїхати туди разом з інститутом, а тому прохав про
збереження його у складі студентів [10, арк. 4–5]. Це
типові приклади з маси інших, які наочно засвідчують
активний призов до війська також студентів 1–го – 3–
го курсів. Отже, звільнення від призову зберігалось
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лише за особами, котрі навчалися на випускному, 4–му
курсі, оскільки вони після завершення навчання і так
втрачали відстрочку від призову. Але й тут студентами
була знайдена шпарина у вигляді затягування процедури
складання випускних іспитів та захисту дипломних робіт,
що також дозволяло відстрочити момент мобілізації.
Зазначу, що законом від 31 січня 1916 р. на військове
міністерство покладалось призивати «необхідну
кількість» осіб з числа студентів [19, арк. 11], що
відкривало широку свободу дій для останнього і робило
студентів цілком беззахисними. При цьому наочним є факт,
що розширення можливостей щодо мобілізації студентів
застосовувалось у першу чергу щодо представників
тих етносів, котрі розглядалися російською владою як
«інородці» і у такий спосіб немовби забезпечувалось
зменшення їх чисельності, оскільки смертність на
Східному фронту була особливо високою. До того ж
мобілізувались, а отже й гинули особи репродуктивного
віку, що ще більше збільшувало успіх імперської влади
у справі зменшення чисельності «інородців». Недарма
ж серед мобілізованих був особливо значним відсоток
українців, оскільки абсолютно українським за етнічною
приналежністю було село, а саме з села мобілізація
здійснювалась найбільш інтенсивно [39, с. 73–74, 86].
Так, з 15 млн. мобілізованих до весни 1917 р., понад
12 млн. походили з села [40, с. 484], а в ряді українських
губерній лише до літа 1916 р. було мобілізовано 18%
чоловічого населення [40, с. 486]. Наприклад, така
доля спіткала в майбутньому командувача Харківського
військового округу І. Н. Дубового: він вступив на
навчання до інституту восени 1916 р. і одразу ж прохав
про надання відстрочки від призову, але вже за місяць
був мобілізований [6, арк. 8, 12].
Не оминула ця участь й інші «неблагонадійні» (з
погляду російської влади) етноси, зокрема й поляків.
Останні становили спочатку четверту (після українців,
росіян та євреїв), а з 1912–1913 навчального року –
третю за чисельністю етнічну групу серед студентів
Київського комерційного інституту і нараховували
338 осіб [29, арк. 15; 48, s. 11–34]. Як і у випадку з
українцями, чимало поляків використовували навчання
в Київському комерційному інституті як прикриття від
призову, що засвідчується численними документами.
Так, В. Б. Фергардт, котрий поступив до інституту
в 1909 р., а отже мав закінчити інститут до 1914 р.,
затягнув навчальний процес і спеціально прохав про
відстрочку від призову в зв’язку із цим в січні 1916 р.
[4, арк. 58].
Так само як і у випадку представників інших етносів,
поляки в умовах ускладнення звільнення від призову
студентів, з 1915–1916 рр. почали переводитись до
військових навчальних закладів. Наприклад, так вчинив
на початку листопада 1914 р. польський дворянин
В. О. Загорський, котрий лише у вересні 1914 р.
розпочав навчання в інституті [7, арк. 1, 9], але потому
перейшов на навчання до Київського Миколаївського
піхотного училища. Туди ж з початку 1915 р. перевівся і
ще один студент–поляк В. Ф. Ковальський, котрий лише
з осені 1914 р. приступив до навчання у Київському
комерційному інституті [9]. В зв’язку із тим, що в умовах
триваючої на початку 1915 р. наступальної операції
російських військ у Карпатах саме з українських
губерній було посилено мобілізацію, то цей крок
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можна розглядати і як прагнення В. Ф. Ковальського
відтермінувати потрапляння на фронт, тим більше, що
він походив з прифронтової Подільської губернії, а отже
підлягав мобілізації у першу чергу. Натомість активність
студентів–поляків, як і польської громади загалом,
виявлялась у створенні різноманітних польських
національних організацій, що мали послугувати базою
для відродження національного державотворення [41, с.
411–437, 493–515]. Такий дисонанс наочно засвідчує їх
негативне ставлення до Російської імперії і сподівання на
її розвал внаслідок Першої світової війни та відродження
незалежної Польщі.
Загалом, переведення окремих студентів Київського
комерційного інституту до військових навчальних
закладів збільшувалось по мірі посилення мобілізації
студентів, що в поєднанні з хитаннями самих осіб, котрі
йшли на це (коли обирався то один, то другий або й
тертій військовий навальний заклад або ж періодично
відмовлялись взагалі від такого переведення), дозволяє
робити висновок про нещирість подібного бажання і
пояснює його не патріотичним поривом (хоча в окремих
випадках і він мав місце), а саме прагненням уникнути
у такий спосіб негайної мобілізації; а якщо останнє було
неможливим, то хоча б призиватися на фронт не простим
солдатом, а бодай молодшим офіцером, що можна було
зробити пройшовши навчання у військовому навчальному
закладі. Наприклад, зарахований на навчання до інституту
у 1915 р. С. Р. Кушнір одразу ж клопотався про надання
відповідного посвідчення задля отримання відстрочки
[12, арк. 8]. А вже у 1916 р. (у розпал Брусиловського
наступу) та після видання відповідних законів (що
фактично дозволяли мобілізувати всіх студентів) подав
клопотання про зарахування до військового училища
[12, арк. 2]. Про нещирість абсолютної більшості
студентів, котрі заявляли про бажання перевестись на
навчання до військових навчальних закладів свідчить
і той факт, що коли восени 1917 р. почався остаточний
розвал фронту і будь–які мобілізації припинились, то й
студенти припинили подання прохань про переведення
до військових навчальних закладів.
Про те, що подібні заходи зі сторони студентів–
поляків були обумовлені особливим посиленням
їх мобілізації, свідчать численні факти. У цьому
зв’язку особливо показовим є приклад студента–
поляка Київського комерційного інституту Б.–
П. Б. Пержинського, котрий був мобілізований навіть
попри те, що він був сиротою і три його брати вже
перебували у діючій армії від початку війни [19, арк.
25]. Аналогічно у 1916 р. був мобілізований і ще один
студент Київського комерційного інституту польського
походження С. А. Люблінський, і так само як і чимало
інших примусово мобілізованих студентів, за доби
Гетьманату він подав прохання про поновлення у складі
студентів інституту [14, арк. 1]. На користь стабілізації
внутрішньої ситуації в Україні й Києві зокрема за доби
Гетьманату, що відновило потяг до здобуття вищої
освіти, свідчить і чимало інших випадків. Так, у вересні
1918 р. прохання про прийом до інституту подав ще
один поляк П. К. Пеніонжин. Він, у заяві про вступ,
зокрема зазначив, що подавав аналогічне прохання ще
у 1917 р., але тоді «не мав можливості мешкати у Києві
та інститут не відвідував» [18, арк. 1], що й не дивно в
умовах наростання анархії та боротьби за місто різних
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політичних сил, яка лише за часів Гетьманату дещо
згасла. За часів Гетьманату поновлювались у складі
студентів Київського комерційного інституту також і ті
особи, котрі були мобілізовані. Так вчинив, наприклад,
С. Р. Ляшевський, котрий вступив на навчання до
Київського комерційного інституту у 1915 р. [15, арк. 2],
але вже у серпні 1916 р. був мобілізований, а 18 липня
1918 р. прохав про поновлення у числі студентів [15, арк.
7]. Але оскільки на цьому його особова справа в архіві
Київського комерційного інституту припиняється (як
і багатьох інших, котрі поновлювались або поступали
на навчання до Київського комерційного інституту), то
можна робити висновок, що це було зумовлено черговим
періодом дестабілізації життя в Україні, що настав з
падінням Гетьманату.
Про те, що період Гетьманату був справді періодом
стабілізації внутрішньополітичної ситуації свідчать і
численні факти вступу студентів у шлюб. Наприклад,
28 червня 1918 р. прохання про надання відповідних
документів щодо відсутності перешкод для вступу у
шлюб подала студентка третього курсу економічного
факультету Київського комерційного інституту Марія
Кржимовська [11, арк. 7]. Загалом, київське студентство,
як і суспільство в цілому, за доби Гетьманату жило в
умовах відносного порядку і своєрідного забуття про
війну, яке попри те ще тривала. Але цей період заслуговує
на окреме дослідження.
Повертаючись до аналізу ставлення студентів до
захисту Російської імперії, а отже і до неї загалом,
потрібно констатувати, що ускладнення уникнення
мобілізації лише збільшувало варіанти дій, що
дозволяли студентам уникати її. Так, з весни – літа
1915 р., коли ситуація на фронті змінилась (внаслідок
поразок російських військ), зростає кількість випадків,
коли студенти поступали на службу у різні організації,
що працювали на фронт. Так вчинив, наприклад
Е. А. Кліщинський, котрий влітку 1915 р. вступив
на комерційне відділення Київського комерційного
інституту, а вже з 1916 р. поступив на службу до Відділу
окопних робіт Всеросійського земського союзу [8, арк.
1, 6]. Робилось це аби додатково «підстрахуватись» від
можливого призову, бо співробітники таких установах
звільнялись від мобілізації.
З часом, коли така «відмазка» стала недостатньою
для звільнення від мобілізації, студенти, як вище
зазначалось, почали переходити на навчання до
військових навчальних закладів. Так, вище згадуваний
студент Е. А. Кліщинський поступив на навчання до
школи прапорщиків [8, арк. 8, 15]. При цьому частими
були випадки, коли студент подавав прохання про
переведення спочатку до одного, а потім до другого та
навіть третього військового навчального закладу. Це
видно, наприклад, з особової справи студента Київського
комерційного інституту В. Ф. Пац–Помарнацького:
він вступив до інституту у 1915 р., а вже наприкінці
1915 р. прохав про переведення до Київського воєнного
інженерного училища [17, арк. 19]. Потім, у червні
1916 р. В. Ф. Пац–Помарнацький прохав про зарахування
спочатку до Єлизаветградського кавалерійського
училища, а невдовзі (в липні 1916 р.) – до Оренбурзької
школи підготовки прапорщиків піхоти [17, арк. 4, 1].
Цей приклад особливо показовий, оскільки змінювався
профіль роду військ, а найголовніше – максимально
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віддалялось розташування навчального закладу від
театру бойових дій. Відповідно, все це свідчило не про
бажання захищати імперію на фронті, а про уникнення
потрапляння туди.
У випадку інших національностей, що зазнавали
дискримінації у Російській імперії, то потрібно
наголосити, що російська влада з початком війни
посилила репресивні дії щодо них. Серед таких
національностей в середовищі студентів Київського
комерційного інституту, окрім українців та поляків,
найбільшим було представництво євреїв (які на початку
функціонування цього вишу навіть становили найбільшу
етнічну групу з–поміж його студентів). Пояснювалось
це тим, що ці національності традиційно відігравали
помітну роль в економічному житті українських земель
[33; 34; 35, с. 115–121; 36, с. 18–19, 22, 63; 37, с. 511–532,
626–645)], а отже прагнули здобувати відповідну освіту.
З початком Першої світової війни почав зростати
притік і євреїв, і поляків з прифронтових губерній,
що вступали на навчання до Київського комерційного
інституту. Ця обставина може розглядатись і як спроба
їх втечі від мобілізації, оскільки студенти інституту
отримували відстрочку від призову. Зокрема, у роки
Першої світової війни в Київському комерційному
інституті навчався дід в майбутньому відомого барда й
актора В. С. Висоцького – Вольф Шліомович Висоцький.
Доля останнього показова, оскілки засвідчила посилення
тиску на єврейську громаду з боку російської влади у
роки війни. Зокрема, йому довелось змінювати спочатку
своє ім’я, а потім і по–батькові. В результаті він з
Вольфа Шліомовича став Володимиром Семеновичем
[24, арк. 4]. Також потрібно зазначити, що попри те, що
В. С. Висоцький вступив до інституту у 1911 р. [24, арк.
1], а отже мав закінчити його у 1915 р., але натомість
затягнув навчання аж до 1917 р. [24, арк. 53], коли в
умовах розвалу армії і фронту, сама можливість призову
стала доволі примарною. Також з 1915 р. він перевівся
до розряду дійсних слухачів, які власне й звільнялися від
призову [24, арк. 34] та одразу попросив адміністрацію
інституту повідомити про це призовну комісію за місцем
його приписки [24, арк. 27].
Щодо постатей «знакових», то можна навести
приклад І. Е. Бабеля, котрий навчався у Київському
комерційному інституті з 1911 по 1917 р. [23]. Восени
1915 р. він закінчив повний курс навчання, про що
отримав тимчасове посвідчення [23, арк. 11]. Проте, як
і у випадку з багатьма іншими випускниками, випускні
екзамени І. Е. Бабель склав лише у 1916 р. (що він
пояснював тривалою хворобою [23, арк. 100]), а диплом
отримав восени 1917 р. [23, арк. 13]. При цьому 9 грудня
1914 р., тобто невдовзі після початку війни, Бабель
подав прохання про переведення до числа дійсних
слухачів [23, арк. 76], оскільки до того він належав до
вільнослухачів, котрі не користувались відстрочкою від
військового призову. У вересні 1915 р. прохання про
відстрочку від призову було ним повторено [23, арк. 93].
Показово, що в процесі навчання він зберіг без змін своє
прізвище (Бобель) та по–батькові (Маньєвич), що можна
розглядати і як наявність твердого характеру.
Для ілюстрації впливу війни на долю єврейської
громади України візьмемо ще особову справу Ш.–
С. Я. Лайнера – постаті «незнакової», що найбільше
підходить для реконструкції впливу війни на єврейську
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громаду України загалом. Він народився 1887 р., походив
з м. Літин Подільської губернії, середню освіту здобув
в комерційному училищі в Одесі і в 1910 р. поступив
на навчання до Київського комерційного інституту [3,
арк. 1]. Передвоєнний період навчання він постійно
перебував у фінансовій скруті [3, арк. 13–26], що
об’єктивно змушувало його швидко завершити навчання.
Попри це з початком війни Лайнер продовжив навчання
в інституті і навіть додатково поступив на роботу до
музею товарознавства цього навчального закладу, що в
комплексі мало забезпечити йому звільнення від призову.
Цікавий факт: у грудні 1914 р. Ш.–С. Я. Лайнеру
було надано аванс у 227,9 руб. на відрядження до Львова,
яке тривало з 6 грудня 1914 р. по 5 лютого 1915 р. [3,
арк. 33, 35]. З доповідної Ш.–С. Я. Лайнера щодо цього
відрядження слідує, що його метою було вивчення
«побуту та промисловості краю» [3, арк. 44], але зробити
це було складно у зв’язку з умовами воєнного часу, які
суттєво сповільнювали темпи пересування Галичиною;
а також внаслідок негативного ставлення до самого
відрядження галицького генерал–губернатора [3, арк.
37–37зв], який заявив, що ця справа є «передчасною»
[3, арк. 44]. Останнє показово, оскільки засвідчує,
що ключовою метою російської окупаційної влади на
західноукраїнських землях у роки Першої світової війни
було не їх вивчення, а отже вони розглядались лише
як нове колоніальне надбання. Зі звіту Лайнера про це
відрядження слідує, що ним було зібрано в Галичині
значну колекцію книг, періодичних видань та уставних
документів низки організацій (кооперативів, музеїв і
т.п.) польською та українською мовами [3, арк. 38–41зв].
Повертаючись до самого навчання Ш.–С. Я. Лайнера
в Київському комерційному інституті зазначу, що
10 червня 1916 р. він отримав тимчасове свідоцтво про
закінчення навчання [3, арк. 50]. При цьому у документах
цього періоду він вже іменується не «Шмуль–Сруль
Янкелевич», а «Самуїл Якович», про що керівництво
інституту спеціально інформувало міську управу за
місцем його проживання [3, арк. 53] і що означало
офіційну зміну імені та по–батькові. По завершенню
навчального курсу Ш.–С. Я. Лайнер мав скласти випускні
іспити та захистити дипломну роботу, що він мав зробити
восени 1916 р. і що означало завершення ним навчання в
інституті, а отже і звільнення від відстрочки по призову
у зв’язку із завершенням навчання. Проте влітку 1916 р.
Ш.–С. Я. Лайнер вже перебував у відрядженні в Монголії
[3, арк. 54], де він начебто захворів і тому не міг вчасно
повернутися до інституту й прохав про перенесення
часу складання випускних іспитів на весну 1917 р. [3,
арк. 55]. Проте у травні 1917 р. адміністрація інституту
повідомила Літинського повітового військового
начальника, що Лайнер не приступив до складання
випускних іспитів і тому вибув зі складу студентів та
не може користуватися відстрочкою від призову [3, арк.
61]. Факт масового пошуку призовників навесні 1917 р.
підтверджує спробу організувати призов усіх можливих
людських резервів у зв’язку із запланованим на червень
1917 р. наступом російської армії на Південно–Західному
фронті. Цікаво, що в червні 1917 р., а потому влітку
1918 р. Ш.–С. Я. Лайнер знов подавав прохання про
допуск до випускних іспитів, але й станом на 20 січня
1919 р. так і не приступив до їх складання [3, арк. 62,
69]. В обох цих випадках в око впадає той збіг, що заяви
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на допуск до випускних іспитів Лайнером подавалися
в періоди певної внутрішньополітичної стабілізації в
Україні, але коли доходив час до їх складання то умови
життя мінялись і він до складання іспитів не приступав.
Таким чином, роблячи загальні висновки з
досліджуваної теми, потрібно визнати, що Перша світова
війна кардинально змінила не лише умови життя, але й
саме суспільство. По–перше, відбулось різке падіння
життєвого рівня та як наслідок – наростання соціально–
економічної кризи, що потягла за собою різку політизацію
суспільства та руйнацію не лише всього попереднього
способу життя, але й навіть системи цінностей, що має
стати предметом окремого дослідження у рамках теми
історії повсякденності.
По–друге, підтверджується факт анти–германської
кампанії, інспірованої владою, що проявилась у
звільненні викладачів і студентів, котрі походили з
воюючих з Російською імперією держав. Так само як і
те, що найпершими відчули на собі негативний вплив
Першої світової війни ті особи, котрі на момент початку
бойових дій перебували поза межами Російської імперії
(і особливо у ворожих до неї країнах).
Доводиться і те, що національності, котрі зазнавали
дискримінаційної політики з боку російської влади,
виявились індиферентними до патріотичних закликів
стати на захист імперії. Так, у випадку студентської
молоді помітне переважаюче прагнення представників
всіх упосліджених етносів уникнути мобілізації, що
опосередковано можна розглядати і як свідчення їх
внутрішньої опозиції до Російської імперії. Попервах
це досягалось завдяки вступу на навчання до вишів,
оскільки воно надавало відстрочку від мобілізації
на час навчання; а також шляхом пролонгації самого
періоду навчання. Однак затягування війни та поразки
Російської імперії на фронтах з 1915–1916 рр. призвели
до посилення мобілізації студентів. Тож останні почали
уникати такої участі шляхом переходу на роботу в
установи та організації, що працювали на діючу армію
або ж шляхом переведення до військових навчальних
закладів. Коли ж в умовах послаблення влади з осені
1917 р. мобілізації вже не здійснювались, то й такі факти
так само припинились.
Почасти таке небажання захищати Російську імперію
зі сторони неросіян пояснювалось і тим, що в ній в роки
Першої світової війни наростали шовіністичні настрої.
Останнє проявилось, зокрема, у тому, що ряд осіб
єврейської національності змушені були змінювати
свої ім’я та по–батькові на російські відповідники аби
уникнути зарахування до євреїв і що слід розглядати
саме як один із способів уникнення деструктивних дій
щодо них.
Також можна вести мову про те, що російська
влада шляхом збільшення мобілізації представників
«нелояльних» і загалом «інородницьких» етносів де–
факто проводила політику їх чисельного зменшення,
що можна розглядати і як приховану форму їх геноциду.
Проте ці дії лише призвели до посилення національно–
визвольних рухів в Російській імперії і мали своїм
закономірним наслідком прискорення її розвалу.
Список використаних джерел
1. ‘Державний архів м. Києва’, Ф.153, Оп.1, Спр.23, 23 арк.
2. Там само, Оп.1, Спр.112, 83 арк.

Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Випуск 136

3. Там само, Оп.2, Спр.118, 109 арк.
4. Там само, Оп.2, Спр.211, 63 арк.
5. Там само, Оп.5, Спр.4713, 5 арк.
6. Там само, Оп.5, Спр.2640, 13 арк.
7. Там само, Оп.5, Спр.2893, 17 арк.
8. Там само, Оп.5, Спр.3725, 21 арк.
9. Там само, Оп.5, Спр.3773, 35 арк.
10. Там само, Оп.5, Спр.4198, 21 арк.
11. Там само, Оп.5, Спр.4201, 17 арк.
12. Там само, Оп.5, Спр.4388, 18 арк.
13. Там само, Оп.5, Спр.4713, 5 арк.
14. Там само, Оп.5, Спр.4994, 22 арк.
15. Там само, Оп.5, Спр.5019, 12 арк.
16. Там само, Оп.5, Спр.5187, 43 арк.
17. Там само, Оп.5, Спр.6089, 21 арк.
18. Там само, Оп.5, Спр.6134, 8 арк.
19. Там само, Оп.5, Спр.6169, 30 арк.
20. Там само, Оп.5, Спр.6270, 18 арк.
21. Там само, Оп.5, Спр.8002, 13 арк.
22. Там само, Оп.7, Спр.229, 105 арк.
23. Там само, Оп.7, Спр.239, 107 арк.
24. Там само, Оп.7, Спр.357, 103 арк.
25. Там само, Оп.7, Спр.547, 106 арк.
26. Там само, Оп.7, Спр.796, 94 арк.
27. Там само, Оп.7, Спр.1145, 89 арк.
28. Там само, Оп.7, Спр.2373, 70 арк.
29. Там само, Оп.8, Спр.320, 37 арк.
30. Там само, Оп.8, Спр.538, 15 арк.
31. Там само, Оп.8, Спр.1550, 81 арк.
32. ‘Alma mater. Університет св. Володимира напередодні та
в добу Української революції. 1917–1920. Матеріали, документи,
спогади’, 2000. Упоряд. В. А. Короткий, В. І. Ульяновський, Кн.1,
К.: Прайм, 703 с.
33. Бовуа, Д., 1998. ‘Битва за землю в Україні: 1863–1914. Поляки в соціально–етнічних конфліктах’, Пер. з фр., К.: Критика, 410 с.
34. Бовуа, Д., 1996. ‘Шляхтич, кріпак і ревізор: Польська шляхта
між царизмом та українськими масами (1831–1863 рр.)’, Пер. з фр.,
К: ІНТЕЛ, 415 с.
35. Бородій, А., 2007. ‘Єврейське населення в аграрних відносинах Подільської губернії в другій половині XIX – на початку
XX ст.’, Український історичний збірник, Вип.10, с.115–121.
36. Грицак, ЯЙ., 2000. ‘Нарис історії України. Формування
модерної української нації XIX–XX століття’, К.: Генеза, 360 с.
37. Дейвіс, Н., 2008. ‘Боже ігрище: історія Польщі’, Пер. з англ.,
К.: Основи, 1080 с.
38. ‘Законы и распоряжения по обстоятельствам военного времени’, 1914. К., 40 с.
39. ‘Економічна історія України’, 2011. Т. А. Балабушевич та
ін.; відп. ред. В. А. Смолій, Т.2, К.: Ніка–Центр, 608 с.
40. ‘Історія українського селянства’, 2006, Т.1, К.: Наукова
думка, 632 с.
41. ‘Коженьовський М. За Золотими ворітьми. Суспільно–
культурна діяльність поляків у Києві в 1905–1920 роках’, 2015, К.:
ДУХ і ЛІТЕРА, 664 с.
42. Ульяновський, ВІ., 2007. ‘Двічі професор: Степан Голубєв
в університетському та академічному контекстах’, К.: НКПІКЗ,
«Фенікс», 360 с.
43. Чуткий, АІ., 2011. ‘Етнічний склад студентського контингенту та національне питання в Київському комерційному інституті’, Література та культура Полісся, Вип.65, с.126–138.
44. Чуткий, АІ., 2013. ‘Київський комерційний інститут: витоки
та історичний поступ (1906–1920 рр.)’, Ніжин, 524 с.
45. Чуткий, АІ., 2008. ‘Київський університет у 1914–1916 рр.:
забута історія першої евакуації’, Історичний журнал, №4, с.71–81.
46. Чуткий, АІ., 2009. ‘Київський комерційний інститут у
1915–1916 роках: забута історія першої евакуації та повернення до
Києва’, Література та культура Полісся, Вип.55, с.177–187.
47. Чуткий, АИ., 2013. ‘Мітрафан Доунар–Запольскі –
заснавальнік першай на Украіне эканамічнай ВНУ’, Беларускі
гістарычны часопис, №4 (165), с.14–26.
48. Чуткий, АІ., 2015. ‘Невідомий аспект з історії польської
громади Києва початку XX ст.: Польський гурток та Варшавське
земляцтво у Київському комерційному інституті (1908–1914 рр.)’,
Europa Orientalis. Studia z dziejow Europy Wschodniej I panstw
Baltyckich, №6, s.11–34.

125

Випуск 136

49. Чуткий, АІ., 2014. ‘Перша світова війна як каталізатор трансформацій у житті населення України: аналіз крізь призму змін у житті
київських ВНЗ’, Часопис української історії, Вип.30, с.50–56.

References
1. ‘Derzhavnyj arhiv m. Kyjeva (State Archives of Kyiv)’, F.153,
Op.1, Spr.23, 23 ark.
2. Tam samo (Ibid), Op.1, Spr.112, 83 ark.
3. Tam samo (Ibid), Op.2, Spr.118, 109 ark.
4. Tam samo (Ibid), Op.2, Spr.211, 63 ark.
5. Tam samo (Ibid), Op.5, Spr.4713, 5 ark.
6. Tam samo (Ibid), Op.5, Spr.2640, 13 ark.
7. Tam samo (Ibid), Op.5, Spr.2893, 17 ark.
8. Tam samo (Ibid), Op.5, Spr.3725, 21 ark.
9. Tam samo (Ibid), Op.5, Spr.3773, 35 ark.
10. Tam samo (Ibid), Op.5, Spr.4198, 21 ark.
11. Tam samo (Ibid), Op.5, Spr.4201, 17 ark.
12. Tam samo (Ibid), Op.5, Spr.4388, 18 ark.
13. Tam samo (Ibid), Op.5, Spr.4713, 5 ark.
14. Tam samo (Ibid), Op.5, Spr.4994, 22 ark.
15. Tam samo (Ibid), Op.5, Spr.5019, 12 ark.
16. Tam samo (Ibid), Op.5, Spr.5187, 43 ark.
17. Tam samo (Ibid), Op.5, Spr.6089, 21 ark.
18. Tam samo (Ibid), Op.5, Spr.6134, 8 ark.
19. Tam samo (Ibid), Op.5, Spr.6169, 30 ark.
20. Tam samo (Ibid), Op.5, Spr.6270, 18 ark.
21. Tam samo (Ibid), Op.5, Spr.8002, 13 ark.
22. Tam samo (Ibid), Op.7, Spr.229, 105 ark.
23. Tam samo (Ibid), Op.7, Spr.239, 107 ark.
24. Tam samo (Ibid), Op.7, Spr.357, 103 ark.
25. Tam samo (Ibid), Op.7, Spr.547, 106 ark.
26. Tam samo (Ibid), Op.7, Spr.796, 94 ark.
27. Tam samo (Ibid), Op.7, Spr.1145, 89 ark.
28. Tam samo (Ibid), Op.7, Spr.2373, 70 ark.
29. Tam samo (Ibid), Op.8, Spr.320, 37 ark.
30. Tam samo (Ibid), Op.8, Spr.538, 15 ark.
31. Tam samo (Ibid), Op.8, Spr.1550, 81 ark.
32. ‘Alma mater. Universytet sv. Volodymyra naperedodni ta v dobu
Ukrai’ns’koi’ revoljucii’. 1917–1920. Materialy, dokumenty, spogady
(Alma mater University of St. Volodymyr on the eve of the day of the
Ukrainian Revolution. 1917–1920. Materials, documents, memoirs)’,
2000. Uporjad. V. A. Korotkyj, V. I. Ul’janovs’kyj, Kn.1, K.: Prajm, 703 s.
33. Bovua, D., 1998. ‘Bytva za zemlju v Ukrai’ni: 1863–1914.
Poljaky v social’no–etnichnyh konfliktah (The Battle for Land in
Ukraine: 1863–1914. Poles in social and ethnic conflicts)’, Per. z fr., K.:
Krytyka, 410 s.
34. Bovua, D., 1996. ‘Shljahtych, kripak i revizor: Pol’s’ka shljahta
mizh caryzmom ta ukrai’ns’kymy masamy (1831–1863 rr.) (Shlyakhtich,
serf and inspector: Polish gentry between Tsarism and the Ukrainian
masses (1831–1863)’, Per. z fr., K: INTEL, 415 s.
35. Borodij, A., 2007. ‘Jevrejs’ke naselennja v agrarnyh vidnosynah
Podil’s’koi’ gubernii’ v drugij polovyni XIX – na pochatku XX st.
(Jewish population in agrarian relations of the Podillya province in the
second half of the XIX – early XX centuries)’, Ukrai’ns’kyj istorychnyj
zbirnyk, Vyp.10, s.115–121.
36. Grycak, JaJ., 2000. ‘Narys istorii’ Ukrai’ny. Formuvannja
modernoi’ ukrai’ns’koi’ nacii’ XIX–XX stolittja (Essay on the history
of Ukraine. Formation of the modern Ukrainian nation of the XIX–XX
centuries)’, K.: Geneza, 360 s.
37. Dejvis, N., 2008. ‘Bozhe igryshhe: istorija Pol’shhi (God’s
merriment: the history of Poland)’, Per. z angl., K.: Osnovy, 1080 s.
38. ‘Zakony i rasporjazhenija po obstojatel’stvam voennogo vremeni (Laws and orders on the circumstances of wartime)’, 1914. K., 40 s.
39. ‘Ekonomichna istorija Ukrai’ny (Economic History of
Ukraine)’, 2011. T. A. Balabushevych ta in.; vidp. red. V. A. Smolij, T.2,
K.: Nika–Centr, 608 s.
40. ‘Istorija ukrai’ns’kogo seljanstva (The history of the Ukrainian
peasantry)’, 2006, T.1, K.: Naukova dumka, 632 s.
41. ‘Kozhen’ovs’kyj M. Za Zolotymy vorit’my. Suspil’no–kul’turna
dijal’nist’ poljakiv u Kyjevi v 1905–1920 rokah (Kozhenovsky M. By
the Golden Gate. Socio–cultural activities of the Poles in Kiev in 1905–
1920)’, 2015, K.: DUH i LITERA, 664 s.
42. Ul’janovs’kyj, VI., 2007. ‘Dvichi profesor: Stepan Golubjev
v universytets’komu ta akademichnomu kontekstah (Twice Professor:
Stepan Golubev in the university and academic contexts)’, K.: NKPIKZ,
«Feniks», 360 s.
43. Chutkyj, AI., 2011. ‘Etnichnyj sklad students’kogo kontyngentu ta
nacional’ne pytannja v Kyi’vs’komu komercijnomu instytuti (The ethnic

126

Гілея

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

composition of the student contingent and the national question at the Kiev
Commercial Institute)’, Literatura ta kul’tura Polissja, Vyp.65, s.126–138.
44. Chutkyj, AI., 2013. ‘Kyi’vs’kyj komercijnyj instytut: vytoky ta
istorychnyj postup (1906–1920 rr.) (Kyiv Commercial Institute: Origins
and historical progress (1906–1920))’, Nizhyn, 524 s.
45. Chutkyj, AI., 2008. ‘Kyi’vs’kyj universytet u 1914–1916 rr.:
zabuta istorija pershoi’ evakuacii’ (Kiev University in 1914–1916: the
forgotten story of the first evacuation)’, Istorychnyj zhurnal, №4, s.71–81.
46. Chutkyj, AI., 2009. ‘Kyi’vs’kyj komercijnyj instytut u 1915–1916
rokah: zabuta istorija pershoi’ evakuacii’ ta povernennja do Kyjeva (Kiev
Commercial Institute in 1915–1916: the forgotten story of the first evacuation
and return to Kiev)’, Literatura ta kul’tura Polissja, Vyp.55, s.177–187.
47. Chutkиj, AИ., 2013. ‘Mitrafan Dounar–Zapol”ski – zasnaval”nik
pershaj na Ukraine jekanamichnaj VNU (Mitrafan Dounar–Zapolsky –
the founder of the first economic Ukraine’s VNU)’, Belaruski gistarychny
chasopиs, №4 (165), s.14–26.
48. Chutkyj, AI., 2015. ‘Nevidomyj aspekt z istorii’ pol’s’koi’ gromady
Kyjeva pochatku XX st.: Pol’s’kyj gurtok ta Varshavs’ke zemljactvo u
Kyi’vs’komu komercijnomu instytuti (1908–1914 rr.) (Unknown aspect
of the history of the Polish community of Kyiv at the beginning of the
20th century: the Polish circle and the Warsaw community in the Kyiv
commercial institute (1908–1914))’, Europa Orientalis. Studia z dziejow
Europy Wschodniej I panstw Baltyckich, №6, s.11–34.
49. Chutkyj, AI., 2014. ‘Persha svitova vijna jak katalizator transformacij u zhytti naselennja Ukrai’ny: analiz kriz’ pryzmu zmin u zhytti
kyi’vs’kyh VNZ (First World War as a catalyst for transformations in the life
of Ukraine’s population: analysis through the prism of changes in the life of
Kyiv universities)’, Chasopys ukrai’ns’koi’ istorii’, Vyp.30, s.50–56.
Chutkyi А. I., Doctor of Historical Sciences, associate Professor,
Department of Ancient and Modern History of Ukraine,
Taras Shevchenko National University of Kyiv (Ukraine, Kyiv),
andr32_ukr@ukr.net
Higher Education Institutions of Kyiv in the conditions
of the First World War: Student’s Attitude to Mobilization
as an Indicator of Loyalty to the Empire
The attitude of students of higher education institutions of Kyiv to mobilization in
the conditions of the First World War is investigated in the article. The main attention
is focused on «insignificant» figures of some students of Kiev Commercial Institute, as it
is a private and rather democratic higher education institution, which more accurately
depicted the Ukrainian society of those days owing to its student contingent. It is proved,
that the patriotic wave characterized mainly the representatives of Russian nationality.
Instead, the majority of nationally conscious Ukrainians, as well as Poles and Jews,
sought to avoid mobilization. According to this purpose, firstly, students used the entry
into higher education institutions and then (as a result of increased mobilization process)
also the stretching of the studying process, the start of work in the organizations that
provided with the entrance into the army or the transition to military schools. It brings
us to the conclusion not only about their reluctance to fight, but also to defend the empire,
and therefore testifies to the latent opposition to it. At the same time, the imperial power
actually carried out the hidden genocide by increasing the mobilization of non–Russians.
The obtained conclusions will be useful in creating generalizing works regarding
the history of Ukraine at the beginning of the 20th century and its individual components.
Keywords: the history of Ukraine in the 20th century, history of everyday life,
Kiev Commercial Institute, national policy, World War I.
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Едуард Вінтер: від богослова
Австро–Угорської імперії до академіка
Німецької Демократичної Республіки
Простежено розвиток наукової кар’єри Е. Вінтера за різних політичних
режимів, проаналізовано вплив політики на його творчість, практики
взаємодії з владою. Встановлено, що найвищих академічних звань і посад
історик був удостоєний у Німецькій Демократичні Республіці, а його творчий
доробок цього періоду є найбільш політично детермінованим.
Ключові слова: історик, влада, наукові праці, політичний вплив.
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Тема взаємозв’язку історії та політики й, відповідно,
взаємин історика та влади не втрачає своєї актуальності
до сьогодення. Прагнення політиків використовувати
історію/істориків для легітимації своїх політичних
концепцій та програм можна спостерігати у державах
з різним політичним устроєм. У країнах Заходу в
останні десятиріччя минулого століття навіть постав
спеціальний напрямок – історична політика. Натомість,
по мірі професіоналізації історичної науки, історики
намагались/намагаються дистанціюватись і стати
незалежними від політики та політиків. Ці процеси
актуалізують вивчення різних стратегії і практик
взаємин істориків з політиками. Чи не найбільш цікавим
і показовим є випадок, коли одна й та ж особа/історик
потрапляє в різні системи біному політики й історичної
науки. На такий прецедент дуже добре накладається
постать Едуарда Вінтера (Eduard Winter). Він обрав
шлях богослова в Австро–Угорській імперії, продовжив
цю місію у поєднанні з історичними дослідженнями у
міжвоєнній Чехословаччині, за нацистського правління
у Чехії був професором філософського факультету
Німецького університету в Празі, доволі короткий
час по закінченні війни працював у Віденському
університеті, з 1946 р. аж до смерті у 1982 р. його наукова
кар’єра була пов’язана з академічним середовищем
Німецької Демократичної Республіки. Для української
історіографії постать Е. Вінтера є цікавою й з огляду на
те, що низка його досліджень пов’язана з українською
тематикою [8; 9].
У німецькій історіографії творчості Е. Вінтера
присвячено статті його учня Конрада Ґрау [14; 15].
Ці публікації не позбавлені певної патетики та
суб’єктивності, хоча автор опосередковано й вказує
на співпрацю свого вчителя з нацистським режимом.
Питання взаємин Е. Вінтера з нацистською владою
частково розглянуто в узагальнювальних дослідженнях
з історії академічних спільнот й діяльності окремих
науковців в Третьому Рейху [20] та розвитку східноєвропейських студій в НДР [13; 19]. Наприкінці 2016 р.
у видавництві Ляйпцизького університету вийшла
монографія німецької дослідниці Інеси Люфт «Едуард
Вінтер між Богом, церквою й кар’єрою. Від керівника
богемського католицького союзу молоді до історика
НДР» [16], в якій авторка представила історію кар’єри
Е. Вінтера крізь призму взаємозв’язку його особистого
честолюбства і релігійного самоусвідомлення.
Постать Е. Вінтера викликає інтерес не тільки
істориків німецькомовного простору. Зокрема у Чехії
його творчість досліджує Ї. Нємец, який в основному
зосереджується на чеському періоді життя з особливою
увагою до часу нацистської окупації. Добре знаний
був Е. Вінтер і у Радянському Союзі, перш за все,
завдячуючи виданню російською мовою праці про
політику Ватикану щодо Росії [3] і Радянського Союзу
та керівництву великим проектом з дослідження
німецько–слов’янських взаємозв’язків. Аналіз творчості
Е. Вінтера у радянській історіографії представлено
переважно рецензіями на його праці. Виняток становить
стаття В. І. Туртнєва про роль Е. Вінтера в становленні
марксистського слов’янознавства в НДР [7]. Після
розпаду Радянського Союзу постать Е. Вінтера та його
наукова спадщина не стали предметом дослідження
для істориків пострадянського простору. Як виняток,
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можна назвати публікації відомого українського
філолога М. Зимомрі [5; 6] про контакти Е. Вінтера з
українськими науковцями, кліром греко–католицької
церкви та західноукраїнськими громадськими діячами,
в яких частково аналізується й українська тематика у
творчості німецького дослідника. Окремі аспекти цієї
теми розглянуто в контексті аналізу східноєвропейських
студій на німецькомовному просторі у монографії
авторки статті [1]. Короткий нарис про німецького
дослідника представлено в Енциклопедії історії України
[4]. Найімовірніше, що життєвий шлях і творчість
Е. Вінтера ще чекають на свого українського дослідника
й, зокрема, українська складова його досліджень і таке
складне питання як взаємини з нацистським режимом,
радянською окупаційною владою та партійним
керівництвом НДР. До певної міри дослідження цієї
проблеми ускладнюється й тим, що частина архіву
служби безпеки НДР (ШТАЗІ) втрачена безповоротно,
доступ до архівів радянських спецслужб у Москві
закрито й невідомо, чи коли–небудь документи про
співпрацю зарубіжних науковців з КДБ стануть
доступними для істориків.
Запропонована стаття має мету: на матеріалах
спогадів і публікацій Е. Вінтера, та названих вище
зарубіжних досліджень проаналізувати взаємини
історика з різними політичними режимами й вплив
політики на його творчість.
Е. Вінтер народився у 1896 р. в Австро–Угорській
імперії на пограниччі Богемії та Саксонії. Його батько
був етнічним німцем, дід по материнській лінії – чехом
з Моравії, але мати не розмовляла чеською. У спогадах
Е. Вінтер відзначав, що в їхній родині панувала
повага до інших національностей. Наприклад, батько
відправляв його під час літніх канікул до чеськомовних
областей, щоб він вивчав чеську мову, а мати «часто
повторювала, що ми отримуємо хліб від чехів» [22,
c. 12]. Натомість поза батьківським домом панувала
атмосфера німецького націоналізму. По дорозі до
гімназії Е. Вінтер щоденно проходив повз пам’ятник з
написом: «Ми є німцями і німцями хочемо залишитись»
[22, c. 12]. Але вочевидь родинне виховання переважало
й Е. Вінтер впродовж всього свого життя, не залежно від
зміни політичних режимів, зумів зберегти толерантність
до інших національностей й з великою повагою писав
про культурні здобутки як німецького, так і слов’янських
народів.
Після навчання у Міжнародному богословському
пансіонаті при Інсбруцькому університеті наукова
кар’єра Е. Вінтера впродовж 1919–1945 рр. була пов’язана
з Німецьким університетом в Празі. У своїх наукових
зацікавленнях він вже в 20–і рр. почав виходити за межі
теології й активно долучатися до історичних студій.
Цьому сприяла співпраця з німецькими науковими
фондами та МЗС Веймарської республіки. Наприклад, за
їх фінансової підтримки він мав дослідницьку роботу у
Словаччині та Закарпатті [18, c. 631]. Зібраний матеріал
використав при написанні, виданої у Німеччині книги
про німців цих регіонів [21]. Протягом 20–30–х рр.
в німецьких та австрійських видавництвах побачили
світ його праці про організатора чеської шкільної
освіти Ф. Кіндерманна, чеського філософа, математика
й теолога Б. Бальцано та ін. Вони характеризуються
вагомою джерельною базою та ґрунтовним авторським
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аналізом. Праці цього періоду принесли Е. Вінтеру
міжнародне визнання, про що свідчить і запрошення
до участі у VIII Міжнародному конгресі історичних
наук, який проходив 1938 р. в Цюриху [18, c. 624].
Варто зауважити, що в міжвоєнний період, особливо
в 20–і рр., у Чехословаччині були вельми сприятливі
умови для академічної спільноти та автономії наукових
досліджень, що уможливило для Е. Вінтера свободу
у провадженні наукових студій. Значною мірою це
обумовлено масштабністю мислення й толерантним
ставленням до науковців різних національностей
тогочасного президента Чехословаччини Т. Масарика.
Натомість відносини Е. Вінтера з католицькою
церквою все більше ускладнювались. Вже з 30–х рр.
він виступав як переконливий противник єзуїтства
та політичного католицизму [19, с. 175]. На рубежі
30–40–х рр. це протистояння закінчилось повним
розривом та відлученням Е. Вінтера від церкви [7,
c. 161] за порушення обітниці безшлюбності. Також
він змушений був полишити посаду професора на
теологічному факультеті. На цей час припадає й початок
окупації Чехословаччини нацистською Німеччиною.
В книзі мемуарного характеру «Моє життя на службі
взаєморозуміння між народами» [22] Е. Вінтер написав
не тільки про складність цього періоду, а й, посилаючись
на власні записи у щоденнику, неодноразово відзначив
своє негативне ставлення до нацистів та існування
перешкод з їх боку. Але факти свідчать про протилежне.
В архіві академії наук Чеської Республіки віднайдено
картку, яка підтверджує членство Е. Вінтера з лютого
1940 р. в НСДАП. Чеський дослідник Ї. Нємец висловлює
припущення, що Е. Вінтер автоматично був включений
до НСДАП і самостійно не прикладав для цього ніяких
зусиль [18, с. 656]. Натомість пізніші дослідження
німецького історика Г. Вайбеля підтверджують не тільки
членство Е. Вінтера в НСДАП з травня 1939 р. але й
членство в СС [22, с. 373].
Про добрі взаємини Е. Вітера і нацистських
володарів свідчить і публікація в 1938 р. його праці
«Тисячоліття духовної боротьби на Судецькій території»
[25] у Ляйпцизькому видавництві. Хоча Е. Вінтер у
своїх спогадах відзначав, що наступного року книжка
була конфіскована гестапо [26, с. 100], але це виглядає
дещо сумнівно, бо після вторгнення нацистів до
Чехословаччини, вони у 1940 р. дозволили чеськомовне
видання праці. Правда, монографія була присвячена не
стільки національній боротьбі між німцями та чехами,
скільки протистоянню на релігійному ґрунті, а саме
боротьбі католицизму з реформацією.
За словами Е. Вінтера нацистська цензура
перешкоджала й виданню книги «Візантія та Рим в
боротьбі за Україну 955–1939». Тим не менш книгу
німецькою було опубліковано у 1942 р. у Ляйпцизі, а
1944 р. в українському перекладі у Празі [24]. За своїм
змістом вона була дуже мало придатна для легітимації
німецької окупації України, але до певної міри
відповідала концепції чільника міністерства східних
окупованих територій А. Розенберга щодо підтримки
національних рухів на окупованих теренах Радянського
Союзу, яка актуалізувалась після провалу бліцкригу.
Співпрацював історик і з головним відомством
безпеки рейху як перекладач на слов’янські мови,
готував аналітичні довідки про структуру, історію
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і сучасність православної церкви для окупаційних
органів. За підтримки нацистського режиму Е. Вінтер
здійснив дві поїздки до Східної Європи: тритижневу
дослідницьку навесні 1942 р. до Львова та в березні
1944 р. в якості перекладача до одного з монастирів у
Словаччині. За підтримки органів безпеки у 1943 р.
Е. Вінтер облаштував архів східноєвропейської духовної
історії, де були зібрані важливі документи з Києва,
Белграда та Праги [18, с. 664–665]. Значну частину
воєнного періоду він провів у віденських архівах,
готуючи до друку книгу про йозефінізм. Очевидно, що
членство в НСДАП давало Е. Вінтеру певний імунітет
у науковій та викладацькій діяльності. Він намагався
уникати провокативних расистсько детермінованих тем
і зумів зберегти науковий характер праць, опублікованих
у Третьому Рейху.
1945 р. нацистський режим зазнав краху. На той
час Е. Вінтер мав майже п’ятдесят років та був батьком
малолітніх дітей, за яких відчував відповідальність.
В цій ситуації він зробив ставку на офіцерів Червоної
Армії і вирішив залишити Прагу, де було чимало свідків
його співпраці з нацистами. Ще в Чехословаччині він
подружився з декількома радянськими офіцерами,
особливо з майором Євгенієм Івановим, який надавай
йому чималу підтримку, зокрема, й щодо переїзду у
Відень [22, с. 147, 148–149, 151, 154]. На приїзд Е. Вінтера
австрійська, особливо католицька, преса, відреагувала
низкою негативних публікацій зі звинуваченнями в
нацизмі [18, с. 646]. Чому ці публікації були зігноровані
радянською окупаційною владою в Австрії, а пізніше й
в Німеччині залишається загадкою. Більш того у Відні
біженця з Праги було запрошено на урочистості з нагоди
річниці жовтневої революції, які проходили в Гофбурзі.
Наприкінці січня 1946 р. історик за підтримки радянської
військової адміністрації отримав стипендію Академії
Наук СРСР для дослідження відносин між Москвою і
Римом [22, с. 162].
Вже наступного року Е. Вінтер змушений був
переїхати до радянської окупаційної зони у Німеччині,
програвши у Віденському університеті конкурс на
посаду керівника семінару східноєвропейської історії. За
версією самого Е. Вінтера, він посів перше місце під час
голосування на факультеті, але з політичних причин його
кандидатура не пройшла погодження у вищих інстанціях
[26, с. 27]. Натомість у Галлє його призначили директором
новоствореного Інституту східноєвропейської історії
в тамтешньому університеті, ректором якого він став
у липні 1948 р. Цю подію доволі критично сприйняли
на Заході, але запорукою успіху стали тісні зв’язки
Е. Вінтера з представниками Радянського Союзу,
дружбу з яким він вважав «доленосним питанням для
Німеччини та Австрії» [28, с. 131]. На думку німецької
дослідниці Л. Томас, саме представники радянської
окупаційної влади – спочатку у Відні, потім в Галлє і,
на кінець, в Берліні – належали до його союзників в
дискусіях з німецькими комуністами, які перешкоджали
йому на шляху до посади ректора в Галлє чи членства
в Берлінській академії наук [19, с. 175]. Вінтер отримав
не тільки високі посади й титули в академічній сфері,
але й долучався до громадської роботи. Він був членом
наукового сенату, як ректор неодноразово виступав з
лекціями на такі теми: «Ленін та національне питання»,
«Ленін та мир». Він очолював земельний комітет та
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земельну організацію «Товариства дружби з СРСР», був
делегатом 3–го німецького народного конгресу, на якому
приймалась конституцію НДР, його було включено до
складу делегації НДР, яка брала участь у святкуванні 70–
річчя Й. Сталіна [28, с. 132–133, 138].
Необхідно зауважити, що не тільки Е. Вінтер, а й
низка інших колишніх членів НСДАП змогли зробити
успішну наукову кар’єру у радянській окупаційній зоні
і пізніше в НДР. Тобто таке явище було притаманне не
тільки для західних окупаційних зон і пізніше ФРН. До
певної міри це можна пояснити скрутним становищем
з висококваліфікованими кадрами у радянській
окупаційній зоні. Але видається малоймовірним, що це
була єдина причина лояльного ставлення до Е. Вінтера,
особливо якщо зауважити ще й те, що йому дозволили
залишити австрійське громадянство. Чи запорукою
цього була співпраця історика з радянськими органами
безпеки важко відповісти без доступу до московських
архівів КДБ. Матеріалів щодо співпраці з органами
безпеки ЧССР та НДР дослідниками також не виявлено
[18, с. 637].
З 1951 р. Вінтер почав працювати на постійній основі
у Берлінському університеті, очоливши заснований
ще в 1902 р. семінар східноєвропейської історії. В
інавгураційній лекції він відзначив, що постання
семінару було обумовлено імперіалістичними інтересами
Німеччини, тому своє завдання вбачав у новій розбудові
семінару й відході від його імперіалістичних традицій, а
східноєвропейську історію трактував як засіб подолання
стереотипів про Росію та Радянський Союз, пославшись
при цьому на Леніна і Сталіна, які наголошували на
значенні історії Росії [26, с. 80]. 1955 р. його обрано
дійсним членом Академії наук НДР та керівником
історичного відділу Інституту славістики Академії наук
[17]. Протягом другої половини 50–х і в 60–і рр. саме він
і його учні представляли східнонімецький історичний
«остфоршунг» [13, с. 316], в якому одним із пріоритетних
напрямків було дослідження німецько–слов’янських
відносин. Це було обумовлено не тільки науковими
інтересами східнонімецьких істориків, але й відповідало
політиці партійного керівництва НДР. У прийнятих
в 1955 р. рішеннях ЦК СЄПН «Про покращення
досліджень та викладання в історичній науці НДР»,
наголошувалось на інтенсифікації досліджень історії
слов’янських народів, особливо історії народів СРСР
і їхніх «багатовічних відносин» з німецьким народом
[12, с. 85–87].
Наступного ж року Е. Вінтер опублікував статтю
програмного характеру «Зустріч німецької і російської
культур». Але таке трактування питання не зовсім
відповідало амбіціям радянської концепції про роль
Росії/Радянського Союзу у прогресивному розвитку
світу/Європи. Радянський дослідник П. Н. Берков
розкритикував Е. Вінтера, відзначивши, що мова мусить
йти не про «зустріч культур», а про «плідні взаємні
зв’язки, про обмін духовними цінностями» [2, с. 50].
У відповідь на критику радянського дослідника того
ж 1956 р. східнонімецькі колеги з нагоди 60–річного
ювілею Е. Вінтера видали збірку під промовистою
назвою «Німецько–слов’янські взаємозв’язки за сім
століть» [10].
Східнонімецькі
дослідники
відзначали,
що
починаючи з другої половини 50–х рр. Е. Вінтер
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активно впроваджував поняття «взаємозв’язки» для
характеристики
німецько–слов’янських
відносин
у сфері науки та культури. Його колеги, подібно до
радянських науковців, відмовились від поняття «вплив»
і спрямували дослідження на показ «активних наслідків»
дії слов’янської, особливо російської культури «у
центрально– та західноєвропейській культурі» [11,
c. 223]. Водночас, якщо проаналізувати назви праць
про німецько–російські взаємини, опублікованих
Е. Вінтером або виданих під його редакцією, починаючи
з 60–х рр., то стає очевидним, що він надавав перевагу
більш нейтральному поняттю «відносини». Також
варто відзначити намагання Е. Вінтера і його колег
хоча б частково відстоювати власні інтерпретації цих
відносин і тим самим зберігати певну незалежність
від концепцій радянських науковців. Насамперед, вони
робили це шляхом широкої публікації документів, які
засвідчували складність і неоднозначність німецько–
слов’янських культурних зв’язків, в яких не завжди був
«взаємозв’язок», а почасти зустрічалось і протистояння,
і непорозуміння, і суперництво, а інколи й зневажання
і не тільки з німецької сторони. Однак у статтях
«програмного характеру» Е. Вінтер не переставав
наголошувати на тому, що «у взаємних відносинах
завжди панує взаємозв’язок і якщо ми говоримо про
відносини, то завжди розуміємо взаємні відносини»,
бо «ніщо так не зашкодило німцям» у відносинах зі
слов’янськими народами як «поза культуртрегера»,
«що суперечить не тільки тактовності, але й історичній
дійсності» [23, c. 108]. З часом Е. Вінтер почав
вдаватись до традиційного для радянської історіографії
«обґрунтування актуальності дослідження» через
посилання на рішення з’їздів КПРС. Так доробок, про
сибірську експедицію Мессершмідта, розпочинався
зі звернення до рішень ХХ з’їзду про необхідність
освоєння Сибіру й досягнення СРСР у реалізації цих
рішень [27, c. 1].
Водночас період з 1955 р. до 1965 р. Е. Вінтер
охарактеризував як «десять золотих років досліджень»
[26, c. 99]. Це обумовлювалось наступними чинниками:
він займав високе становище в офіційній науковій
ієрархії НДР, мав у власному розпорядженні можливості
для чисельних публікацій й поза межами НДР, включно,
та спільної роботи із зарубіжними видатними фахівцями.
До того ж основні пункти були не тільки в Москві, Празі
та Ленінграді, але також в Зальцбурзі і Мюнхені, що
створювало базу для надзвичайної продуктивності і
широти діяльності науковця [19, c. 175].
Отже, в умовах тоталітарних режимів нацистського
правління, радянської окупаційної адміністрації у
Німеччині та СЄПН у Німецькій Демократичній
Республіці можливості наукових історичних студій
були обмежені ідеологічними доктринами, які
змушували Е. Вінтера до певної пристосовницької
манери викладу наукового матеріалу та співпраці з
владними структурами. Це забезпечило йому успішну
академічну кар’єру, насамперед, в НДР. Водночас його
творча спадщина цього періоду є найбільш політично
детермінована.
Перспективним напрямком подальшого вивчення
проблеми є дослідження української тематики у
творчості Е. Вінтера, його відносини з радянськими
спецслужбами та політичним режимом СЄПН.
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Eduard Winter: from theologian of Austro–Hungarian Empire
to the academic of the German Democratic Republic
The author of the article traces the development of Edward Winter’s scientific
career under various political regimes as well as analyzes the influence of politics
on his work. It was defined that this historian was awarded the highest academic
titles and posts in the German Democratic Republic, and his creative legacy of this
period is most politically determined.
Keywords: historian, power, scientific works, political influence.
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Систематизацію джерел та глибокий аналіз наукових
робіт з питань серболужицької історії у комплексному
вигляді вітчизняною історіографією поки що не здійснено.
Основну групу джерел з вивчення процесудуховного
пробудження серболужицького етносу складає масив
неопублікованих суттєво важливих архівних матеріалів,
які містяться не тільки у фондах центральних і
регіональних архівів Німеччини, Чехії, Польщі, Росії –
малодоступних для українських вчених з об’єктивних
причин, але й у документосховищах України.
Вітчизняні архіви мають дещо обмежену, порівняно,
наприклад, з німецькими, чеськими і словацькими,
кількість документів з культурно–національного руху
західних слов’ян кінця ХVІІІ – першої половини ХІХ ст.
Тут зібрані переважно фрагментарні матеріали, але у
наявності досить вагомий масив документів стосовно
міжслов’янських зв’язків західних слов’ян і контактів
їх національних лідерів із українською науково–
інтелектуальною елітою.
Архівні колекції з теми духовного пробудження
серболужицького етносузберігаються у ряді установ.
Так, у Центральному державному історичному архіві
України (ЦДІАК) м. Києва фонди установи містять
достатню кількість архівного матеріалу, який допомагає
не тільки відкрити невідомі сторінки з минулого західного
слов’янства, особливо щодо їх наукових та культурних
стосунків із інтелектуалами Наддніпрянщини, але й
дозволяє певним чином з’ясувати особливості політики
європейських імперій XIX ст. щодо слов’ян.
Особливий інтерес для оцінки розвитку слов’янських
національних рухів та впливу на них зовнішніх обставин,
зокрема і російського уряду конкретно, викликає фонд
«Управління Київського учбового округу» (Ф.707).
Фонд містить листування Міністерства народної освіти
Російської імперії із губерніями, численні циркуляри,
протоколи засідань та рекомендації. Як нам здається,
вагомим джерелом в плані нашого дослідження є
документи з листування із міністром народної освіти. Вони
містять гідні уваги та оцінки сучасними дослідниками
рекомендації керівництву навчальних закладів з приводу
слов’янства і слов’янських національних рухів. В
ЦДІАК є 16 аркушів таких міністерських рекомендацій
[6]. Зміст матеріалу дозволяє говорити, що російський
уряд не тільки старанно відслідковував слов’янські
національні настрої, спостерігав за їх ідеологами, але й
максимально протидіяв можливості проникнення будь–
яких ліберальних ідей зі слов’янського заходу на терени
своєї імперії.
Історію лужицького слов’янства ХІХ ст. в загальному
руслі розвитку слов’янознавства висвітлюють також
і матеріали особистих документів, що зберігаються у
архівних фондах ЦДІАК. Наприклад, надрукований
щоденник основоположника слов’янознавства в
Російській імперії О. Бодянського, якого водночас
варто вважати і одним з перших професійних вчених–
сорабістів Росії й України, міститься в особистому фонді
Павловського [2].
Особливий інтерес для нашого дослідження мають
документи з фонду ЦДІАК «Канцелярія Київського,
Подільського і Волинського генерал–губернатора»
(Ф.422). Фонд містить понад 278 тис. одиниць збереження.
Фактично, у фондах зберігаються офіційні документи
російських імперських державних установ, які проливають

131

Випуск 136

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

світло на політику імперії щодо західного слов’янства.
Матеріали цієї добірки, як засвідчують реєстраційні
записи, майже не вивчалися дослідниками, тому
більшість із них вперше вводиться нами в науковий обіг.
Зокрема, конкретно для теми нашого дослідження цінна
документальна колекція з генерал–губернаторського фонду
(Ф.442. Канцелярія Київського, Подільського і Волинського
генерал–губернатора), яка стосується революційних подій
1848–1849 рр. у Європі та консолідації слов’янства. В
фонді розміщено «Заклик богемських слов’ян», розісланий
В. Ганкою до слов’янських народів [4]. Особливий
інтерес для дослідників становлять документи опису 1
(Поліцейська частина), опису 789 (Секретна частина
1848 р.) та описи 804–810 (Політичний стіл. Секретна
частина) згаданого фонду.
Загалом наявні архівні матеріали з фонду канцелярії
Київського генерал–губернатора досить яскраво
доповнюють розуміння зовнішніх обставин формування
ідеології західних слов’янських рухів. При цьому, у
період з 1848–1849 рр. (час, коли революція з’єдналася
із слов’янськими рухами) розширилася як географія
надходжень, так і кількість рапортів, звітів, донесень, що
отримувала канцелярія [7]. Наведені факти однозначно
дозволяють припустити, що російський імператор,
його міністри були відверто стурбовані процесом
радикалізації слов’янських національних рухів.
Цікаві документи як з історії відродження західних
слов’ян, так і їх зв’язків з інтелектуалами Західної
України виявлені нами у фондах Центрального
державного історичного архіву України, який
знаходиться у м. Львові (ЦДІАЛ України). Якщо
київські архівні збірки містять матеріали стосовно
співробітництва вчених–славістів і громадських діячів
Наддніпрянщини, яка входила до складу Російської
імперії, із лідерами західного слов’янського культурно–
національного руху ХІХ ст., то у фондах ЦДІАЛ
м. Львова знаходяться документи щодо участі в цих
зв’язках представників Галичини, яка, як відомо, входила
до складу Австрійської імперії. Найбільший інтерес
для теми нашого дослідження з–поміж матеріалів
ЦДІАЛ України являють документальні збірки із
фонду №309 «Наукове товариство ім. Т. Г. Шевченка».
Нами опрацьовані листи Я. А. Смолера до професора
української літератури Львівського університету,
одного з ініціаторів національного відродження і
засновника «Руської Трійці» Я. Ф. Головацького (1814–
1888 рр.) [11]. Ці чотири листи були майже випадково
виявлені у першій половині 80–х років ХХ ст. у збірці
листів до Я. Ф. Головацького львівським істориком
М. М. Крілем, який ознайомив з їх змістом відомих
сорабістів К. К. Трофимовича та В. А. Моторного. В ті
часи у радянській Україні розгорталася чергова кампанія
боротьби проти «буржуазного націоналізму», як
розповів нам В. А. Моторний, не було ніякої можливості
опублікувати архівну знахідку щодо існування
українсько–лужицьких зв’язків ще в ХІХ ст., тим більше,
коли в них брали участь представники Галичини. Тому
листи Смолера до Головацького із фондів ЦДІАЛ України
з науковими коментарями згаданих вище львівських
вчених були вперше опубліковані у 1985 р. в Прибалтиці
у Наукових записках Тартуського університету як нові
документи про «серболужицько–східнослов’янські»
зв’язки [8].
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Під час роботи у фондах ЦДІАЛ України нами було
виявлено одиницю збереження відповідей Головацького
на згадані вище 4 листи Я. Смолера [12]. Крім того,
заслуговують на увагу й інші матеріали ЦДІАЛ
України щодо міжслов’янських зв’язків, наприклад,
листування Д. Зубрицького із московським славістом,
українцем за походженням О. Бодянським – одним із
«першовідкривачів» Лужиці для Росії, відомим чеським
вченим В’ячеславом Ганкою та братами Яковом й Іваном
Головацькими.
Ціла низка неопрацьованих до сьогодні документів, надзвичайно важливих для сорабістики,
зберігається у Національній бібліотеці України імені
В. І. Вернадського. Точніше, в її філії – «Інституті
рукопису» (ІР НБ НАН України). У фондах Інституту
рукопису розміщені документи, що відтворюють
не тільки картину розвитку української славістики,
історичної науки, але й дозволяють з’ясувати значення
міжслов’янських інтелектуальних взаємин першої
половини ХІХ ст. для процесу формування національних
ідеологій чехів, словаків, лужичан. Відповідно, певну
роль для з’ясування як обставин формування, так і
змісту національних парадигм західного слов’янства
мають фонди, в яких зберігаються звіти про відрядження
та особисті враження видатних науковців–славістів, які
вони отримали під час свого перебування на західних
слов’янських землях.
Так, в документосховищі зберігаються матеріали з
архіву Київського університету ХІХ ст. Вони дозволяють
проілюструвати обставини виникнення і поширення
у західних слов’ян відроджувальних ідей. До того ж,
фонди ІР НБ НАН України містять листи, звіти, нотатки
слов’янських діячів минулого століття (В. Ганки,
М. Погодіна) та рукописну спадщину (щоденники
П. Куліша, В. Тімковського) [9].
Щоденник подорожі В. Тімковського є одним із
перших серйозних документів з історії відродження
західних слов’ян. Надзвичайно цікавими є як обставини
написання самого щоденника, так і подальша його
доля. Як відомо, В. Тімковський (1781–1832 рр.) був
випускником Київської духовної академії. З 1812 р.
він служить у державного секретаря О. С. Шишкова,
пізніше, відповідно в 1813–1814 рр., разом з ним
супроводжував Олександра I в його закордонних
походах під час наполеонівських воєн. Свої враження
від подорожі В. Тімковський заносив у щоденник. Це
невеликий зошит обсягом 120 сторінок з подорожніми
нотатками періоду від 24 вересня (6 жовтня за новим
стилем) до 2 (14) жовтня 1814 р. Щоденник подорожі
В. Ф. Тімковського – важливий документ з історії,
культури та побуту лужицьких сербів початку ХІХ ст.
Історичні описи–екскурси в тексті переплітаються з
етнографічними й мовознавчими викладками і свідчать
про високий науковий рівень дослідника. Тому це
наукове неупереджене свідчення очевидця викликало
великий інтерес і, водночас, гостру дискусію в
радянській сорабістиці 80–х рр. ХХ ст.
В Будишині у 1983 р. була опублікована змістовна
стаття мовознавця з Фрунзе (зараз – Бишкек) Л. А. Шеймана про щоденник В. Ф. Тімковського і його подорож
Лужицею на початку ХІХ ст. як нововідкрите архівне
джерело [17]. У відповідь московська славістка
Л. П. Лаптєва помістила аналогічну статтю в 1986 р.
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у журналі «Питання історії». В статті дослідниця
намагалася довести власний пріоритет у відкритті та
введенні в науковий обіг цього цінного джерела стосовно
процесу пробудження лужицьких сербів [10, c. 83–85].
Тільки побіжно вона згадала про статтю Шеймана як
малозначиму й «переважно літературознавчу». Хоча
насправді це не так, тому що відомий сорабіст у німецькій
публікації дав розгорнуту характеристику як життєвого
шляху Тімковського, займаючись з 60–х років ХХ ст. його
діяльністю, так і самого джерела – щоденника подорожі
1814 р. Л. П. Лаптєва, щоправда, визнає, що ще у 1934–
1935 рр. із щоденником Тімковського ознайомився
приват–доцент Київського університету А. І. Степович
(1856–1835), який підготував чотири варіанти наукової
статті з цього питання, так і не опублікованих через смерть
автора. Московська сорабістка стверджує, що науковий
працівник бібліотеки О. М. Апанович, готуючи у 1982 р.
до друку опис архіву А. І. Степовича, повідомила її про
існування щоденника Тімковського. Так як київський
архіваріус О. М. Апанович не ознайомилася з текстом
щоденника, пріоритет введення джерела в науковий обіг,
таким чином, привласнила собі Л. П. Лаптєва.
Опрацювавши ретельно матеріали Тімковського
та інших фондів ІР НБ НАН України, можемо
стверджувати, що першим у 30–х роках ХХ ст. відкрив
і детально проаналізував цей документ з історії Лужиці
дійсно київський славіст Степович. У його фонді
зберігається черновий варіант статті «В. Ф. Тімковський
і його подорожній щоденник (1813–1814 рр.)» [16]. Саме
цей варіант, судячи з «Листа ознайомлення», першою
знайшла Лаптєва, а вже пізніше черновий варіант статті
Степовича знайшов Шейман. Та цікаве інше. Порівняння
тексту архівної чернетки з публікаціями обох авторів
засвідчує, що Лаптєва та Шейман «творчо» використали
окремі моменти з неопублікованої праці Степовича.
Наразі, у зв’язку з цим, безплідними видаються амбітні
дискусії окремих вчених про «першовідкриття», за
якими втрачається сам предмет дослідження. Маємо
небезпідставні заперечення і щодо безапеляційної
характеристики Тімковського, особливо Лаптєвою, як
виключно «російського» дослідника.
У фондах Інституту рукопису ІР НБ НАН України
взагалі знаходиться великий масив неопрацьованої
рукописної спадщини відомих славістів Російської
імперії ХІХ ст., частина з яких займалася не тільки
теоретичними проблемами слов’янознавства, але
й серболужицькою проблематикою. Так, існує
окремий фонд М. П. Погодіна (1800–1875) – одного
із найвпливовіших діячів наукового і громадського
життя країни. З 1839 р. М. П. Погодін був особисто
знайомий з Я. А. Смолером, організовував та особисто
надавав фінансову допомогу слов’янським культурно–
національном рухам. В інституті зберігаються деякі
звіти про закордонні поїздки вченого, листи, де він
розмірковує про об’єднання слов’ян, створення
слов’янської федерації та про необхідність допомоги
зарубіжним слов’янам з боку Росії [13].
Окремі матеріали з фондів Інституту рукопису,
виявлені нами, характеризують міжслов’янські взаємини
напередодні революційних подій 1848–1849 років. Це
стосується, насамперед, документів щодо активності
чеського славіста В. Ганки. Найбільш цікавими є два
документа, пов’язані із направленням В. Ганкою до
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Києва інформації щодо підготовки Слов’янського з’їзду
1848 р. у Празі. 1 травня 1848 р. В. Ганка адресував
О. Я. Стороженку відозву «Слов’яни, браття!», а на
звороті власноручно написав листа до Стороженка [5].
Інформацію щодо листа В. Ганки через російського
намісника в Польщі було доведено навіть до відома
російського царя. Як виходить із документів, імператор
оперативно, як на ХІХ ст., – вже 15 (27) травня 1848 р.
переслав відповідь для О. Я. Стороженка, в якій фактично
заборонив йому бути присутнім на конгресі [15].
Таким чином, до участі росіян у Слов’янському
з’їзді та в загальнослов’янському русі, ініційованому
зарубіжними лідерами слов’янського відродження,
царський режим ставився досить прохолодно. Тим
більше, коли слов’янський рух з’єднався з революцією
1848–1849 рр. Навпаки, як засвідчили подальші
події, Росія виконала роль жандарма у придушенні
національно–визвольної
боротьби
підневільних
Австрійській імперії народів.
Безумовно, науковий інтерес для славістичних
студій являють рукописні фонди, що розміщені у
Відділі рукописних фондів і текстології Інституту
літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України (ВРФТ НАН
України). На сьогодні фонди відділу є найбільшим в
Україні спеціалізованим зібранням матеріалів з історії
української літератури та культури. Особливу цінність
для дослідників–славістів має фонд О. М. Бодянського
(Фонд 99) – основоположника слов’янознавства як
Наддніпрянщини так і Російської імперії першої половини ХІХ ст.
Зрозуміло, що ніяким чином не потрібно, навіть з
націонал–патріотичною метою, вульгаризувати минуле й
намагатися зображувати, наприклад, Бодянського тільки
основоположником української славістики, але його
творча спадщина належить як українському, російському,
так й іншим народам. Як відомо, Блодянський майже
першим з–поміж вчених–славістів, зокрема і України,
мав безпосередні особисті і наукові контакти з діячами
чеського, словацького, серболужицького національних
рухів та західних слов’ян в 40–х роках ХІХ ст. Значною
допомогою для досліджень науковців є Путівник по
фондах Відділу рукописних фондів і текстології [14],
який було підготовлено працівниками Інституту і видано
у 1999 році. Найбільш ґрунтовно до нас над документами
фонду О. Бодянського ще на початку 80–х років ХХ ст.
працював відомий львівський славіст М. М. Кріль.
Фонд Бодянського має свою цікаву історію
формування. Розглядаючи численні листи і записки, ми
відмітили, що на багатьох сторінках міститься штамп
«Бібліотека А. О. Тітова», на зворотній обкладинці
екслібрис Тітова, а на форзаці – «Ростовський музей
старожитностей». Помітно, що колекція рукописів і
листів Бодянського старанно систематизована та описана.
Такий її стан має цілком закономірне пояснення. Так,
значна частина колекції з інтелектуальної спадщини
відомого славіста стала результатом копіткої діяльності
А. О. Тітова. Як відомо, останній багато років збирав
різноманітні рукописи, листи та по можливості придбавав
у повному обсязі рукописи із зібрань різних колекціонерів.
У 1880 році, після смерті славіста, його вдова продала
частину архіву і в тому числі бібліотеку Бодянського
археографу А. О. Тітову. Таким чином сьогодні значна
частина творчої і наукової спадщини О. М. Бодянського
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опинилася і зберігається в РГБ (Фонд 36. Бодянский
Осип Максимович. Филолог–славист, професор Московского ун–та). Інша частина особистого архіву
Бодянського, яку зібрав Тітов, потрапила до Інституту
літератури ім. Т. Г. Шевченка. Вона і становить левову
частку фонду славіста.
Між матеріалами Бодянського – записи українських
народних пісень, щоденник, який особисто вів дослідник
під час своєї подорожі слов’янськими землями
(1840–1842), записник з виписками із стародавніх
рукописів, лінгвістичні записи, зроблені різними
мовами, бібліографічні нотатки і, безумовно, особисте
листування Бодянського з багатьма діячами і науковцями
епохи слов’янського відродження [3]. Серед них:
українець – І. Вагилевіч, чехи – К. Гавлічек, В. Ганка,
Й. Юнгман, словак – Л. Штур, лужичани – Я. А. Смолер,
Я. П. Йордан, росіяни – І. Срензневський, М. Погодін [1].
Як свідчать «Листи ознайомлення», в різні роки у фонді
Бодянського працювали такі відомі славісти, як М. Кріль
(Львів), В. Матула (Братіслава), Л. Лаптєва (Москва).
До того ж, у фондах Відділу рукописних фондів ми
мали можливість ознайомитися із двадцятьма листами до
Бодянського від таких діячів лужицького пробудження,
як Я. А. Смолер, Я. П. Йордан. Переважна кількість
листів від лужицьких будителів написані російською
мовою. При цьому, незважаючи на багаторічну
просвітницьку та наукову діяльність згаданих будителів
та присутність в їх національній риториці романтичних
міжслов’янських гасел про взаємність, неможливо не
помітити присутність в їх листах здорового економічного
прагматизму. Як Йордан, так і особливо Смолер
акцентують увагу Бодянського на такому аспекті їх
взаємин, як обмін або оплата за надіслані книги [18].
Такий підхід є зрозумілим. Я. Смолер був засновником
книготорговельної фірми «Смолер і П’єх», та вкладав
зароблені гроші і спрямовував меценатську допомогу на
організацію власної друкарні. Таким чином, своє бажання
служити науці і справі збереження серболужицької
етнічної своєрідності Бодянський та Смолер були
змушені поєднувати із підприємницькою діяльністю.
Таким чином, здійснений нами аналіз дозволяє
говорити про існування достатньої джерельної
бази з історії процесу духовного пробудження
серболужицького етносу у ХІХ ст. При цьому, наявні
документи з архівів України, суттєво поглиблюють поки
що дещо схематичний аналіз етнічного пробудження
сербів–лужичан та їх міжслов’янських зв’язків, який
утвердився у сучасній українській історіографії.
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The sources of research of the spiritual awakening process
of the Lusatian Serbs
The research of different aspects of a history and culture of the slavs is
a complex branch of science. Along with the historical problems, it includes
linguistics, literature–study, ethnography and other social studies. In the light of
the past and present, the analysis of the Slavonic ethnos has sufficient scientific
traditions, which arised from the end XVIII – beginning of XIX centuries. That’s why,
the named research is devoted to the following problems.
Keywords: nation, Slavs, Lusatian Serbs, idea, ideology, revolution, empire,
national policy, sources, archives, Germany.
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Prospects of the transit of Caspian oil and gas
to the EU projects
In this article, transit and transportation of Caspian oil and gas are covered.
Mainly it focuses on obstacles, conflicts and current alongside with future projects.
It also notes out the meetings which has changed the course of action.
The article includes speeches, meetings and other sources by scholars, political
figures and analysts which shows on how to draw a path of transporting resources.
Keywords: prospects of transportation, oil and gas, EU projects, Nabucco,
Southern Corridor.
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(стаття друкується мовою оригіналу)
The market of natural gas export is encountering rapid
expansion, mainly in Europe. In order to supply gas to the
European market, Caspian fields need to be developed in
terms of the application of modern technology [1].
The gas supplied from Caspian passes by several transit
countries. These countries have to come to an agreement
in various issues such as the received gas fee for the local
market, territorial impact, socio–economic development
of the population and consequences of constructing new
pipelines according to global standards.
Several negotiations on the transportation of Caspian
energy resources to the West have been conducted. In the
mid–90s, construction works began immediately after the
collapse of the USSR. The US was actively supporting this
in order to weaken the Russian position in the region.
Projects and its obstacles
To tackle the problem of transportation of energy
resources to the West from the Caspian region with the
support of the United States, numerous energy projects
were carried out: the Baku–Tbilisi–Ceyhan, Baku–Supsa
oil pipeline, Baku–Tbilisi–Erzurum gas pipeline. Currently,
Azerbaijan is the only country that continues to be the main
and –so far– the corridor country which transport Caspian oil
and gas to the EU [2].
The participation of Iran in these projects to transport
Caspian energy has not been implemented due to the US
policies pursued in relation to Iran and the participation of
US companies in the construction of the pipeline. Owing
to the high tensions over Nagorno Karabakh between
Azerbaijan and Armenia, makes the second to stay apart from
oil and gas transportation projects. Furthermore, Armenia is
unable to play a transit country role because of the absence
of diplomatic relations between Armenia and Turkey. In the
aftermath of the collapse of the USSR, the US and the EU
discussed the possibility of transportation of Azerbaijani oil
through Iran to the parallel line passing through Armenia to
Turkey and the Mediterranean. In addition, transportation of
Kazakh Caspian oil from Kazakhstan–Turkmenistan–Iran
were discussed, but routes have not been executed [3].
The preparation for the implementation commenced in
an environment where the energy potential of the Caspian
region was rising during the 90s. The energy exporters of
these projects were not confirmed and therefore a sufficient
resource base for the cost–effective functioning of the oil
and gas pipeline data was not guaranteed. At the core of the
implementation of these energy projects lay calculations
on the disclosure of new energy reserves of the Caspian
region in the medium and long term by conducting active
investment activities for the development of the fields. Thus,
these energy projects are of particular political importance
for the United States, aimed at the active involvement of
the Caspian countries. The participants of the project in the
European energy market act as independent players and
exercise political control over the states of the region. Hence
the Baku–Supsa oil pipeline was built as an intermediate
export pipeline for the transportation of early Azerbaijani oil
after signing the «Contract of the Century» [4].
According to the vice–president of SOCAR Khoshbakht
Yusifzade, the BTC project will not only ensure the delivery
of Azerbaijani oil to the world markets, but also will become
the main artery of the «Silk Road» [5].
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Despite its high cost, the lack of the sufficient number
of guarantees of Azeri oil (Azeri–Chirag) for the profitable
operation of the pipeline and enough safeguards for the proper
operation of the pipeline, it has been realized [6]. It has been
noted that the pipeline passes through the area of potential
instability. In particular, the BTC pipeline passes through the
territory of Georgia, the tension and conflict zones over South
Ossetia and Abkhazia, the eastern part of Turkey controlled
by Kurdish rebels, as well as the seismically unstable regions
of Ceyhan. During the Georgian–Russian conflict of August
2008, work was suspended on the Baku–Tbilisi–Ceyhan and
Baku–Tbilisi–Erzurum gas pipeline, which supported the
role of Georgia as a transit country [7].
For the cost–effective operation of the BTC oil pipeline,
transportation must be 45–50 million tons per year for 40–50
years. As the Azerbaijani oil is not enough for the BTC at
maximum capacity, in order to participate in this project
Kazakhstan and Turkmenistan’s oil reserves have been
involved which ensures the profitability of the operation
of this route. The support for the construction of the BTC
by Kazakhstan and the prospect of filling the BTC with
Kazakhstani oil spurred support for the project and played a
significant role in its implementation.
Kazakhstan came to an agreement to build the
Trans–Caspian pipeline system for the transportation of
Kazakh oil to the world markets through the construction
of terminals on the Kazakh and Azerbaijani coasts. In
November of 2002, talks commenced between the State
Oil Company of Azerbaijan (SOCAR) and the Kazakh
state company «KazMunayGas» on how to connect
Kazakhstan to the BTC project. In June 2006, the President
of Kazakhstan Nursultan Nazarbayev signed an agreement
on the accession of his country to the oil pipeline project.
The contract provides an opportunity for the organization
of tanker transportation across the Caspian Sea from
Aktau to Baku to transport it to foreign markets through
the BTC pipeline. The project envisages the expansion
of Kuryk port in western Kazakhstan, whose oil from the
Kashagan and Tengiz fields in the Caspian Sea will be
delivered by tankers on the Baku – Tbilisi – Ceyhan route.
In 2006, Kazakhstan promised to provide Azerbaijan with
53 million Br. for the needs of BTC per year, with the
prospect of increasing it to 175 million Br. per year. It is
assumed that the transport of approximately 50 million
tons of oil from Kashagan to the BTC needed to begin as
field development after 2010 [8].
According to Norwegian researchers (Indra Overland
and Stina Torjesen) [9], the BTC project is establishing an
alternative way of transporting oil from the Caspian region,
however, it is slightly reducing Europe’s energy dependence
on Russia, but it diminishes the political influence of Russia
over the Caspian states. Thus, the implementation of the BTC
project had a special political significance for the United
States and served as a basis for the further establishment
of energy links with the Caspian states. Discussions of new
projects that reduce the energy dependence of the Caspian
states on the Russian Federation and accordingly, its political
influence in the newly formed independent states have a
huge impact. Subsequently, the implementation of the BTC
project has opened the possibility for the EU to ensure
alternative Russian energy supplies. Signed at the end of
the 1990s, agreement on transit, transportation and sale of
natural gas on the territory of Azerbaijan and Georgia and
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outside of the South Caucasus Pipeline System allows the
construction of a gas pipeline namely BTE. The meeting
was held in Baku between the presidents of Azerbaijan and
Georgia, Heydar Aliyev and Eduard Shevardnadze.
The project of the Baku–Tbilisi–Erzurum pipeline
(South Caucasus Pipeline) has also opened opportunities
for the US and the EU as a further expansion of the gas
pipeline system in the Caspian region. It supplies gas to the
EU bypassing Russia and it influences the foreign policy of
the newly formed states after the disintegration of the Soviet
independent republics in the Caspian region. In particular,
the BTE project became an integral part to strengthen the
sovereignty of Azerbaijan. In turn, Georgia strengthened its
position as a transit country [10].
Projects on transportation of resources
The EU is currently continuing to stimulate the creation
of alternative routes for delivery of oil and gas on the basis
of the already implemented projects to transport Caspian oil
and gas bypassing Russia. Guidance and ensuring energy
security and receiving US support for the implementation of
this task is crucial.
Southern Corridor
As the EU–Russia energy transportation relations are
complicated, implementing such projects is relevant for
the EU’s foreign policy. The reason for this tension is the
Russian gas crisis with transit countries, particularly with
Ukraine and Belarus.
To tackle the problems of gas supply diversification
in the world market, the European Commission initiated
a project, namely the Southern Gas Corridor. It has been
commenced to transport Caspian and Middle Eastern energy
resources to the EU. Currently, the three main sources
of gas supplies to the EU are the Russia, North Africa
(mainly Algeria) and the North Sea (Norway, the UK). The
development of the Southern Gas Corridor was proposed
by the European Commission in the Second Strategic
Energy Review (November, 2008) as one of the priority
projects of the EU’s energy security. Earlier, the Nabucco
project was proposed by the European Parliament and the
European Council in 2003. The Southern Corridor project
includes complementary pipeline routes such as Nabucco
and ITGI [11].
The main partners and sources of gas supply in
accordance with the project are Azerbaijan, Turkmenistan,
Kazakhstan, and the Middle East (Egypt, Sudan, the countries
of the Arabian Peninsula). In the future, Iran and Uzbekistan
may join in the presence of certain political conditions. The
Southern Corridor project (Georgia, Turkey, Ukraine) is a
transit route to transport Caspian gas [12].
The Southern Corridor project is of particular geopolitical
significance for its initiators and for the participating
countries. This project should not only contribute to the
diversification of sources of energy supply to the EU, but
also create new export routes for their transportation, namely
the way through the South Caucasus, which is one of the
objectives promoted by the United States.
For the countries in the EU, the Southern Corridor
project is an opportunity to gain direct access to the Caspian
gas. ITGI and Nabucco projects were marked by the EU as
a priority under the Trans–European energy projects. They
are important in terms of guaranteeing the transit of energy
resources to the EU and enhancing the security of energy
supplies to Europe.
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The priority of energy security through diversification
of suppliers, sources and ways of energy resources has been
confirmed at the European Council summit in Brussels. It
promotes EU’s energy interests in its relations with third
countries and the needs to prepared before the end of 2009.
Specific measures were identified for the development of the
Southern Corridor to facilitate access to Caspian gas [13].
The President of the European Commission Jose Manuel
Barroso stated that the EU implementation of this project
opens up the potential for strengthening relations with the
countries of the Caspian region and may provide a new «Silk
Road».
The United States and the EU promote the participation
of transit countries in the realization of the Southern Corridor
gas project and support their desire to use this project to
consolidate its role as a transit country. The participation
of transit countries in the Southern Corridor project should
contribute to their economic integration into the European
energy market.
For the countries of the Caspian region gas suppliers, the
implementation of this project will ensure long–term access
to the largest integrated and financially attractive energy
market EC4 [14].
However, the successful implementation of the
Southern Corridor project depends on the availability of
certain economic conditions. Moreover, it depends on the
coordination of the geopolitical interests of the participants
of the project, as well as the political situation prevailing in
the Caspian region.
Nabucco
A key project within the framework of the Southern
Corridor is the construction of Nabucco gas pipeline. Despite
extensive discussion of this project, no implementation has
been executed.
Thus, the construction of the gas pipeline was scheduled
for 2008 and intended to be completed in 2011. Due to the
financial and economic crisis, plans to build the Nabucco gas
pipeline were postponed to a later date. The first deliveries
would have been expected via this pipeline in 2015. At the
beginning of May 2012, Nabucco shareholders decided to
postpone the construction of the gas pipeline from 2011 to
2013 and delayed the launch until 2017. The main economic
condition for the construction and the successful operation
of the Nabucco gas pipeline is to have enough gas to fill the
pipeline. The need to guarantee the filling of the Nabucco gas
pipeline project is still at the stage of political reconciliation.
The crisis over Nabucco’s resource base is forcing oil
companies to reconsider their participation in the project –
the British company «British Petroleum» and the Hungarian
company «MOL» noted the economic inexpediency of the
project [15].
Gas of Turkmenistan, Kazakhstan, Azerbaijan or Iran
can act as the main resource base for the Nabucco gas
pipeline operation. In order to connect the Caspian gas, US
and EU supports implementation of the Trans–Caspian gas
pipeline, providing transportation of Kazakh and Turkmen
gas to Azerbaijan through the Caspian Sea and its connection
to the gas pipeline Baku–Tbilisi–Erzurum and Nabucco.
This project was proposed by the US in 1996 and received
further support from the EU. In May 2006, during his visit to
Kazakhstan, the EU Energy Commissioner Andris Piebalgs
expressed support for the construction of the Trans–Caspian
gas pipeline.
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In turn, the demand for gas in the EU after the economic
crisis in 2008–2012 remain undervalued. In this regard,
the Nabucco project is estimated more as a political tool,
driven by the United States and the European Commission.
It is noteworthy that the presidents of Turkmenistan and
Kazakhstan have expressed support for the project. The
President of Turkmenistan declared readiness to supply 10
billion cubic meters on the European market even before
the agreement reached its specific terms and conditions.
Only in October 2011, the European Commission started
negotiations with Azerbaijan and Turkmenistan on the legal
basis of the Trans–Caspian gas pipeline [7].
Researchers estimate that the volume will be insufficient
for filling the Caspian gas pipeline. However, it is worth
considering that the connection of large gas fields in
Turkmenistan can fill the Trans–Caspian gas pipeline.
Researcher Maureen S. Crandall believes that the project
Trans–Caspian gas pipeline could be realized after 2015 with
the guarantee of energy development in the region with a
sufficient demand [16].
When connected to the implementation of the Nabucco
project, the Iranian gas pipeline route will run from Iran
to Turkey and then connect to the Nabucco gas pipeline.
It makes Azerbaijan a dominant player in the project as a
provider and a transit country, as well. In relation to Iran,
it is estimated that they will join after the lift of sanctions
imposed. Besides, the political position against the US and
nuclear program prevents Iran from entering this project.
In 1994, Turkmenistan and Iran agreed to build a gas
pipeline from Turkmenistan – Iran – Turkey – Bulgaria with
a capacity of 28 billion cubic meters. However, the project
was not implemented due to strong opposition from the
United States [17].
Thus, Azerbaijani gas is considered as the only source
of gas to fill the Nabucco and the project of the Southern
Corridor as a whole by ensuring the development of the
Shah Deniz field, which –in the future– will need to connect
other sources of gas in the Caspian region for the success
of the Nabucco gas pipeline and the project of the Southern
corridor. It is expected that production from the Shah Deniz
field could reach 15–30 billion cubic meters per year. The
EU makes efforts aimed at creating a field for effective
interaction between the participants of the Southern Corridor
project. The main goal is to connect energy–exporting
countries in the Caspian region to a variety of cooperation
with EU programs (TASIS, Inogate etc.). These programs are
considered as alternate to Russian integration projects [11].
In turn, Turkey is trying to establish higher fees and rates
for the transit of its Nabucco area than other members of
the consortium. In the spring of 2010, the EU stepped up its
efforts as a mediator to promote the settlement of disputes
between Azerbaijan and Turkey. In October 2011, Azerbaijan
and Turkey signed a package of gas contracts which covers
the cost of the Azerbaijani gas for Turkey in the second
stage of Shah Deniz gas supplies to Turkey in this field after
2017, as well as a transit agreement for Azerbaijani gas
transportation in a volume of 10 billion cubic meters through
Turkey to Europe [18].
Conflicts in the region and its effects
After the Georgian–Russian conflict in 2008, the United
States and the EU attempted to normalize the relations
between Armenia and Turkey. In the event of a resumption
of diplomatic relations between Armenia and Turkey and the
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border opening between the Caspian energy transportation
routes for the needs of the Southern Corridor project through
Armenia could perform alternative transit of Caspian energy
resources through Georgia. Armenia was interested in the
normalization of the Armenian–Turkish relations and the
border opening between the countries, because Armenia
no longer wants to remain outside. As Armenia is involved
in Nagorno Karabakh conflict, it is blocked from Caspian
region projects as transit country. In addition, the opening
of the Armenian–Turkish border would enable Turkey to
strengthen its political significance in the region. However,
despite signing the Armenian–Turkish protocols on
normalization of relations, held in October 2009 in Zurich
under the mediation of the OSCE Minsk Group – the US,
Russia and France, the subsequent ratification has not been
finalized due to the negative reaction of Azerbaijan in the
process of normalization of relations under the presence of
unresolved conflict around NK. Azerbaijan considers the
possible signing and ratification of the Armenian–Turkish
protocols as a breach of treaty obligation of Turkey to
Azerbaijan, therefore Azerbaijan closed its border with
Armenia with the beginning of the conflict erupted over
Nagorno–Karabakh. Turkey altered their position on the
protocols after the pressure from Azerbaijani criticism in
October 2009. Turkey considers that the ratification cannot
be finalized until any progress is achieved with respect to
resolving the Nagorno–Karabakh conflict [19].
In the absence of a reliable guarantee resource base for
the Nabucco project and intensifying the conflict potential in
the South Caucasus region (the Russian–Georgian military
conflict in August 2008), the EU, in particular the European
Parliament and the US proposed the Russian gas connection
to the implementation of the Nabucco project. This initiative
does not meet the challenge of reducing the EU’s energy
dependence on Russia and does not allow the Russian
Federation to act as an initiator. It plays a key role in the
transportation of energy resources to the EU project which
was not implemented [20].
In this context, the conflict between Georgia and Russia
in 2008 and its aftermath led to the consideration of Russian
interests bordering the Caspian region countries, particularly
in the South Caucasus during the implementation of the
Southern Corridor project.
In terms of active promotion by the United States, the
idea of building the gas pipeline system from the Caspian
region to Europe, bypassing Russia and the relevance of the
problem of diversification of sources of supply for the EU’s
energy resources, the Southern Corridor project has viable
prospects for its practical implementation [12].
Complementing Nabucco projects within the Southern
Corridor initiative (White Stream, ITGI, TAP), which do not
require such a heavy cost, have a greater possibility to be
realized. Since these projects, unlike Nabucco, do not carry
such a strong ambitious geopolitical component. The US and
the EU are interested in the construction of the Nabucco gas
pipeline, which would then allow the promotion of further
implementation and extension of the South Corridor. The
head of the consortium for the construction of the Nabucco
gas pipeline K. Dolezal, in particular, states that «Azerbaijan
needs a large–scale pipeline project with a large bandwidth.
Only Nabucco offers a safe transit supply mode through
Turkey on the basis of the signed contract and it makes the
project more attractive. Nabucco offers many advantages
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where other projects don’t (ITGI, TAP). To implement
these smaller projects, Nabucco must be realized first. By
executing this project, it will be easy to supply gas to Italy
and Greece via Austria and the Balkans» [21].
Other projects
In turn, the implementation of smaller projects like the
White Stream, the ITGI, and the TAP are the least developed.
In the framework of the Southern Corridor initiative can
contribute merely to a small extent to the solution of the
EU’s energy security objectives.
Promising projects for the transportation of Caspian oil
to the EU energy market focused on the development of the
network of already built pipelines in the Caspian region. The
key of the project on this path is the BTC.
The major planned projects on transportation of Caspian
oil to the EU bypassing Russia are the Trans–Caspian
oil pipeline via Odessa–Brody–Gdansk. In contrast, the
transportation of Caspian gas to the EU projects excluding
Russia, in particular the Southern Corridor project, and
similar projects of transportation of Caspian oil are currently
not receiving active discussion at political level in the US
and the EU. While the gas crisis between Russia, Ukraine
and Belarus have stimulated a search for alternative routes
of gas supplies for the EU. The transportation problem of
the Caspian oil to the EU, bypassing Russia has not received
a strong political impetus for the further promotion of the
presence of the complex political and economic conditions
for their implementation [22]. These projects continue to
receive support from the US and the EU, but the unresolved
legal status of the Caspian Sea, the lack of firm guarantees
to fill the pipeline from the oil exporters in the Caspian
region, primarily in Kazakhstan and Azerbaijan are the main
obstacles to their implementation.
Odessa–Brody–Gdansk acts as a major project within
the so–called Euro–Asian oil transport corridor which will
transport Caspian oil to the EU bypassing Russia. The
implementation of this corridor has been proposed at the
energy summit in Kiev, which took place in May 2008,
attended by the head of Ukraine, Azerbaijan, Georgia,
Lithuania, Latvia, Estonia and Poland. At this summit,
several documents were signed, involving the establishment
of energy links among its members, including the Kiev
Declaration on the principles of global energy security,
general statement on the Caspian–Black Sea–Baltic energy
transit space and the common statement by the President
concerning the Euro–Asian oil transportation corridor [22].
In spite of showing an interest in the project of the
Odessa–Brody–Gdansk pipeline, Azerbaijan and Kazakhstan
did not provide guarantees of its oil export via this pipeline. In
turn, the guarantees provided by the Bush administration to
the Ukrainian government in 2003 meant that the American
mining companies would ensure the supply of oil from
Kazakhstan to Odessa which were not confirmed, and already
in 2004 the Ukrainian government agreed to use the pipeline
in the reverse mode for Russian oil companies. European
governments expressed their disagreement about the reverse
use of the Odessa–Brody pipeline, mentioning that it may
face possible loss of direct access to the Caspian oil. In April
2005, during the presidency of Viktor Yushchenko, Ukraine
decided to use the Odessa–Brody pipeline in the originally
intended direction. The EU and the World Bank announced
its financial support of the extension of the Odessa–Brody
oil pipeline to the port of Gdansk (Poland). However, in
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the absence of security of supplying the required amount of
oil for the operation of the project pipeline Odessa–Brody–
Gdansk is now merely a political aspiration, not a developed
project [23].
Despite the interest of Azerbaijan to the implementation
of the Odessa–Brody–Gdansk pipeline, Baku’s position on the
draft lacks any long–term commitments. For example, at the
Kiev summit in May 2008 the Presidents of Azerbaijan and
Ukraine signed an agreement on a single delivery of 470 tons
of Azerbaijani oil, but did not agree upon delivery date [24].
The Polish Presidency of the EU from 1st July to 31st
December 2011, lead to create alternative Caspian energy
transportation routes. It contributed to the discussion of
projects on transportation of Caspian oil to the EU bypassing
Russia, in particular, the Odessa–Brody–Gdansk within
the EU and between the EU and the potential exporters in
the Caspian Sea. Thus, during a working visit to Baku, the
President of Poland Bronislaw Komorowski in July 2011,
raised the question of the early realization of the project of the
oil pipeline Odessa–Brody–Gdansk. However, an agreement
needs to be reached for the successful implementation of
the project on specific commitments. However, EU has not
reached to an agreement with the potential exporters in the
Caspian region despite proclaimed on both sides of an active
political interest in its implementation [25].
Furthermore, the Trans–Caspian pipeline project
remains relevant for its direct participants and continues to
receive a declarative support from the US and the EU, but
in the absence of guarantees of the Caspian Sea oil pipeline
to be filled completely and the unresolved legal status of
the project is far from its implementation. Iran and Russia
favors against the implementation of the Trans–Caspian
pipeline. They continue to adhere to the position that for the
construction of the Trans–Caspian pipeline requires consent
of all five littoral states [26].
Thus, the preparation of the EU direct access to Caspian
oil and implementation of new routes for its transmission to
the European market continues to be an urgent task for the
US and the EU. However, an uncertain oil supply guarantees
from its potential exporters in the Caspian region and without
an enabling policy environment for the implementation of
these projects are now the political aspirations of stakeholders
and it lacks in reliable economic basis.
The US and the EU have always aimed to have direct
access to Caspian energy for the period after the collapse
of the USSR, actively developed energy cooperation with
the newly formed independent republics of the Caspian,
who are major exporters of oil and gas in the Caspian region
(Kazakhstan, Azerbaijan and Turkmenistan). Meanwhile, the
US influence on the formation of the EU energy policy in the
Caspian region, supports the EU’s desire to diversify oil and
gas supplies, including through the construction of a network
of oil and gas pipelines in the Caspian region. In the context
of the continuing threat of political instability in the Caspian
region due to unresolved legal status of the Caspian Sea, the
presence of unsettled territorial conflicts in the neighboring
Caspian states, the USA and the EU are facing difficulties
in their implementation in the South Caucasus. In turn, the
execution of these projects are long–term in nature and is a
tool for the extension of its influence on the development of
the geopolitical situation in the Caspian region.
Conclusion. Having analyzed all aspects of this topic, in
reality the EU is required to devise a policy Having analyzed
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

all aspects of this topic, in reality the EU is required to devise
a policy regarding energy effectiveness. As noticed, there is
a huge gap between new joiners – which possess strong anti–
Russian view where others are focusing on carbon reduction
rather than the dependence on Russia. Iothers are focusing
on carbon reduction rather than the dependence on Russia.
It is clear that the EU and the Caspian countries are tied
as they both depend on each other. Such connection must
be managed by diversifying the economy with respect to
importing oil and gas.
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Перспективи транзиту Каспійської нафти і газу в проекти ЄС
Розглядаються транзит і транспортування Каспійської нафти і газу.
В основному він фокусується на перешкодах, конфліктах і поточному стані
поряд з майбутніми проектами. Також відзначаються контракти, які
змінили хід дій.
Стаття включає виступи, контракти та інші джерела вчених, політичних діячів і аналітиків, які характеризують шлях транспортування ресурсів.
Ключові слова: перспективи транспортування, нафта і газ, проекти
ЄС, «Набукко», «Південний коридор».
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Феномен нормативної поведінки
у філософії І. Канта
Сьогодні стан розвитку філософії часто характеризують як «криза
раціональності». Пов’язане це перш за все з тим, що як вважають деякі
дослідники раціональні методи пізнання не вирішують філософських проблем
і направлені цілком на таку ж раціональну реальність якою не є сучасний світ.
Постає питання про виправданість у класичній філософії та науці
панування раціональних методів пізнання. Але питання не лише у цьому,
важливо говорити про те, що сьогодні ми розуміємо під раціональністю. Чи
йде мова про відхід від раціональності, чи про її нові форми, прояви, виміри
щодо дослідження феноменів.
Метою даного дослідження є виявлення раціональних аспектів нормативної поведінки у філософії І. Канта. Розглядаючи це питання необхідно
звернутися до обґрунтування раціональності нормативності класиком
філософської думки, застосовуючи методологію безпосередньо І. Канта
та іншу. До методів дослідження відносяться: співпадіння історичного і
логічного, компаративний аналіз, методологічний принцип додатковості
та ін. Дослідження феномену нормативної поведінки у філософії І. Канта
показує важливість принципу раціональності, обов’язку, свободи в аналізі
такого важливого явища як соціальна поведінка. Від того яким чином людина
визначає підстави нормативності залежить яким чином вона буде діяти:
підпорядковувася чи не підпорядковуватися ним, як вона буде реалізовувати
своє соціальне буття.
Ключові слова: нормативна поведінка, мораль, право, раціональність,
людина, суспільство.

Важливим моментом у дослідженні питань
раціональності є те, як її розуміти сьогодні. Про яку
реальність йде мова? Оскільки раціональність являє
собою одну з основних поруч з ірраціональністю форм
освоєння світу, то не може йти мова про те, що вона стала
не актуальною, не цікавою, «вийшла з філософської
моди». Чи можна розглядати раціональність як таку,
що має власне автономне буття, чи вона завжди є
характеристикою якогось феномену, процесу? Звичайно
більш прийнятною є точка зору, що раціональність – це
властивість людини або світу. Як зазначає П. Гайденко,
розумне – виступає як ідеал причетності розуму істині,
що має інтуїтивний, а не дискурсивно–логічний характер.
А раціональність виступає як проекція розумного,
істинного на «площину» логічного мислення, нормативне,
дисциплінарне начало в діяльності розуму. Крім того
раціональне зазвичай виступає разом із ірраціональним
і є поняттям більш вузьким у порівнянні з розумним.
Ірраціональне можна поділити на дораціональне
(дологічне) і понадраціональне [3, с. 51–52].
Чому ж питання раціональності залишаються
дуже актуальними і сьогодні? Чи не є раціональність
або її відсутність тією площиною через яку і
відбуваються основні внутрішньоособистісні та
суспільні трансформаційні процеси? Можливо розгляд
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таких трансформацій у свою чергу відкриває шлях до
розуміння раціонального та ірраціонального, зокрема у
поведінці індивідуальній чи колективній.
Коли мова йде про філософське пізнання світу,
то раціональність як метод такого пізнання не може
виступати поодиноко, з необхідністю у цьому процесі
реалізується і низка інших, протилежних раціональним,
але необхідних у цій справі методів комплексно які
можна назвати ірраціональними. Раціональність сьогодні
розуміється скоріше у множинному значенні як сукупність
різних раціональностей. Крім того раціональне і розумне
вже не постають як дещо однакове. Традиція такого
розуміння походить до німецьких класиків.
Є такі сфери людського життя де раціональність
незважаючи на різні філософські тренди зберігає
пріоритет перед ірраціональністю й сьогодні. І
перш за все цією сферою є нормативність. Феномен
нормативності є дуже складним і як предмет наукового
дослідження міждисциплінарним. Особливістю його
є те, що він може бути реалізованим лише на практиці
у вигляді нормативно відповідної поведінки – діяння
або бездіяльності. Поведінка людини не може бути
моральною або правомірною лише теоретично – це
завжди є практичний акт, який набуває свого буття та
цінності лише у своїй практичній реалізації.
Тому розглядаючи проблеми пізнання феномену
нормативності можна говорити про два йога аспекти –
теоретичний, що включає знання про нього, та практичний,
що пов’язаний з його реалізацією. Щодо суті самого цього
феномену, то тут теж необхідно говорити про те, що він
має як раціональну сутність, так і ірраціональну.
І. Кант надає особливого значення тій обставині,
що моральне значення вчинку залежить саме від
безпосереднього впливу розуму, що створює закон,
який лежить в основі волі. Цим теорія І. Канта істотно
відрізняється від більшої частини етичних систем [2, с.
234]. Дійсно, за І. Кантом в основі нормативної поведінки,
як моральної так і правової лежить закон розуму,
який створює його сам. Оскільки норма – це завжди
універсальне правило поведінки, воно може бути засноване
лише на розумності, що є теж універсальною людською
якістю. Норма сприймається як певна «нормальність»,
«універсальність»,
«обов’язковість»,
«необхідність»
та «бажаність» соціальної поведінки і важливо, що за
І. Кантом всі ці її якості не є зовнішніми щодо людини, а є
результатом її власних розумних устремлінь.
Практичний розум у межах якого І. Кант розглядає
право і мораль є сферою обов’язку, свободи, а
теоретичному розуму відповідає сфера природного
закону. По суті, природному закону нормативність не
потрібна, оскільки він якщо і має людський вимір, то
він проявляється у тому наскільки людина знає про ці
закони і здатна їх пізнати та зрозуміти, але людина не
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встановлює їх нормативність. Сферу ж нормативності
являють собою моральні та правові норми, оскільки
саме суспільство визначає, що є правильним у даний
період часу, на даній території у межах даної культурної
традиції. Нормативність – це ще й сфера творчості, що
зовсім не суперечить її розумній природі.
Важливим моментом у філософії І. Канта є те, що
зовнішні правила і настанови (мораль, право) повинні
узгоджуватися з власними, створеними суб’єктом законами,
що не виключає їх універсальності, причина якої все той же
розум. Відповідно й джерелом зобов’язання виконання норм
є не зовнішній примус (суспільства, держави), а внутрішні
переконання і настанови особистості. Відповісти на відоме
кантівське запитання: «що людина повинна робити?»
можливо лише виходячи з того, що нормативність для неї –
це перш за все самонормативність. Якщо людина задається
питанням про те чи справді вона зобов’язана виконувати
якийсь норматив, позитивна відповідь може бути лише
тоді, коли він відповідає її власній нормативності.
Здатність до нормотворчості відноситься до
ноуменальної природи людини, оскільки є здатністю
розуму, феноменальна ж її природа, що характеризується
чуттєвістю, емоціями – це те як раз на впорядкування,
регулювання чого спрямована нормативність, звісно у
встановлених для неї межах. Усвідомлення обов’язку
одночасно є і усвідомлення того, що буде якщо йому не
підпорядковуватися. Не нормативність, або порушення
нормативності одночасно веде і до порушення свободи і є по
суті відсутністю розумності, її порушенням. Ноуменальна
природа людини у філософії І. Канта пов’язана з
обов’язком людини перед собою. Філософ зазначає, що
першим принципом обов’язку перед собою є принцип:
живи у відповідності до природи, другій – роби себе більш
досконалим, ніж тебе створила природа [4, с. 461].
Таким чином можна зробити висновок, що суть
«кантівського перевороту», який полягав у зміні
пріоритетів з теоретичного розуму на практичний, означає
ще й пріоритет нормативності, як творчого процесу
свободи волі над даністю, заданістю законів природи.
Нормативність за І. Кантом – це завжди результат
розумності, оскільки сфера у якій нормативність взагалі є
можливою є сферою розуму. Саме там вона створюється і
реалізується спочатку на рівні усвідомлення особистістю
себе як «нормотворця», а вже потім на рівні суспільства
«нормотворця» як практичної своєї реалізації. Це дає
змогу відповісти на дуже непросте питання про те, якою є
природа нормативності. За І. Кантом її природа – розумна,
творча, свободна. Відповідно людина підкоряється
нормам з тієї причини, що вони є результатом законодавчої
діяльності її власного розуму і не суперечать її свободі, а
навпаки її реалізують.
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The phenomenon of normative behavior in the philosophy
of I. Kant
The development of philosophy is often characterized as a «crisis of
rationality». First of all, this is due to the fact that some researchers believe that
rational methods of cognition do not solve philosophical problems and are directed
entirely on the same rational reality as the modern world is not.
The question arises of justification in the classical philosophy and science of
the domination of rational methods of cognition. But the question is not only about
this, it is important to talk about what today we mean by rationality. Whether it is
a departure from rationality, or about its new forms, manifestations, measurements
in the study of phenomena.
The purpose of this study is to identify rational aspects of normative behavior
in the philosophy of I. Kant. Considering this question it is necessary to turn to
the rationality of normativity by the classics of philosophical thought, applying the
methodology directly I. Kant and others.
The research methods include: coincidence of historical and logical,
comparative analysis, methodological principle of additionality, etc. The study
of the phenomenon of normative behavior in the philosophy of I. Kant shows the
importance of the principle of rationality, duty, freedom in the analysis of such
an important phenomenon as social behavior. From the way in which a person
determines the grounds for normativity depends on how it will act: subordinate or
not to obey it, how it will realize its social being.
Keywords: normative behavior, morality, law, rationality, person, society.
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Концепції analogia fidei та analogia relationis
у теології К. Барта: епістемологічний,
антропологічний та екуменічний потенціал

Розглянуто оригінальні концепції теології К. Барта analogia fidei та
analogia relationis та визначено їх евристичний потенціал у вирішенні проблеми
демаркації віри і знання в європейській теологічній традиції та cучасних
філософії і релігієзнавстві. Окреслено релевантність маніфестованої
проблематики в умовах кризи гуманізму, детермінованої соціокультурною
динамікою цивілізаційного розвитку людства та її техногенним характером.
Ключові слова: теологія, analogia entis, analogia fidei, analogia relationis,
форми Божого буття, віра, знання, гуманізм.

Виклики сучасності, пов’язані з техногенним
характером
людської
цивілізації
та
стрімкою
динамікою змін соціокультурного фону, обумовленою
експоненціальними
темпами
науково–технічного
прогресу у сфері прикладного застосування високих
технологій актуалізують проблематику гуманітарного
знання. І це відбувається не всупереч логіці згаданого
науково–технічного прогресу або, наприклад, довільним
екстраполяціям відомого емпіричного спостереження
(«закону») Г. Мура (корпорація «Intel», 1965) зі сфери
HT на спосіб людського життя, картину світу людини,
світоглядне знання та різноманітні концепції гуманізму,
а навпаки, дегуманізація людського світу виступає
своєрідним епіфеноменом згаданих процесів. Це
демонструють і парадоксальна логіка епохи гіпотетичної
технологічної сингулярності, що ставить питання
про підстави, способи, форми та сутність людського
існування, тобто йдеться про перегляд й уточнення
фундаментальних і доктринальних настанов інваріантної
концепції гуманізму, і все більша включеність людини
у систему «другої природи», коли, перефразуючи
К. Маркса, олюдненню має бути піддане вже олюднене,
технологізовані середовище та реальність, філософська
проблематика аугментації людини, тощо.
Можемо говорити, що характер гуманітарного
знання набуває нових предикацій, і насамперед
це пов’язано з його соціальним виміром, з тим,
що стосується проблематики ідеології, мотивації
поведінки, інтерпретації семіотичних кодів як
соціально обумовлених конструкцій. Можливо, саме
це мав на увазі К. Леві–Стросс, коли у тексті 1950–
го року стверджував, що 21 століття буде століттям
соціальних наук, якщо буде взагалі [6]. Попри зміну
контексту та соціокультурної детермінації, зближення
епістемології соціальних і гуманітарних наук
концептуально обумовлене згадуваною динамікою
розвитку цивілізації. З огляду на вищезазначене,
актуальним видається звернення до теоретичного
доробку теолога 20 століття К. Барта, релігієзнавчі
та суто філософські аспекти ідей якого є предметом
нових інтерпретацій і прочитань у 21 ст. [3, с. 27].
На нашу думку, причиною цього є концептуальний
парадоксалізм творчості богослова, що робить його
тексти евристичними не лише для істориків релігії чи
історії ідей, а й для осмислення підвалин і настанов
соціокультурного знання загалом.
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Метою розвідки є з’ясування теоретичного,
епістемологічного й ідеологічного потенціалу однієї з
центральних колізій в теології К. Барта – протиставленні
концепцій analogia entis та двох інших критеріальних
підходів до проблеми Богопізнання та розуміння
відношень Бога і людини – analogia fidei та analogia
relationis.
Проблематику, дотичну до заявленої у статті,
розробляли такі вітчизняні й зарубіжні дослідники,
як: Х. У. фон Бальтазар, В. Білецький, Ю. Бубнов,
К. Д. Ванхузер, С. Гренц, Б. Губман, М. Еліаде, І. Касавін,
А. Колодний, Д. Конгдон, Г. Кюнг, Т. Ліфінцева,
А. МакГрат, А. Пальчик, Л. Стасюк, Ч. Тейлор, В. Філатов,
Р. Хейз, М. Черенков, М. Шахов, С. Щавельов та ін.
Безпосередньою підставою для статті стала сучасна
проблематизація посутнього зближення теології та
наукової епістемології [9], а також теза Х. Кюнга про
екуменічний потенціал згаданих концепцій у теології
К. Барта [7].
Головним чином критика Барта його сучасниками
і наступниками відштовхувалася від констатації його
фідеїзму. З ліберальної точки зору, він догматик, з
консервативної ж, він антидогматик, оскільки його
позірно ірраціональна позиція начебто унеможливлює
будь–яку формально–логічну раціональну апологетику,
зафіксовану дискурсивно. Барт апелює до парадоксу
та argumentum ad hominem, ставлячи межу послідовності та несуперечливості інтелектуалізму не
тільки Шлейермахера та Гарнака, але й Аквіната,
обґрунтовуючи акт прийняття дару віри як «стрибка
у ніщо», у традиції від Бьоме, через К’єркегора і до
експлікацій екзистенціалізму Гайдеґґера.
У цьому сенсі його теологія одкровення надзвичайно
ефективна і плідна для теологічної творчості, оскільки
укорінює себе не у філософських доктринах і
теологічних течіях, опосередкованих раціоналізацією,
семіотичним кодом мови та дискурсом, а орієнтована
на безпосередню проповідь, на «бування» людини, її
самоздійснення в акті віри через прийняття Ісуса Христа
як одкровення Божого для людини. Безперечно, звідси
вибуховий ефект рецепції ідей його першої книги.
Слабким же місцем теології Барта, яке безпосередньо
обумовлене його сильною стороною, була і є ймовірність
такої її інтерпретації, за якої зв’язок між вірою та
досвідом міг бути елімінованим у будь–яких його
формах, що замикало теологію лише в межах релігійної
свідомості [5]. Також К. Барту закидали христомонізм
як гіпертрофовану христоцентричність його теології.
Відомою є метафора Х. Бальтазара, згідно з якою теорія
Барта нагадує інтелектуальний пісочний годинник, в
якому «Бог і людина зустрічаються посередині в Ісусі
Христі. Причому інших точок перетину між верхньою і
нижньою колбою немає» [5, с. 170].
Утім, існує точка зору, за якою звинувачення Барта
в тому, що у нього Ісус Христос водночас є суб’єктом
та об’єктом передвизначення, перебираючи на себе
тим самим місце і роль Бога–отця і людини, не цілком
коректні, оскільки він ніде не заперечував відмінності між
учасниками трійці як різними «формами божественного
буття» (К. Барт). Можна сказати, що Барт, повернувши
в теологію 20 ст. тринітарну проблематику, не лише
не заперечив досягнень критичного (в кантівському
розумінні) мислення та історико–культурного методу в
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романтичній традиції, німецькій класичній філософії,
герменевтичному підході, ліберальній теології, а
продовжив уточнення формально–логічних аспектів
тринітарного догмату, наскільки це дозволяв його
теологічний метод. Так, він заперечував концепцію
модалізму стосовно Святої Трійці і не зводив триєдиного
Бога до єдиної особи, не ототожнював сутність Бога з
його особою, разом з тим стверджуючи вічні відмінності
між Отцем, Сином і Святим духом та рівність іпостасей
Трійці [5, с. 106].
Найбільш доречним видається лише екзистенційний
аргумент проти христоцентризму Барта, який міститься
в усуненні будь–якого гіпотетичного протесту людини і
важливості самого моменту її вибору. Адже, якщо Ісус
Христос втілюється, страждає, помирає, проживаючи
земне життя, перш ніж вознестися і повернутися
в Силі і Славі, то сам факт наявності людської
подоби у цьому космічному процесі чи не вказує на
важливість перетворення мінливого людського начала,
перетворення через власний вибір, а не лише завдяки
зовнішній ініціації або волі? У цьому сенсі Карл Барт є
екзистенціальним оптимістом, віра в порятунок людини
якого непохитна аж до фаталізму, втім, до якого в своїй
сотеріології він так і не доходить. Як писав Г. Беркоувер:
«У богослов’ї Барта торжество благодаті затьмарює
важливість людського рішення, а благовістя ризикує
перетворитися на просте оголошення, що не закликає до
будь–яких життєвих кроків» [14, с. 279].
Пріоритет дійсного над можливим, онтичного над
ноетичним, реального над мисленим та імовірним,
обумовлює розуміння К. Бартом пізнання Бога та
світу. Звідси смислоутворюючий, центральний мотив
його теологічної програми, тут коріниться можливість переходу (віднайдення точок перетину) від
христоцентричної теології до раціональної, філософської
– проблема analogia entis та перехід до analogia fidei, а
також осмислення analogia relationis. Сам Барт відзначав,
що його «Fides quaerens intellectum» (1931), присвячена
Ансельмові з Кентербері, найменш читана з його книг,
але при цьому є програмною [13]. Ансельм у своєму
роздумі «Ratio Anselmi», що у філософсько–академічній
традиції отримав назву онтологічного доказу буття
божого, впритул підійшов до однієї з наріжних проблем
християнської теології, що стала визначальною
для теологічно–філософського методу К. Барта,
концептуальною настановою його христоцентризму в
теології і разом з тим фундаментальним парадоксом
людської культури й мови як форм фіксації релігійного
знання і переживання. Можна сказати, що в цьому
питанні теологія впритул наближається до філософії,
традиція Аквіната в розумінні співвідношення віри та
знання парадоксальним чином корелює з Лютеровим
розумінням зв’язку віри та спасіння [8].
Знаменно, що католицький реформатор Г. Кюнг
зауважував, що в корпусі ідей Ансельма К. Барт віднайшов
для себе можливість екуменічного порозуміння з
католицькою теологією [7]. Барт услід за Ансельмом
інтерпретує августинівський принцип credo, ut intelligam,
співвідношення віри та знання – центральне питання
теології, яка, за визначенням, є знанням про віру і про
надраціональні істини, зокрема про трансцендентного
Бога, структуру Божої єдності (тринітарний догмат),
форми теофанії та інші визначальні питання догматики.
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Якщо Аквінат гранично раціоналізує віру (стаючи при
цьому попередником культурницького інтелектуалізму
ліберальної теології), то Лютер, виходячи з принципу
sola fide, практично елімінує інтелектуальні вольові
зусилля зі сфери прийняття людиною віри; керігма,
проповідь, превалює над розумінням.
Яким чином протестант, філософ і теолог
неокантіанського штибу К. Барт, звертаючись до одного з
фундаторів середньовічного реалізму в схоластиці, може
обґрунтувати свою неоортодоксію в теології? Якщо
гранично спростити хід думки Ансельма, то матимемо
справу з іманентним розуму пріоритетом реальності над
думкою, що саме по собі є парадоксальним. Проблема
в тому, що уявити і поняттєво позначити щось означає
це щось обмежити мисленою та уявною картинами
світу, що вже неприпустимо стосовно ідеї Бога з
огляду на його трансцендентність. Можна говорити,
що Ансельм тут продовжує орфічно–піфагорейську
традицію (геометризація ідеального числа як чистої
форми), що через поняттєву діалектику апорій елейської
школи (наприклад, апорія «спис» Зенона), платонівську
теорію ідей і аристотелівську піраміду форм (понять)
постулює форму форм, категорію категорій, нерухомий
першодвигун, тобто філософського бога античного
раціоналізму. Але при цьому Ансельм апелює, як і
Августин, до віри, парадоксальним чином апофатичним
способом конструюючи катафатичне доведення
існування Бога. Якраз ця риса мислення Ансельма
видається надзвичайно близькою К. Барту.
«Стрибок у віру», неможлива можливість (К. Барт)
людського роздуму та судження щодо Бога здійснюються
за рахунок ірраціонально інтерпретованого одкровення
як акту довіри людини до Бога та здійснення її в ньому.
Якщо Бог є summa veritas і при цьому є не тільки
повнотою істини, але і її причиною, causa veritas, то
він є джерелом всіх істин, включно з пізнанням його
самого, що доступні людині. Коли Барт відзначає такі
якості Бога, як intelligentia та veritas, що їх обмірковує
Ансельм, то услід за ним він виходить з того, що вони
збігаються, співпадають, тобто в пізнанні Бог виступає
інтелектом, що відчуває (цікаво, що в останній третині
20 ст. католицький теолог Х. Субірі вельми евристично
працюватиме в цьому проблемному полі [11]), sensibilis,
що cognoscibilis, таким усвідомлюваним чуттєвим,
що є пізнаваним. Хоча це пізнання якраз і є таким, що
обривається на межі раціонального, передбачаючи
стрибок зі скелі у бьомівсько–к’єркегорівське ніщо,
ungrund, безосновне.
Таким чином, віра передбачає вольове зусилля, а
інтелект (залежний від досвіду) виступає як проміжна
ланка між вірою і предметом віри (medium inter fidem
et speciem), тобто для віри абсолютно несуттєвими є
ірраціональність, парадоксальність чи алогізм, інтелект
же виконує медіальну функцію місточка між волею та
вірою. Цей образ, метафора схематичні і тому повністю
не відображають складну кореляцію між інтелектом
як можливістю пізнання, пізнанням, знанням і вірою
– навряд чи ці відношення можуть бути лінійними чи
позбавленими поняттєвих нюансів.
Але
наразі
складність
формально–логічних
конструкцій, визначень і експлікацій вказує на таку
смислову повноту, яка її повністю усуває, знімає – у
таїнстві акта віри. Можливо, К. Барт виявив такий інтерес
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до інтелектуальної інтенційованості Ансельма тому, що
вона вельми близька до його розуміння постаті Христа.
Уже згадувалося, що його теологія є христоцентричною
і що трансцендентний Бог для людини доступний лише
в одкровенні, яке представляє Святе Письмо та земне
служіння Ісуса Христа як втіленого Бога. Тобто Христос–
Логос інтелектуально доступний, і весь зміст Євангелія
може бути предметом інтелектуального розгляду – але
тільки в межах профанної людської історії, в межах
часу, в межах тілесної, навіть «плотської» події втілення
Бога, але не в божому його аспекті як Одкровення. Для
цього інтелект не є придатним, і потрібен вольовий
акт прийняття дару віри. Багато критиків К. Барта
другої половини 20 ст. наголошували на внутрішній
суперечливості його версії діалектичної теології [5] –
якщо Бог повністю недоступний людині як чуттєво,
так й інтелектуально, то як тоді можливе здійснення
Одкровення?
Але К. Барт не заперечує розум, культуру та науку,
він лише прагне зафіксувати розрив, діастаз між вірою
та інтелектуальним культуртрегерством ліберальної
теології. Його теологія, за зауваженням П. Тілліха, цілком
керигматична [12], вона апелює не до згаданого вище, але
до проповіді Христа як самоздійснення людини у Ньому
і завдяки Йому. К. Барт у своєму «Начерку догматики»
(1946) [8] зазначає: «Наш людський шлях – це шлях від
однієї зради до іншої, що вірно і стосовно богів цього
світу. Вони не тримають своїх обіцянок. Немає тому
ніколи дійсного спокою та ясності. Вірність є лише у
Бога, і віра є довірою до того, що Його можна триматися,
є довіра до Його обіцянок і настанов» [2, с. 27]. Тому
він навіть грецьке слово πίστεως у своєму перекладі
«Послання до римлян» подає в деяких випадках як
«вірність Божа», а не як віра, переконання, переконаність.
Для нього важливий момент вольового самовизначення
людини та її особистої пов’язаності з Христом через
довіру, що означає відмову від фіксованості на минущих
«богах цього світу».
Відомі слова з передмови до першого тому
«Церковної догматики» (1932) К. Барта про те, що
analogia entis є винаходом Антихриста. Їх по–різному
інтерпретують, але достеменно ясно, що теолог не
приймає природну теологію в жодних формах, і
компроміс тут для нього неможливий. Аналогія між
Творцем і творінням неприпустима, тому на її місце він
ставить analogia fidei та analogia relationis. З його точки
зору, розглядати Одкровення Боже поза христологічним
та тринітарним контекстами неможливо. Одкровення
представлене Христом та подією хреста для людини
поєднує Бога і світ, вічне і тимчасове, грецькі хронос і
кайрос, тобто речі непоєднувані і навіть взаємовиключні
– у Христові. Відоме твердження Барта щодо його
відданості К’ֺєркегоровій максимі про безкінечну якісну
відмінність між часом і вічністю: ««Бог на небесах, а
ти на землі». Відношення цього Бога до цієї людини і
цієї людини до цього Бога – ось у чому, на мій погляд,
полягає тема Біблії» [3, с. 37].
Тому діастаз, роздільність часу і вічності, людського
і Божого, Одкровення (та Євангелія, через яке воно може
відбутися) й культури і науки знімається саме в Богові.
При цьому будь–які спроби підігнати цю подію під
структури людського інтелекту, вербальні конструкції,
історичні форми культури відпочатково самозаперечні
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через принципову «інакшість» Бога. Можна навіть
сказати, що К. Барту вдається засобами мови подолати
мову, у своїй парадоксальній теології підійти до меж як
історико–культурного, так і догматичного підходів до
Святого Письма та обґрунтувати віру людини, виходячи
не з неї самої (несуттєво, що буде її джерелом у ній самій
– герменевтика культури чи формалізована догматика), а
з Божої любові.
Його аналогія віри спирається на те, що вище за
розуміння, мову і чуттєвість – на відпочатковий зв’язок,
пов’язаність між Богом і людиною, що здійснюється
через Одкровення Христа, та існує завдяки вибору
Богом любові до людини. І в цьому сенсі Барт,
безперечно, гуманіст, але гуманіст поза моделлю
гуманізму доби Просвітництва та більш ранніх моделей
– антично–елінської та ренесансної. Перефразовуючи
назву роботи Х. Арендт, «гуманіст за темних часів».
У 2 томі «Церковної догматики», обґрунтовуючи
концепцію аналогії відношень, теолог пише: «Йдеться
про відношення всередині буття Бога з одного боку,
і між особою Бога і людини, з іншого боку. Між цими
двома відношеннями як такими, і саме в тому сенсі, що
друге відповідно до першого є сполученість і подібність
(correspondence and similarity), існує analogia relationis.
Сполученість та подібність двох відношень полягає в
тому, що свобода, в якій Бог стверджує Себе як Отець,
покладається на Себе як Сина і підтверджує Себе як
Святого Духа, є такою ж свободою, як та, в якій він
є творцем людини, в якій людина може бути його
творінням, і в якій відношення Творця та його тварі
встановлюються Творцем» [4, с. 27].
Роз’яснюючи свою думку, К. Барт наголошує, що
людина, створена за образом та подобою божою саме
в аспекті комунікативної сполученості, відношення
відповідності, аналогії (нім. Entsprechung, англ.
correspondence) між сутностями, нехай і неспівмірними.
«Те, що Бог створив людину за своїм образом полягає в
тому, що він не створив її в спокої, але в пов’язаності з
собою і спілкуванні. …Бог існує в стосунках і спілкуванні
(God exists in relationship and fellowship). Як Батько Сина
і Сина Отця Він Сам Я і Ти, протистоїть Собі і все ж
завжди є одне і те ж в Святому Дусі» [4, с. 29].
Отже, маємо справу з двома рівнями analogia relationis:
перший унаочнює відповідність між відношеннями
іпостасей в межах трійці (трансцендентного бога
Отця та Христа–логоса, Спасителя, що рятує людину
у святому Дусі) та відношеннями між Сином та Духом
(як маніфестацією одкровення в Святому Письмі) та
людиною, створеним буттям. На другому рівні йдеться
про реляційну природу оголошення стосунків між
творцем та створеним, богом та людиною, яка виявляє
себе в своєрідній рекурсії: божа сутність та структура
трійці послідовно відображується спершу в Синові, а
потім у людині. Тому К. Барт стверджує що «…не може
бути й мови про аналогію буття, але йдеться про аналогію
відношень. Бог у відношеннях, і так само людина,
створена Ним» [4, с. 33]. Сучасний американський
дослідник Д. Конгдон зауважує, що це чи не «найбільш
вражаюча» теза теології К. Барта [15].
Висновок. Підсумовуючи, зазначимо, що неважко
помітити, як тісно ця інтуїція мислителя пов’язана
з традицією діалогізму у філософії 20 ст. – з ідеями
М. Бубера, Ф. Розенцвейга, Е. Левінаса, О. Розенштока–
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Хюссі, Б. Вальденфельса, Г. Марселя, Ф. Ебнера.
Вельми суттєвим, на нашу думку, в цьому контексті
є момент колізії: діалогічного мовлення як противаги
монологічній мові, діалогу, полілогу та імперативного
монологу, насамкінець, керігми (ґрунтованої на
відношеннях любові) та репресивної дидактики
(що апелює до розуміння та покори). Розенцвейгове
«мислю, отже говорю» стосовно концепцій analogia
entis Ансельма й analogia relationis К. Барта [16], мало
би якраз означати що «бог примушує нас говорити» [10],
що в людині розгортається модель Христа–логоса, і це і
є богопізнання й наближення до Нього без гіперболізації
створеного буття та його простого опису в мові та
компендіумі вербалізованого знання.
Це є дійсна альтернатива інтелектуалізму Аквіната
та догматизму велетів протестантизму, Лютера,
Кальвіна та Цвінглі. Концепція внутрішнього діалогу
в сучасній когнітивній психології (Г. Херманс),
наприклад, цілком відповідає бартовому розумінню
мовлення (проповіді) як саморозгортання божої подоби
в людині, чи то в термінології психоаналізу – самості
(К. Юнг), чи то герменевтичного кола в герменевтиці
Г. Гадамера та П. Рікера, чи то істинної екзистенції
в фундаментальній онтології М. Гайдеґґера, чи то
когнітивного агента в конструктивізмі П. Вацлавіка
тощо. Ці паралелі вказують на релевантність
розглянутої концепції в проблемному полі сучасної
філософії. Концепції analogia fidei та analogia relationis
К. Барта є евристичними для сучасної гуманітаристики
насамперед тому, що долають обмеженість крайнощів
сцієнтизму та ірраціоналізму, можуть виступити в
якості пізнавальних моделей не лише для теології,
але і для гуманістичної, такої, що долає крайнощі
як антропоцентризму так і нонантропоцентризму,
філософської антропології та релігієзнавства, для
екуменічного руху сучасності.
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The concepts of analogia fide and analogia relationis in the ecology
of K. Barta: episemological, anthropological and ecumenic potential
The article describes the concept of analogia fidei and analogia relationis of
the original K. Barth’s theology. The author investigated their heuristic potential
in solving the problem of demarcation between faith and knowledge in European
theological tradition and modern philosophy and religious studies. The relevant
issues in a manifesting of the crisis of humanism, determined by sociocultural
dynamics of civilizational development of mankind and its technogenic character
were identified.
Keywords: theology, analogia entis, analogia fidei, analogia relationis, forms
of the existence of God, faith, knowledge, humanism.
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Свобода здобуття самості у комунікації з Іншим
у філософії Карла Ясперса
Розкрито значущість комунікативного підходу до розуміння
множинної соціальної ідентичності. На прикладі філософії Карла Ясперса
продемонстровано, що відкритість до комунікації є запорукою відкритості
самості до постійного варіативного самоконструювання. Взаємини з Іншим
постають як критично залежні від свободи обох учасників комунікації
– самості і Іншого. У «Психології світоглядів» Ясперс акцентує увагу на
динамічності і багатовимірності самості. У «Філософії» Ясперс розкриває
критичну залежність цих якостей самості від участі людини у екзистенційній
комунікації. Екзистенційна комунікація розкриває невичерпний потенціал
людини до творення нових соціальних зв’язків і закріпленні у цих зв’язках нових
образів самості. Найбільш яскраво екзистенційна комунікація розкривається
у любові–боротьбі, коли любов до іншої людини спонукає самість до боротьби
за виявлення справжнього буття – власного та іншої людини.
Ключові слова: самість, множинна соціальна ідентичність, комунікація,
екзистенційна комунікація, свобода.

Тема ідентичності особистості розкривається у
філософії німецького мислителя Карла Ясперса дещо
несподіваним чином – на фоні традиційно монологічної
філософії суб’єкта Ясперс вбачає можливим не лише
виявлення і пізнання, але й практичне розкриття,
розвиток і реалізацію самості людини лише у комунікації
з іншими людьми. Ідентичність особистості постає як
продукт комунікації, а відповідно мало не тавтологічній
самототожності самосвідомості, яку зустрічаємо у
Йогана Фіхте та Ґеорґа Геґеля, Ясперс протиставляє
відкриту до багатьох версій самоідентифікації творчу
природу людської самості. Цю відкритість Ясперс
осмислює як конкретизацію людської самості у її
екзистенційній конкретиці. Місце аналізу екзистенційної
комунікації у філософському дослідженні комунікації в
загальних рисах вже була вказана М. І. Бойченком при
розгляді освітньої комунікації як одного з важливих
варіантів такого конкретного втілення людської самості
у комунікації [1, с. 234]. Наше завдання у цій статті –
простежити як філософія комунікації Ясперса сприяє
розкриттю динаміки становлення множинної соціальної
ідентичності. При цьому комунікація постає не просто як
предмет дослідження, але й визначає його методологію,
якою є комунікативна філософія, першооснови якої і
заклав Карл Ясперс.
Вже у своїй праці «Психологія світоглядів» [11], яка
вийшла у світ у 1919 році, Ясперс динамізує розуміння
суб’єкта і тим самим надає особистості як суб’єкту
відкритого характеру невпинної творчості самої себе.
Здавалося би, цю ідею зустрічаємо ще у характеристиці
трансцендентального суб’єкта Йогана Фіхте [6], у
радикалізації свободи творчості цього суб’єкта у
філософії Фрідріха Шелінґа [8] та вченні про невпинне
самостановлення свідомості як духу у його переходах
від суб’єктивного до об’єктивного і далі до абсолютного
у Ґеорґа Геґеля [3]. Однак, саме Ясперс наголошує
на сутнісній значущості емпіричного розмаїття
самотворення суб’єкта, на неможливості втиснути
результати цього самотворення у жодні теоретичні схеми:
«Це має вигляд так, що непізнаваний у собі суб’єкт неначе
рухається навсібіч в об’єктивному, шукаючи, створюючи
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та формуючи його» [11, с. 50–51]. Але це розмаїття
емпіричних проявів творчості людської суб’єктності
для Ясперса не є предметом для позитивістської
класифікації – навпаки, сутність цього емпіричного
розмаїття полягає у її приницповій мінливості, а отже й
незавершеності у своєму становленні, відкритості: «Від
статичного елементів ми потрапили у динамічне сил, від
нерухомого до рухливого, від ізольованого до цілісного,
від прояву до того, що лежить в основі, від моментного
до особистого, всецілого» [11, с. 51]. Ясперс вбачає такі
духовні цілості не лише у людині, але у соціальних та
історичних індивідах, тобто соціальних групах і народах,
однак все ж пріоритетним предметом його дослідження
завжди залишається особистість.
Свобода є ключовим поняттям у Карла Ясперса у його
роботі «Філософія», причому особливу увагу розгляду
свободи він приділяє у другому її томі під назвою
«Просвітлення екзистенції». Саме у розділі третьому
першої основної частини цього тому «Комунікація»,
автор вдається до розкриття самого змісту філософського
поняття комунікації, при цьому свободу Ясперс розглядає
як один з найважливіших і невід’ємних елементів,
завдяки яким можлива сама комунікація. З іншого боку,
саме у комунікації і розкривається у найвищій мірі і у
своїй повноті свобода людини. Як би там не було, свобода
уможливлює саму суть буття людини у комунікації, в
той час, як можна зауважити, що поняття «свобода» і
«комунікація» не лише є ключовими для уможливлення
взаємного і оборотного причинового зв’язку, але
також і смисловими, і онтичними корелятами. Дійсно,
комунікація не може існувати без свободи, але і свобода
знаходить своє місце лише в комунікації, таким чином,
дані поняття є взаємозалежними онтично, тим не менш,
важливим для детермінації комунікації є й розуміння того,
що свобода уможливлює її сенс та без свободи не було
би не лише можливості, але й сенсу говорити про будь–
яку комунікацію, для якої свобода є найбільш ключовим
елементом, який уможливлює її існування та її мету.
Впродовж усього розділу про комунікацію,
К. Ясперс звертається до поняття свободи. Як вже було
уточнено раніше, свобода є важливою для комунікації,
проте комунікація є також важливою для свободи: лише
в комунікації кожна особистість як Я отримує себе як
самість, та, таким чином, стає вільною через вільну
комунікацію з Іншим, яка проявляє себе як зв’язок,
який обумовлюється цією свободою, та в цей же час
має на увазі свободу як вихід, кінцеву мету наприкінці
комунікації як процесу. Не можна стверджувати, що
свобода є єдиною чи тим більше вичерпною ціллю
комунікації, адже Ясперс наголошує, що знати про
ціль комунікації неможливо, може бути дуже багато
результатів її. Проте, про значущість свободи як кінцевої
мети та суті усього перебігу комунікації можна судити
по тому, що Ясперс наголошує на тому, що комунікація
своїм головним результатом ні в якому разі не має щось
матеріальне.
Ясперс досліджує комунікацію саме як інтерперсональну, неопосередковану: для нього важливо
наголосити на первинному розумінні комунікації
як комунікації екзистенції, яка в свою чергу тісно
переплітається з просвітленням екзистенції. Як би
там не було, комунікація, свобода та екзистенція є тою
тріадою, яка утворюється у їх спільному взаємостосунку
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та значною мірою пом’якшує першу жорстку пару
залежних одна від іншої категорій комунікації та свободи.
Тим не менш, підкреслюючи важливість свободи, автор
говорить, що лише завдяки персональній свободі Я, яке
може відрізнити себе від інших, отримавши особисту
незалежність, воно може мати справжній зв’язок з іншим.
Дійсно, таке пояснення видається досить логічним,
оскільки якщо би Я було невільним, якщо би воно було
заплутане в якихось незрозумілих зв’язках, якщо би
Я не усвідомлювало своєї самості, тоді не було би для
нього можливості вступити в комунікацію з іншим,
оскільки Я би не мало такої можливості а пріорі. Як би
тавтологічно це не звучало, лише свобода автономності,
тобто сама потенція бути вільним обирати, тобто
автономно опиратися на можливість взаємодії як вільного
та невимушеного вибору, дає Я шанс обрати спільну
належність до свободи разом з Іншим, з яким відбувається
первинний вступ до комунікації. Крім того, Карл Ясперс
наголошує, що в комунікації людина не просто бере
участь, вона абсолютно повністю в ній перебуває. Тобто
комунікація для Ясперса є такою собі «домівкою буття», у
ролі якої для Гайдеґера виступає мова [7].
Тим не менш, чому свобода є ключовою, чому
саме в ній збігаються інтереси самості та Іншого, та
як саме свобода уможливлює комунікацію? Справа у
тому, що згідно з Ясперсом, у справжній комунікація Я
стає самим собою, проте він говорить про те, що лише
будучи собою, Я зможе відкритися разом з іншим,
отже важливим є не так можливість бути собою, а саме
можливість бути, тобто існувати для комунікації, саме
тому Ясперс і говорить про комунікацію екзистенції, та
про просвітлення, сенс якого полягяє у бутті. Свобода
Іншого щодо мене (передусім свобода обирати чи не
обирати комунікацію зі мною) є запорукою істинності
мого пізнання буття цього Іншого: «Але воля до
комунікації має залишатися також волею до комунікації
з цим іншим як чужим» [12, с. 110]. Отже, будучи
вільними, та маючи в собі можливість вибирати через
апріорну наявність свободи, яка уможливлює в той же
час свободу вибору, Я та Інший здобувають можливість
самовідкритися як кожен для себе, так і один назустріч
іншому. Ясперс пише, що лише з Іншим Я може стати
самим собою, та лише разом вони можуть отримати
те, чого хоче кожен окремо. Отже, виходить, що навіть
перебуваючи у спільному зв’язку, а не просто маючи
належність до нього, суб’єкти повинні зберегти свою
свободу, ба більше, вони повинні збільшити її, досягнути
її повноти і справжнього розкриття, поринувши у
самозаглиблення через зв’язок з Іншим.
В певному сенсі можна також говорити і про
самотність як про свободу за Ясперсом, оскільки він чітко
наголошує на тому, що самотність не є ізольованістю:
самотність є туга за комунікацією, тоді як ізольованість
є відмовою від неї. Самотня людина відкриває себе
до комунікації, ізольована – закриває себе від неї.
«Воля до відкритості означає рішучість поставити під
питання все раніше здобуте, залишаючи під питанням
чи здобуду я завдяки цьому, і як саме, себе самого» [12,
с. 81]. Отже, видається очевидним той факт, що будучи
самотнім, Я вже має ту свободу, завдяки якій Я може і
просто зобов’язане прийняти комунікацію, що саме
передбачає відкритість у цій самотності як свободі. Тому
самотність є умовою знаходження себе у комунікації,
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свобода самотності – це ніби потенція комунікації, тоді
як свобода екзистенції актуально реалізується лише у
комунікації.
Саме у напруженні між комунікацією як актуальністю
та самотністю як потенцією і уможливлюється буття
людини, саме в перехідних моментах відбувається
просвітлення екзистенції, як реалізованої можливості
бути вільним, як переходу від самотності до зв’язку
з іншим – для того аби знайти себе, знову втратити,
та через самотність прийти до комунікації, саме тому
Ясперс називає комунікацію рухом до самобуття.
Сам концепт самоформування Ясперс розробив ще у
«Психології світоглядів», у «Філософії» ж він розкриває
його глибше і у власне філософському понятійному полі.
Але саме у «Психології світоглядів» опукло представлене
бачення множинності образів людини, які у комунікації
розподіляються у часі та різних стосунках комунікації. У
комунікації всі можливі іпостасі людини актуалізуються
кожна окремо, тоді як у «Психології світоглядів» Ясперс
фіксує саму таку можливість – можливість особистості
приймати на себе численні ролі–образи: «Коли людина
бачить не лише свій миттєвий стан, але й себе як
щось цілісне у минулому і майбутньому, її моментні
потуги улагоджуються вкупі у власному існуванні для
сивтворення себе як особистості, рівняючись на якісь
провідні образи. З усвідомленням власної цілісності як
певної, витворюваної сутності, з рефлексією на себе як
сукупності усього того, що лежить між народженням
і смертю, живе небагато людей і ніхто не живе довго з
таким усвідомленням» [11, с. 98]. Далі Ясперс наголошує
за допомогою курсиву: «Самоформування може бути
також різноманітним, як і різновиди мислимого власного
«Я»» [11, с. 99]. Якщо відійти від ще відчутних тут
впливів філософії Геґеля, то отримуємо те множинне
онтичне самотворення особистості, яке і намагається
описати Ясперс у «Філософії». Звісно, після досвіду
знайомства з «Буттям і часом» Гайдеґера [7] Ясперс не
міг уже писати про онтичний рівень як рівень існування
особистості – тут він переходить до аналізу екзистенції,
але екзистенція у Ясперса прозоро корелюється саме з
поняттям особистості з його «Психології світоглядів».
У «Філософії» Ясперс з’ясовує, що мало того, що
існування самості людини не можливе без існування
Іншого, котрий приводить нову самість у світ, виховує,
оточує її своєю опікую, допомагає підлаштовуватись
під суспільні обставини та наділяє її характеристиками,
необхідними для успішної самоідентифікації. Інший
потрібен самості також, щоб вона могла ступити на свій
власний шлях становлення як незалежного індивідууму,
особистості з великої літери, який Ясперс називає
шляхом «до самого себе». Адже, щоб віднайти цей
шлях, людині потрібно спершу вступити в комунікацію
з іншими людьми. З психологічної точки зору це
відбувається вперше приблизно в три роки – в період,
коли дитина вперше протиставляє себе іншим і говорить
про себе з точки зору першої особи («Я»).
Між самістю та Іншим існує не лише
взаємозалежність тривалістю в життя, але також
самість не може бути вільною без Іншого, а Інший
без неї, як зауважує Ясперс [12, с. 74]. Доведення цієї
точки зору може бути здійснено від протилежного,
відштовхуючись від ситуації найбільшої несвободи. Які
стосунки між людьми можуть бути визнані як найбільш
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позбавлені свободи? Відносини раба і його господаря,
які змоделював ще Геґель, щоправда як стосунки пана
і слуги [3, с. 101–104]. Вони розгортаються в умовах
морального та фізичного гноблення, в яких людина
легко втрачає «людське обличчя». Не зважаючи на те, що
такі умови часто без зайвих рефлексій, цілком брутально
створюються рабовласником для підкорення волі інших
шляхом їх знеособлення, він несвідомо сам потрапляє в
їхні тенета й втрачає власну самість. У Ясперса також
простежується ця змодельована ситуація [12, с. 95–98], у
якій не може бути й мови про екзистенційну комунікацію,
яка за визначенням відбувається між рівними людьми
і яка є єдиним шляхом, скориставшись яким людина
здатна прийти до усвідомлення себе.
Щоб полегшити собі завдання – позбутися емоційної
залученості у стосунки з рабами, рабовласники дають
цим людям інші імена, якщо взагалі звертаються до
них по імені. Й чим довше існують такі стосунки, тим
більше підкорена людина втрачає почуття достовірності
власного самості поза ними. Страх за своє життя, за життя
близьких, втрата власного імені та регулярне фізичне
насильство знищують будь–яку віру в те, що можливе
інше життя, інші форми спілкування. Важливо зробити
акцент на тому, що внаслідок втрати підкореними
зв’язку з собою, рабовласник також втрачає себе. Більше
не існує його як людини, тепер він ідентифікується
лише з виконуваною роллю, що узурпує його самість,
щоб не викликати підозри у совісті. Через це він й не
може оцінити свої дії як дегуманізаційні, об’єктивно
поглянути на ці стосунки, його мислення охоплює
пелена – думка про те, що інші люди йому щось винні.
Таким чином, в ситуації пригноблення ні одна зі сторін
не може закінчити коло саморефлексії, повернутися до
самої себе, адже в основі цього повернення має лежати
гуманне ставлення до інших.
Навіть найменший сенс комунікації не може бути
досягнутим в одних лише перлокутивах (мовою Джона
Остіна [5]), тобто творення мовою дій – як це здається
рабовласникам, що тільки й знають, як віддавати накази.
Адже істинна комунікація відбувається між двома
самобутніми особистостями, які взаємно досягають того,
чого спочатку кожен хоче досягнути окремо. В умовах же
несвободи комунікація набуває форми покручу, оскільки
рабовласник думає, що її сенс розкривається в його
власному висловлюванні й не потребує іншої відповіді,
окрім прийняття і покори. Розраховувати на звільнення
в такій ситуації може тільки пригноблений, адже саме
в нього відібрали свободу. Дарма сподіватись, що таке
звільнення може прийти від самих пригноблювачів,
оскільки вони осліпли для сприйняття рабів як людей.
Потрібна постать «лікаря», який дивиться на цю ситуацію
ззовні і може надати як її об’єктивну оцінку, так і слушні
рекомендації щодо її виправлення. Такий досвід Ясперс
не лише спостерігав у молодості, але й сам у цей період
свого життя мав практику психіатра, яка сформувала
його первинне уявлення про необхідність зовнішньої
індукції, наставництва щодо пацієнта – у праці «Загальна
психопатологія» [10]. Але вже у «Філософії» Ясперс
долає цю асиметрію у комунікації. Не дарма Ясперс
писав: «Я не можу стати самим собою, якщо інший не
хоче бути самим собою; я не можу бути вільним, якщо не
вільний інший, не можу мати достовірності себе самого,
якщо не маю також достовірності іншого» [12, с. 60].
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Все, що самість може думати про себе, про світ, про
іншого, вона втілює і висловлює в мові. Комунікація – це
завжди певний процес передачі і прийому інформації.
Беззаперечним є те, що в умовах співіснування з іншими
людьми акт комунікації є найважливішою умовою такого
спільного буття в єдиному полі, утвореного особливими
історичними, культурними, соціальними та іншими
передумовами. Комунікація – фундамент людського буття.
Отже, ми розглядаємо спілкування як процес, за якого
ми можемо сприймати себе та інших, але найголовніше –
розуміти та бути зрозумілими. Зрештою, постає питання
пояснення тих ситуацій, за яких розмова начебто є, а
комунікації немає. Кожен стоїть на власній думці, або
що ще гірше – власну думку не висловлює.
Таким чином постає питання розрізнення справжньої
(екзистенційної) і несправжньої комунікації.. В
пізнавальній діяльності є схильність проводити
дистанцію між суб’єктом, що пізнає, і об’єктом, який
є метою для першого, предметом спрямованості його
свідомості і способом застосування пізнавальних
сил. Ясперс підкреслює той момент, що, по суті, в
несправжній комунікації стосунки самості з Іншим
вибудовуються за схемою: суб’єкт–річ. За таких умов
речі можуть змінюватися, самість може забувати їхні
імена, чи не розрізняти їх, а її вимоги до них будуть
цілком чіткими і конкретними. Однак, несправжня
комунікація також є необхідною умовою спільного
співіснування людей, вимагає свідомого розуміння один
одного. В даному контексті мова може йти не тільки
про повсякденну комунікацію в певній ситуації, а й про
комунікацію як передачу досвіду поколінь та традицій.
Тут неможливо постійно переживати винятковість
ситуації комунікації, бути повністю, до глибини своєї
сутності бути ангажованим повсякденними і рутинними
актами у комунікації. Ці акти переважно навіть не
усвідомлюються.
Протилежною характеристикою володіє справжня
комунікація, або екзистенційна. Екзистенційна комунікація – це зв’язок, що виникає між двома спрямованими
одна на одну екзистенціями («Я» і «Я»). Кожне «Я»
усвідомлює саме себе, протиставляє себе іншим «Я»
та власному світу і тим самим отримує незалежність та
свободу. Головна умова екзистенційної комунікації – це
те, що кожне Я усвідомлює себе як самість, як незамінне
та унікальне існування.
Ясперс наголошує, що тільки завдяки іншому в
екзистенційній комунікації є можливість справжнього
осягнення людини як екзистенції: «Екзистенція в
своїй первинності являється в актах комунікації,
що має стосунок тільки до неї одної» [12, с. 59], «я
приречений спорожніти, якщо я буду тільки я» [12, с.
60]. У його філософії співбуття з Іншим стає однією
з головних характеристик людського буття і умовою
виявлення його автентичності. Жоден з тих, хто вступає
в таку комунікацію, не чекає наперед чогось певного,
не вирішує за іншу людину, що вона має говорити і як
ставитися до інших – кожен є відкритим. Однак така
відкритість породжує ризик. Непідготовленого вона
ранить чи взагалі виявляється для нього неможливою,
адже може потребувати зміни чи втрати усталених
поглядів про себе та світ, що утворило неправдиву
самість: «В саморозкритті я втрачаю себе (як наявне
емпіричне існування), щоб знайти себе (як можливу
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екзистенцію): в замкненості я зберігаю себе (як
емпіричний склад особистості), але неодмінно повинен
втратити себе (як можливу екзистенцію)» [12, с. 68–69].
Тому кожен має вибір – або відкритися іншим та віднайти
свою екзистенцію, або залишитися незмінним, але
несправжнім і невідомим навіть для самого себе. Воля
до замкненості – не ризикує, бо приймає своє так–буття
як вічне своє буття – незмінне. Ясперс неодноразово
звертається до ідеї про те, що на самоті неможливо
для людини здійснити своє саморозкриття, процес
самореалізації своєї сутності для людини можливий
тільки у комунікації з Іншим. Самість, як індивід, не
відкрита і не дійсна сама для себе.
Процес саморозкриття в реалізації – це «любляча
боротьба» [12, с. 69] – боротьба індивідів за свою власну
екзистенцію і водночас за екзистенцію інших людей –
щонайменше тих, з ким вони здійснюють безпосередню
комунікацію. Боротьба відкрита, без влади та переваги
один над одним, солідарна, така, що не розділяє, а
поєднує; кожен проникає разом з іншим вглиб самого
себе. Це «боротьба єдино лише за істину» [12, с. 70] – за
істину спільної екзистенції. У кінці ХХ століття цю ідею
боротьби як розкриття власної сутності розвиває Аксель
Гонет у своїй праці «Боротьба за визнання» [14]. В цій
боротьбі знищуються відчужені форми буття людства –
догми, ідеали. Це відчуження необхідне для того, щоб на
цьому ґрунті відновити справжнє буття людини, а саме
її екзистенцію. Таким чином, самість розкривається у
комунікації, але не просто як певна самобутність, тобто
як самобутня, але постійно мінлива сукупність образів–
проявів цієї самості у комунікації.
Зрештою, екзистенційна комунікація – це постійний
неперервний процес. Це боротьба, що ніколи не знатиме
кінця. Щоб стати самістю, потрібно вступити в процес,
де один розкривається для іншого, щоб разом вирушити
в плавання: «Самобуття в полярності самотності і
комунікації потребувало положення: я можу бути самим
собою, тільки якщо інший разом зі мною буває самим
собою в процесі розкриття» [12, с. 83]. Таким чином,
комунікація стає засобом здобуття свободи, а спілкування
з Іншим є єдиним способом виявлення моєї екзистенції
спершу для іншого, а через нього і для мене самого.
У подальших своїх працях Карл Ясперс також
розглядає комунікацію як умову екзистенції людини,
але відтепер екзистенційну комунікацію розглядає як
умову усіх інших видів комунікації. Зокрема, в лекціях,
які були опубліковані згодом як праця під назвою
«Філософська віра» він зазначає, що «екзистенція осягає
себе лише в спільноті з іншою екзистенцією» [13, с.
442], а це можливо тільки в комунікації (за висловом
Ясперса, розум є «тотальна воля до комунікації» [13,
с. 442]). Людина існує, усвідомлюючи буття іншої
людини, знаходячи в ній ту дійсність, з якою вона
може об’єднатись в розумінні та спілкуванні – у
зовсім різних, але в усіх суспільних взаєминах. Для
Ясперса є дуже важливим те, що для людини за умов
суспільного пригнічення екзистенційна комунікація
нівелюється, знищується соціальною масою, творення
екзистенційної комунікації – це шлях протистояння масі,
її всезагальності і знеособленості, це шлях до істини.
Про це Ясперс пише у своїй праці «Духовна ситуація
часу» [9]. Німецький філософ відзначає, що людина
в часі не може володіти істиною, і тільки комунікація
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«являє собою образ відкриття істини в часі» [13, с. 442].
Актуальність екзистенційної комунікації в розумінні
Ясперса обумовлена тим, що тільки така комунікація
може бути витоком збереження для майбутнього
скарбниці історичного розвитку.
Здобуття самості постає у Карла Ясперса як
комунікативний процес. Такий підхід розкриває важливі
перспективи для аналізу не лише причин утворення
множинної соціальної ідентичності, але й для з’ясування
механізмів її самовідтворення і розвитку. З іншого боку,
тему становлення особистості у комунікації і завдяки
комунікації розробляли у подальшій німецькій філософії
передусім Юрген Габермас [2] та Ніклас Луман [4]. Втім,
значною мірою їхній розвиток комунікативної філософії
відбувався незалежно від дослідження феномену
множинної соціальної ідентичності. Виявити сутнісний
зв’язок між цими двома напрямами у сучасній соціально–
філософській думці – завдання ближчої перспективи для
сучасних дослідників.
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Freedom to gain self in communicating with the Other
in Karl Jaspers’ philosophy
The article reveals the importance of the communicative approach to the
understanding of multiple social identity. An example of Karl Jaspers’ philosophy
has demonstrated that openness to communication is the key to the openness of
self to constant variational self–design. Relationships with the Other appear as
critically dependent on the freedom of both participants in communication – self
and the Other. In «Psychology of worldviews» Jaspers focuses on the dynamism
and multidimensionality of self. In «Philosophy» Jaspers discovers the critical
dependence of these qualities of self on human participation in existential
communication. Existential communication reveals the inexhaustible potential of
a person to create new social connections and to consolidate in these connections
new images of self. The most vivid existential communication is revealed in love–
struggle, when love for another person forces self into the struggle to identify true
being – one’s own and another person.
Keywords: self, multiple social identity, communication, existential communication, freedom.
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Герменевтична соцiaльно–гуманiтарна iнтенцiя
фiлософського пiзнання В. Дiльтея
та сучасна фiлософiя icтopiї

Дана стаття присвячена аналізу формування герменевтичної
соцiально–гуманiтарної інтенції фiлософського пiзнання у працях В. Дiльтея.
Дослiджено вплив даної інтенції на розвиток суспiльно–гуманiтарних вимipiв
сучасної філософії історії. Проаналізовано вплив суспiльних та людських
горизонтiв філософської творчості німецького мислителя на когнітивну
динаміку формування герменевтичної інтенції та її пізнавальне значення
для розвитку гуманiтарних аспектiв філософських наук. Показано напрями
та перспективи методологiчної дії антропологiчних аспектів теоретичних
пiдходiв, створених у просторi концепцiй філософії В. Дiльтея, на науки
суспiльно–гуманiтарної сфери. Розглядаються напрями інтелектуальної
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дії людиновимipних аспектiв фiлософських розвідок нiмецького мислителя
на розвиток методологiчних пiдходiв у процесах розумiння минулих епох.
Виокремлно шляхи застосування теоретичних надбань герменевтичної
соцiально–гуманiтарної інтенції фiлософського пiзнання В. Дiльтея на
реалізацію когнiтивних можливостей модерної філософії icторiї.
Ключові слова: В. Дiльтей, філософія icторiї, фiлософське пiзнання,
соцiaльно–гуманiтарнi науки, герменевтика, інтенції.

Актуальнicть статтi та її проблематики пов’язана
iз значущicтю сучасних філософських, зокрема,
фiлософсько–icторичних концепцій, особливо їх
людських горизонтiв, для осягнення багатовимipної
соцiaльно–культурної динамiки доби глобалiзацiї.
Проблемою роботи є аналiз сутностi соцiaльно–
гуманiтарних аспектiв філософської думки. Мета
роботи полягає у iнтелектуальнiй реконструкцiї та
осмисленнi герменевтичної соцiaльно–гуманiтарної
інтенції фiлософського пiзнання, яка була сформована
у дослiдженнях В. Дільтея, та її впливу на розвиток
модерних концепцiй фiлософiї icторiї.
Основними джерелами даної працi виступають
фiлософськi розвідки нiмецького мислителя, у яких
проаналiзовано когнiтивнi особливостi соцioгуманiтаристики й icторичного знання. Вельми важливими
для осмислення зазначеної проблематики виступають
також концепції фiлософiв, якi корелюють iз теоретичними пiдходами В. Дільтея у iнтелектуальному рiчищi
студiй у сферi філософії історії, зокрема Ф. Броделя та
М. Вебера.
Концепції нiмецького мислителя аналiзувалися у
філософських дослiдженнях у рiзних iнтелектуальнх
площинах. Так, Н. C. Плотнiков осмислив сутнicть
та значення основних етапiв філософської творчостi
В. Дільтея [7]. Х. Piкман сфокусував дослiдницьку увагу
на аналiзi iнновацiй мислителя у розумiння когнiтивних
особливостей гуманiтарних наук [9].
Дж.Оуенсбi проаналiзував вплив теоретичних
пiдходiв фiлософа на створеня концепцiй, якi розглядають
нарративнi зрiзи icторичного пiзнання [8]. I. Cтюарт
дослiдив роль методологiчних надбань В. Дільтея у
теоретичних пошуках французської фiлософської та
icторичної думки середини двадцятого сторiччя [10].
Зазначенi науковi працi спрямованi на осмислення
фiлософських концепцiй мислителя як, певною
мipoю, окремого iнтелектуального явища. Дана
робота орiєнтується на студiю теорiй В. Дільтея як
осередку
герменевтичної
соцiально–гуманiтарної
iнтенцiї фiлософської думки та важливого чинника
методологiчного впливу на розвиток людських й
суспiльно–культурних дослiдницьких вимipiв сучасної
фiлософiї icторiї. Застосування такого теоретичного
пiдходу сприяє актуальностi тематики й змicту працi.
Одним із засновників даної iнтелектуальної течії
й пiонерiв аналізу дослiдницьких засад соцiaльно–
гуманітарного пізнання, зокрема когнiтивних основ
історичної науки, був В. Дільтей. В унiверсуумi його
концепцiй й евристичних iдей постала герменевтича
соцiально–гуманiтарна iнтенцiя фiлософського пiзнання.
Дослідження мислителя реалізувалися у інтелектуальному просторі другої наукової революції, яка на
межі XIX – XX ст. знаменувала перехід від класичного
до некласичного знання.
Ця
трансформація
позначилась
розумінням
значущості познаючого та діючого суб’єктів історичних
процесів, людини й соціуму. Вона охопила, головним
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чином, осмислення дослiдницької специфiки природознавчої сфери наукового пiзнання, але здiйснила
суттєвий вплив й на розвиток фiлософських пошукiв
та теоретичних пiдходiв соцioгуманiтаристики. У
концепцiях В. Дiльтея, у iнтелектуальному просторi
когнiтивних напрямкiв «розуміючої психології» та
школи «iсторiї духа», були сформованi теоретичнi
засади герменевтичної iнтенцiї сучасного фiлософського
пiзнання.
Генерування зазначеного iнтелектуального й
дослiдницького феномену вiдбулося у рiчищi загальних
фiлософсько–icторичних iдей мислителя, спрямованих
на осягнення сутнiсного значення культурно–
психологiчних чинникiв всесвiтнiх процесiв розвитку
минулого. Вiдправним пунктом формування соцiaльно–
гуманiтарних iнтенцiй фiлософських студiй стали
мiркування В. Дiльтея про спiввiдношення когнiтивного
змicту та оригiнальних пiзнавальних властивостей
природознавчих та гуманiтарних наукових дисциплін.
Нiмецький фiлософ вважав гуманітарні дослідження
відмінними від наук про природу, оскiльки icнує
відмінність духовних переживань людини та досвіду її
психiчного життя, яке органiчно поєднує iнтелектуальний
та емоцiйний й iнтуїтивний досвід, вiд раціонального та
експериментального пізнання різноманітних природних
явищ.
Призначенням «наук про дух» мислитель вважав
необхідність побачити та зрозумiти значення одиничного
й індивідуального у соціально–історичних процесах,
встановити каузальнiсть дії останніх і мету та особливості
розвитку у майбутньому [3, с. 301]. Полемізуючи
із точкою зору про ототожнення методологiчного
iнструментарiю природничих і соціально–гуманітарних
наук, В. Дільтей разом з тим вважає суспільне пізнання
саме наукою, але не мистецтвом, а отже вбачає
можливість використовувати у його концепціях певні
когнітивні підходи й принципи експериментального
пізнання [7, с. 75]. Слiд зазначити, що використання
методу експерименту виявляється вельми обмеженим
у дослiдженнях соцiально–гуманiтарних горизонтiв
минулого, оскiльки ментальнicть людей та суспiльств
рiзних епох, почасти дуже суттєво, вiдрiзняється вiд
сучасної.
Вiдповiдно до власних теоретичних пiдходiв,
сформованих у iнтелектуальному просторi соцiaльно–
гуманiтарної
інтенції
фiлософського
пiзнання,
німецький мислитель особливо відокремлював значущість історичних студiй у загальному когнiтивному
унiверсуумi «наук про дух» й фактично одним з перших
вказав на історичну науку як на об’єкт філософування.
Спектр зазначених наукових дисциплiн носить різні
назви у просторi фiлософсько–icторичних конструкцій
В. Дільтея. Зокрема він трактує їх як «морально–
політичні», «соціальні», «моральні й історичні науки»,
«науки про діючу людину», «науки про людину,
суспільство та історію».
Ця обставина означає, на думку Н. С. Плотнікова,
розуміння німецьким мислителем першопочаткової
взаємодії між когнітивними та суто практичними
чинниками, що є однією із важливих ознак соціально–
гуманітарного пізнання [7, с. 64]. Iнтегральним теоретичним елементом осмислення В. Дільтеєм когнітивної
сутностi «наук про дух» виявляється прагнення
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розглядати суспiльно–культурнi й психологiчнi чинники
як засадничi у дослiдженнях причинностi, змicту та
спрямованостi icторичної динамiки.
Вiдповiдно до даного теоретичного пiдходу,
об’єктивною обставиною, передумовою розуміння
зазначених наукових дисциплiн як особливого сегменту
загальнонаукового універсууму виступає, за В. Дільтеєм,
чинник психологічної та діяльносної активності людини
і суспільства.
Згiдно з iдеями, властивими герменевтичнiй
соцiально–гуманiтарнiй iнтенцiї фiлософського пiзнання, життєві цілі людей виступають формуючими
силами соціуму. Вони створюють певну систему більш
високого, ніж сукупність індивідуальних психік, порядку
(у відповідності до теорії систем можна назвати таку
властивість суспільства – емерджентністю). Основним
об’єктом «наук про дух» філософ вважає людину, і як
цілісне утворення, і як реалiзацiю втiлення нею окремих
психiчних та культурних властивостей.
Саме психологічні чинники, індивідуально–
психологічна та соціально–психологічна мотивація
проявляють себе як потужна рушійна сила розвитку
соціуму. Серед сутнiсних елементів, які виступають
передумовами
суспільно–практичної
діяльності,
філософ називає такі психічні проявлення iндивiдуумiв
та соцiуму, як засіб почування, душевне життя, мотиви,
що складаються на основі даних факторiв [6, с. 200].
Дещо пiзнiше, у перioд створення фiлософсько–
icторичних пiдходiв «школи «Анналiв», зазначенi
компоненти суспiльно–психологiчних процесiв минулого
стали розумiтися як феномен ментальностi. Осмислення
значущостi останнього для багатоаспектної динамiки
минувших епох виступає у якостi одного iз засадничих
дослiдницьких завдань у рефлективному полi соцiaльно–
гуманiтарних вимipiв сучасної філософії icторiї.
Важливість аналізу та розуміння психологічних
чинників історичних й суспільно–культурних процесів
випливає із iнтерпретацiї В. Дільтеєм головної мети
історичних досліджень, запропонованої ним у межах
герменевтичної
соцiaльно–гуманiтарної
інтенції
фiлософського пiзнання. Остання, згiдно з теоретичними
пiдходами мислителя, полягає у з’ясуваннi оригiнальних
рис iнтелекту, морально–етичних цінностей, спільних
для соціуму ідей та світогляду у певну історичну епоху.
У свою чергу, елементом, що поєднує вказані
мотивації й чинники соціально–культурної динаміки
є людина, яка інтегрує у власному життєвому досвіді
минуле, сьогодення та їх можливі проекції у майбутнє [6,
с. 201–202]. Даний компонент соцiально–гуманiтарних
горизонтiв фiлософських студiй нiмецького мислителя
виступає попередником як iдей «філософії життя», так
й теоретичних пiдходiв «тотальної icторiї» Ф. Броделя
[1, с. 50–51]. Вони були спрямованi на дослiдження усiх
бокiв дiяльностi людини та соцiуму як основних акторiв
icторичних процесiв i у локальному, i у глобальному
масштабах.
Вельми цікавими є міркування В. Дільтея щодо
сутностi та значущостi соціально–психологічних
чинників розвитку історичних процесів. Поєднання
індивідуальних воль та інтелектів виступає у його
розумінні рушійною силою історії у якості інтегрального
«об’єкту», «єдиної самості». Пізніше данi розумовi
конструкції втiлилися у виокремленнi феномену
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ментальностi, осмислення якого стало одним iз основних
завдань соцiaльно–гуманiтарних горизонтiв сучасних
фiлософсько–icторичних дослiджень й концепцiй
теоретично розвинених наук про минуле, зокрема
соціальної історії й історичної антропології.
Німецький мислитель вказує й на важливicть
таких когнітивних проблем, актуальних для студiй у
рефлективному полi соцiaльно–гуманiтарних вимipiв
сучасної філософiї icторiї, як чинники колективного
безсвідомого й емоційностi та їх прояви й значущiсть
у icторичних процесах, характернi для людини минулої
епохи «пристрасті та душевні стани» [4, с. 306].
Зазначенi соцiaльно–гуманiтарнi інтенції, сформованi
у системi фiлософських рефлексiй мислителя, корелюють
iз психоаналiтичо–icторичними розвiдками З. Фрейда
та сформованими на iнтелектуальнiй основi останнiх
коцепцiями «психоicторiї». Метою цих останнiх є
осмислення ролi безсвiдомого у iсторичнiй дiяльностi
визначних особистостей.
Фундаментальною категорією для формування
когнітивних основ і проблемного поля осмислення
людських та суспiльних розмiрностей динамiки минулого
виступає теоретичне уявлення В. Дільтея, генероване
ним у просторi герменевтичної соцiaльно–гуманiтарної
інтенції філософської думки, про «історичну людину» як
носія особливих і неповторних соціально–психологічних
та соціально–культурних рис певної доби, а не абстрактну,
позаісторичну та позасуспільну істоту. Воно створює
когнiтивнi передумови для розумiння пізнавальної
значущостi
концепцiй
icторично–антропологiчних
вимipiв динамiки минулого та iнтерпретацiї останнiх
як особливо важливого iнтелектуального компоненту
сучасної філософiї icторiї.
Вказані теоретичнi рефлексiї знайшли втілення у
роботах німецького мислителя, присвячених аналізу
особливостей світосприйняття та філософських уявлень,
притаманних різним історичним епохам європейської
культури. Так, В. Дільтей зробив спробу дати
характеристику ментальності суспiльств середньовічної
Західної Європи, яку називав «метафізичною
свідомістю» [5, с. 381]. Даний теоретичний пiдхiд
виявися одним iз когнiтивних засад концепції релiгйно–
психологiчних чинникiв економiчних систем М. Вебера
[2, с. 30–31] та фiлософсько–icторичних розвiдок релiгiйних компонентiв середньовiчної ментальностi,
реалiзованих у студiях французських дослiдникiв другої
половини двадцятого століття.
Вельми плiдними є і спроби В. Дільтея ув’язати,
скоординувати особливості розумової дiяльностi у різні
епохи із оригінальними психічними рисами народів.
Зокрема мислитель поєднував виникнення і динаміку
давньогрецької філософії із енергійнiстю, як найбільш
характерною, на його думку, психологiчною рисою давніх
еллінів; мислення й життя Давнього Риму із вольовими
проявами їх почуттів та душі (душевності) [5, с. 379].
Данi теоретичнi уявлення можна вважати вipними лише
частково, оскiльки розквiт філософської й наукової думки
античної цивiлiзацiї зумовлювався цiлим кластером
причин й чинників, не тiльки ментальних, але й природно–
географiчних, соціокультурних й навiть геополітичних.
Аналогічні пізнавальні підходи В. Дільтей реалізував
при аналізі змicту та особливостей мислення людини
й суспiльства у епохи європейських Відродженння та
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Реформації. Наведену вище проблематику він вважав за
необхідне досліджувати у контексті «загальних понять»
соціокультурних умов та психологічних уявлень, які
містять також «розумові елементи» [6, с. 342]. Зазначенi
ідеї мислителя виявилися важливими чинниками
розвитку суспiльних й людських горизонтiв сучасної
філософії icторiї та дослiджень у сферах icторичної
антропології i етнiчної психологiї.
Отже, концепти когнітивної своєрідностi соціально–
гуманітарних наук та їх інтелектуальної відмінностi
від природничого пізнання, значущостi осмислення
психологiчних й культурних чинникiв iсторичної
динамiки, розумiння людини як основного актора
icторичних процесiв, акцентування уваги на аналiзi
рiзноманiтних складових ментальностi, у тому числi й
безсвiдомих, кореляцiя розумових й загально–психiчних
рис суспiльств минулого виявилися структурними
складовими герменевтичної соцiально–гуманiтарної
iнтенцiї фiлософського пiзнання, сформованої у
iнтелектуальному просторi теорiй В. Дільтея.
Нiмецький філософ вважав їх важливими для
фiлософсько–icторичних рефлексiй та дослiджень у
царинi методологiчних пошукiв соцiaльно–гуманiтарних
наук. Цей висновок В. Дільтея зберігає актуальність і
для студiй у сферi осмислення icторичної антропологiї
як сучасної філософії iсторії, яке зосновується на
теоретичних надбаннях суспiльних та людських
горизонтiв фiлософської думки.
Перспективним напрямом подальших дослiджень
соцiaльно–гуманiтарних аспектiв фiлософсько–icторичних концепцiй В. Дільтея є застосування методологiчних пiдходiв мислителя до аналiзу iнтелектуальних
основ й напрямкiв розвитку людських вимірів
фiлософського розумiння динамiки минулих епох. У
рiчищi реалізації зазначеного когнiтивного завдання
минулого, було б доцiльним дослiдження антропологiчних
аспектів сучасного філософського пiзнання, зокрема
концепцiй філософiї науки та філософії культури.
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Hermeneutic socio–humanitarian intension of philosophical
knowledge of V. Dilthey and modern philosophy of history
This article is devoted to the analysis of the formation of hermeneutic social and
humanitarian intentions of philosophical knowledge in the writings of V. Delthey. The
influence of this intention on the development of social–humanitarian concepts of
modern philosophy of history is researched. The influence of social and human horizons
of the philosophical creativity of the German thinker on the cognitive dynamics of the
formation of the hermeneutic intention and its cognitive significance for the development
of humanitarian aspects of philosophical sciences is analyzed. The directions and
perspectives of methodological action of anthropological aspects of theoretical
approaches created in the space of philosophy concepts of V. Dilthey, on the sciences of
the social–humanitarian sphere are shown. The directions of intellectual action of human–
minded aspects of philosophic intelligence of the German philosopher on the development
of methodological approaches in the processes of understanding of past epochs are
considered. The ways of application of theoretical achievements of the hermeneutic social
and humanitarian intention of philosophical knowledge of V. Dilthey for the realization of
cognitive possibilities of the modern philosophy of history are singularly.
Keywords: V. Delthey, philosophy of history, philosophical cognition, social–
humanitarian sciences, hermeneutics, intentions.
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Аналізуються та порівнюються погляди Д. І. Менделєєва, К. А. Тімірязєва, С. А. Подолинського, В. І. Вернадського – видатних вчених і мислителів
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другої половини ХІХ – початку ХХ ст., котрі приблизно в один час, доповнюючи
та розвиваючи ідеї колег, спробували дати відповіді на питання щодо місця
та ролі енергії в історичному процесі. В цьому контексті творча спадщина
філософа і дисидента другої половини ХХ ст. М. Д. Руденка представлена
автором як рубіжний етап у розвитку енергетичного підходу до історії
людської цивілізації.
Обґрунтовується перспективність звернення до енергії як універсального
позачасового та позапросторового індикатора розвитку людської цивілізації.
Особлива увага приділяється поглядам вищезгаданих вчених на
енергетичний вимір сільського господарства, праці, грошей, проблеми
автортрофності людства.
Ключові слова: історіософія, натуралізм, енергія, сільське господарство,
промисловість, прогрес, цивілізація, праця, автотрофність.

Історіософські погляди Д. І. Менделєєва, К. А. Тімірязєва, С. А. Подолинського, В. І. Вернадського та
М. Д. Руденка співзвучні з популярною в кінці ХХ –
на початку ХХІ ст. концепцією мета історії суть якої
полягає в намаганні поєднати еволюційну космологію,
еволюцію теорію живих організмів та історію людства.
Оперуючи такими надскладними системами, об’єктивні
труднощі виникають при спробі їх узгодження. Як
випливає із праць вищезгаданих науковців та мислителів,
універсальним критерієм при порівнянні цивілізаційного
розвитку різних спільнот може стати енергія.
Мета пропонованої статті – здійснити компаративний
аналіз поглядів учених і мислителів Д. І. Менделєєва
(1834–1907), К. А. Тімірязєва (1843–1920), С. А. Подолинського (1850–1891), В. І. Вернадського (1863–1945)
та М. Д. Руденка (1920–2004), які свого часу піднімали
питання про роль енергії як універсального мірила
історичного процесу. Це, в свою чергу, дозволить
виявити нові концептуальні засади для розуміння
історичних процесів довгої тривалості й відкриє шлях
для теоретичного і методологічного оновлення наук про
людину й суспільство.
Джерельною базою дослідження стали концептуальні
роботи вищезгаданих вчених, а саме: Д. Менделєєва – «К
познанию России» (1–ше вид. 1906 р.) [11] та «Попытка
химического понимания мирового эфира» (напис.
1902 р.) [12]; К. Тімірязєва – публікації різних років,
присвячені з’ясуванню механізму фотосинтезу як засобу
перетворення сонячної енергії [18; 19]; С. Подолинського
– «Праця людини та її відношення до розподілу енергії»
(1880 р.) [14: 15]; праці В. Вернадського, присвячені
питанням автотрофності, ноосфери та властивостям
живої речовини [3; 4; 5], в т.ч. остання прижиттєва
публікація – «Несколько слов о биосфере» (1944 р.) [6],
яка певною стала підсумком вчення Вернадського про
ноосферу; М. Руденка – збірник есеїв та статей різних
років «Енергія прогресу» [16; 17].
Одними з перших увагу на роль енергії в прогресі
людства звернули вчені–натуралісти Д. І. Менделєєв і
К. А. Тімірязєв. Минуле цивілізації вони розглядали як
закономірний процес, керований законами природи, а не
провіденціалізмом. Хід історії поставав як еволюційний
процес: перехід від нижчого до вищого, від простого до
складного, перетворення кількості в якість та, зрештою,
перетворення одного виду енергії на інший. Ситуацію,
за яких всі вищезгадані обставини працюють, вчені
називають прогресом.
Як Д. І. Менделєєв, так і К. А. Тімірязєв усвідомлювали сильний вплив природи на людство, але не
поспішали називати його рушійною силою історії.
В міру того, як людина освоювала нові види енергії,
вчилася акумулювати і перетворювати її, зростала
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незалежність суспільства від природи – констатує
Д. І. Менделєєв. Саме на основі цього критерію вчений
запропонував періодизацію історії людства. Перший
період – це дикість, близька до напівтваринного стану.
Другий етап – первісно–патріархальне суспільство,
засноване на збиральництві, полюванні, кочовому
скотарстві, або ж землеробстві, поєднаному з дрібним
ремеслом. Історично Менделєєв ототожнює його із
античністю та середньовіччям. Третій етап – сучасний
(на поч. ХХ ст. – прим. Ю. М.) промисловий лад.
Наступна фаза – майбутній всесвітній промисловий
лад, де зникнуть соціальні антагонізми, а розподіл
благ (перетвореної енергії) відбуватиметься так, щоб
забезпечувати гармонічний розвиток планети, в т.ч.
підйом матеріального виробництва і зростання рівня
культури. В промислову епоху, на думку Д. І. Менделєєва,
знижується залежність людини від природи, але зростає
людська взаємозалежність [2].
Закон збереження матерії і енергії Д. І. Менделєєв
називав наріжним принципом науки і науковості.
Дотримуючись атомістичних уявлень, він вважав, разом
з тим, основою світобудови три первинних начала:
«нероздільну, однак і таку, що не зливається, пізнавальну
тріаду вічних і самобутніх елементів: речовини (матерії),
сили (енергії) і духу ...» [12, с. 488, 489].
Згідно вчення Тімірязєва, історія органічних
форм може пояснити причини виникнення обміну
речовин між організмом і середовищем, а також явище
спадковості. Вчений, наполягаючи на єдності живого та
неживого світів, не вважав, що закони, які в них діють, є
однаковими [19, с. 150].
На відміну від спорадичних спроб Д. Менделєєва
і К. Тімірязєва, С. Подолинському вдалося системно
інтегрувати знання про фізичні і біологічні процеси в
гуманітарну сферу, віднайшовши взаємозв’язки між
фізичними й соціальними науками, між фізичним
ученням про енергію та економікою. В свою чергу, це
дало початок новим поглядам на аналіз виробництва і
людської праці, а також серйозний імпульс для розробки
енергетичних показників корисних копалин, технологій
і галузей промисловості.
Також С. Подолинський проаналізував конкретні
форми взаємозв’язків між суспільними і природничими
процесами, вказав на недосконалість другого закону
термодинаміки, підкресливши наявність у природі
процесів, що протистоять розсіюванню сонячної енергії.
Зрештою, у своєму нарисі «Людська праця і єдність
сили» [14] вчений–новатор запропонував енергетичний
підхід до історії техніки, що в майбутньому відкрило
шлях для пошуку нових засобів перетворення людством
сонячної енергії.
Л. Корнійчук дає таку характеристику ідейного
спадку
українського
вченого:
«Запропонована
Подолинським нова методологія – це реальніша і глибша
революція, ніж проголошені свого часу маржинальна,
кейнсіанська та інші. Ті «революції» змінювали
концептуальні засади дослідження, долали перешкоди
в економічному аналізі та практиці господарювання.
Проте, це були зміни у рамках політичної економії»
[7, с. 256]. Продовжуючи, дослідниця веде мову про
С. Подолинського як засновника «української школи
фізичної економії» та окреслює ряд заслуг геніального
науковця: 1. Сформулював нову наукову парадигму цивіЗбірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»
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лізаційного розвитку; 2. Одним із перших проголосив
ідею поєднання природничих і суспільних наук;
3. Розробив енергетичну теорію суспільного розвитку;
4. Одним із перших заперечив загальну дію другого
закону термодинаміки; 5. Першим у світовій науці дав
природничо–наукову відповідь на питання про причину
і рушійну силу можливості людини збільшувати
енергетичний бюджет людства і зменшувати ентропію;
6. Дав нове природничо–наукове визначення праці,
виявивши її космічний характер; 7. Вперше у світовій
науці визначив фізичну природу додаткового продукту
як результату людської праці та перетворювальної
додаткової енергії Сонця; 8. Вперше у світовій науці
ввів у практику економічних розрахунків облік потоку
сонячної енергії при визначенні величини додаткового
продукту; 9. Першим у світовій науці проголосив ідею
автотрофності людства [8, с. 95].
О.
Апанович,
працюючи
над
проблемою
конструктивної
ролі
українського
козацтва
в
національній та світовій історії [1], досліджує та творчо
застосовує енергетичну концепцію Подолинського,
зокрема його ідеї щодо праці на землі та розподілу
сонячної енергії, у своїй монографії, присвяченій
агрокультурі українського селянства та козацтва.
О. Апанович віддає належне мислителю ХІХ століття
та зазначає, що С. Подолинський обґрунтував космічну
роль селянства, яке своєю працею на землі нагромаджує
та зберігає сонячну енергію.
Історіографія проблеми значно збагатилася після
видання збірки нарисів із фізичної економіки М. Руденка
«Енергія прогресу». В своїй роботі Руденко розглядає
ряд питань, пов’язаних із життям та концепцією
Подолинського, однією із найважливіших з яких для
мислителя є проблема взаємовпливу енергетичної та
трудової теорій. З одного боку, Руденко обґрунтовує
перегляд власних поглядів та відхід у сторону фізіократів
К. Маркса як наслідок ознайомлення автора «Капіталу»
з роботою Сергія Андрійовича [17, с. 91]. З іншого,
невизнання ідей Подолинського науковими колами (в
тому числі й знаменитий «вирок» Ф. Енгельса), на думку
Руденка, зламало волю новатора та стало причиною його
хвороби.
Микола Данилович неодноразово подає характеристику концепції Подолинського на сторінках своєї
роботи: «Його теорія не тільки перегукується з теоріями
К. А. Тімірязєва, В. І. Вернадського і О. Л. Чижевського,
а багато в чому їх випереджає і приводить до ширших
узагальнень» [17, с. 83]. По суті, науково–філософські
конструкції та формула енергії прогресу Руденка
співзвучні із концепцією Сергія Подолинського, проте
мислитель вказує, що познайомився з ідеями свого
співвітчизника коли робота була вже майже написаною:
він прийшов до неї самостійно на основі вивчення та
порівняння праць представників фізичної та політичної
економіки [17, с. 479].
Взагалі, на думку Руденка, «Праця людини та
її відношення до розподілу енергії» варта сотень
томів, якими й досі рясніють полиці наших бібліотек
[17, с. 508].
Розвиваючи ідеї С. Подолинського, М. Руденко
сформулював багато нових ідей в області фізичної
економії та енергетичного виміру історії. Так, М. Руденко
по–новому підійшов до визначення ролі землеробства
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у історії людської цивілізації, довівши його виняткову
роль у перетворенні засобами фотосинтезу (по
К. Тімірязєву) енергії сонячних променів на інші види
енергії. Екстраполюючи цю модель на український
ґрунт, О. Апанович тлумачила український чорнозем,
наповнений високою часткою гумусу, а відтак –
насичений органічною речовиною, як акумулятор
сонячної енергії [1].
Також М. Д. Руденку належить оригінальне трактування функції грошей у суспільному житті. На його думку,
головна функція грошей – слугувати засобом виміру
кількості сонячної (біологічної) енергії, яка протекла в
конкретний час в конкретному місці [17, с. 412].
Підсумовуючи виклад основного матеріалу, слід
виділити концептуальні засади у поглядах вчених, яким
було приділено увагу на сторінках нашої статті. До
кола їхніх наукових зацікавлень належала оптимізація
кількісного співвідношення між поглиненою енергією
та виконаною роботою, в т.ч. динаміка цього процесу
в ретроспективі. Принциповою розбіжністю стало
питання головним джерела формування енергетичної
базирізних спільнот. З цього приводу Д. І. Менделєєва
став на бік фабрично–заводської промисловості.
С. А. Подолинський також відзначає вагому роль
мануфактурного, а згодом фабричного виробництва,
проте пальму першості залишає за землеробством.
К. А. Тімірязєв та М. Д. Руденко абсолютизували роль
сільського господарства, адже рослина, як явище
космічне, перетворює сонячну енергію на енергію росту,
підвищуючи, зрештою, її енергетичну цінність для
споживача – людини, чи тварини.
Список використаних джерел
1. Апанович, О., 1999. ‘За плугом Господь іде. Агрокультура
українського селянства в контексті ідей Сергія Подолинського та
Володимира Вернадського’, Севастополь, 26 с.
2. Васецкий, ГС., 1940. ‘Общественно–политические и философские взгляды К. А. Тимирязева’, Климент Аркадьевич Тимирязев. Сборник, М., с.5–46.
3. Вернадский, ВИ., 2004. ‘Биосфера и ноосфера’, М.: Айрис–
пресс, 576 с.
4. Вернадский, ВИ., 1978. ‘Живое вещество’, М.: Наука, 358 с.
5. Вернадский, ВИ., 1991. ‘Научная мысль как планетное
явление’, М.: Наука, 271 с.
6. Вернадский, ВИ., 1944. ‘Несколько слов о биосфере’, Успехи
современной биологии, №18, Вып.2, с.113–120.
7. Корнійчук, ЛЯ., Татаренко, НО., 2001. ‘Історія економічних
учень’, К.: КНЕУ, 564 с.
8. Корнійчук, ЛЯ., 2009. ‘Сергій Подолинський – засновник
української школи фізичної економії’, Фізична економія: методогія
дослідження та глобальна місія України: зб. матеріалів Міжнар.
наук. конф., 8–10 квіт. 2009 р., м. Київ, К.: КНЕУ, с.90–96.
9. Кочемаров, ПВ., 2017. ‘Энергетика истории. Этнополитическое исследование. Теория этногенеза’, М., 450 с.
10. Менделеев, ДИ., 2002. ‘Заветные мысли. Желательное
для блага России устройство правительства’, Менделеев Д. И. К
познанию России, М., 576 с.
11. Менделеев, ДИ., 1907. ‘К познанию России’, СПб.: изд.
А. С. Суворина, 157 с.
12. Менделеев, ДИ., 1958. ‘Попытка химического понимания
мирового эфира’, Д. И. Менделеев. «Периодический закон» / ред.
Б. М. Кедров, М.: Издательство Академии Наук СССР, с.470–517.
13. Подолинський, СА., 1990. ‘Вибрані твори’, упоряд. матеріалів та бібліогр. Р. Сербина, Монреаль: Укр. Іст. Т–во, 208 c.
14. Подолинський, СА., 2000. ‘Людська праця і єдність сили’,
Подолинський С. А. Вибрані твори [упорядк., передмова і прим.
Корнійчук Л. Я.]; Київський національний економічний університет,
К.: КНЕУ, с.284–310.

156

Гілея

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

15. Подолинский, СА., 2005. ‘Труд человека и его отношение к
распределению энергии’, М.: Белые Альвы, 160 с.
16. Руденко, М., 2015. ‘Енергія прогресу. Вибрані праці з економії,
філософії і космології’, К.: ТОВ «Видавництво «КЛІО», 680 с.
17. Руденко, МД., 1998. ‘Енергія прогресу: Нариси з фізичної
економії’, К.: Молодь, 528 с.
18. Тимирязев, КА., 1942. ‘Исторический метод в биологии’,
отв. ред. В. Л. Комаров, Р. И. Белкин, М., Л.: Изд–во АН СССР, 254 с.
19. Тимирязев, КА., 1938. ‘Сочинения. Т.5. Насущные задачи
современного естествознания. Публичные речи’, М.: Сельхозгиз, 507 с.

References
1. Apanovych, O., 1999. ‘Za plugom Gospod’ ide. Agrokul’tura
ukrai’ns’kogo seljanstva v konteksti idej Sergija Podolyns’kogo ta
Volodymyra Vernads’kogo (By the plow the Lord goes. Agro Culture
of the Ukrainian Peasantry in the Context of Sergiy Podolinsky’s and
Volodymyr Vernadsky’s Ideas)’, Sevastopol’, 26 s.
2. Vaseckij, GS., 1940. ‘Obshhestvenno–politicheskie i filosofskie
vzgljady K. A. Timirjazeva (Social, political and philosophical views
of K. A. Timiryazev)’, Kliment Arkad’evich Timirjazev. Sbornik, M.,
s.5–46.
3. Vernadskij, VI., 2004. ‘Biosfera i noosfera (Biosphere and
noosphere)’, M.: Ajris–press, 576 s.
4. Vernadskij, VI., 1978. ‘Zhivoe veshhestvo (Living matter)’, M.:
Nauka, 358 s.
5. Vernadskij, VI., 1991. ‘Nauchnaja mysl’ kak planetnoe javlenie
(Scientific thought as a planetary phenomenon)’, M.: Nauka, 271 s.
6. Vernadskij, VI., 1944. ‘Neskol’ko slov o biosfere (A few words about
the biosphere)’, Uspehi sovremennoj biologii, №18, Vyp.2, s.113–120.
7. Kornijchuk, LJa., Tatarenko, NO., 2001. ‘Istorija ekonomichnyh
uchen’ (The history of economic studies)’, K.: KNEU, 564 s.
8. Kornijchuk, LJa., 2009. ‘Sergij Podolyns’kyj – zasnovnyk
ukrai’ns’koi’ shkoly fizychnoi’ ekonomii’ (Sergey Podolinsky is the
founder of the Ukrainian School of Physical Education)’, Fizychna
ekonomija: metodogija doslidzhennja ta global’na misija Ukrai’ny: zb.
materialiv Mizhnar. nauk. konf., 8–10 kvit. 2009 r., m. Kyi’v, K.: KNEU,
s.90–96.
9. Kochemarov, PV., 2017. ‘Jenergetika istorii. Jetnopoliticheskoe
issledovanie. Teorija jetnogeneza (Energy history. Ethnopolitical
research. Theory of ethnogenesis)’, M., 450 s.
10. Mendeleev, DI., 2002. ‘Zavetnye mysli. Zhelatel’noe dlja
blaga Rossii ustrojstvo pravitel’stva (Treasured thoughts. Desirable for
the good of Russia the structure of government)’, Mendeleev D. I. K
poznaniju Rossii, M., 576 s.
11. Mendeleev, DI., 1907. ‘K poznaniju Rossii (To the knowledge of
Russia)’, SPb.: izd. A. S. Suvorina, 157 s.
12. Mendeleev, DI., 1958. ‘Popytka himicheskogo ponimanija
mirovogo jefira (An attempt at a chemical understanding of the world
ether)’, D. I. Mendeleev. «Periodicheskij zakon» / red. B. M. Kedrov, M.:
Izdatel’stvo Akademii Nauk SSSR, s.470–517.
13. Podolyns’kyj, SA., 1990. ‘Vybrani tvory (Selected Works)’,
uporjad. materialiv ta bibliogr. R. Serbyna, Monreal’: Ukr. Ist. T–vo, 208 s.
14. Podolyns’kyj, SA., 2000. ‘Ljuds’ka pracja i jednist’ syly
(Human labor and the unity of strength)’, Podolyns’kyj S. A. Vybrani
tvory [uporjadk., peredmova i prym. Kornijchuk L. Ja.]; Kyi’vs’kyj
nacional’nyj ekonomichnyj universytet, K.: KNEU, s.284–310.
15. Podolinskij, SA., 2005. ‘Trud cheloveka i ego otnoshenie
k raspredeleniju jenergii (The human work and its relation to the
distribution of energy)’, M.: Belye Al’vy, 160 s.
16. Rudenko, M., 2015. ‘Energija progresu. Vybrani praci z
ekonomii’, filosofii’ i kosmologii’ (The energy of progress. Selected
works on economics, philosophy and cosmology)’, K.: TOV «Vydavnyctvo «KLIO», 680 s.
17. Rudenko, MD., 1998. ‘Energija progresu: Narysy z fizychnoi’
ekonomii’ (Energy of progress: Essays on physical savings)’, K.:
Molod’, 528 s.
18. Timirjazev, KA., 1942. ‘Istoricheskij metod v biologii (The
historical method in biology)’, otv. red. V. L. Komarov, R. I. Belkin, M.,
L.: Izd–vo AN SSSR, 254 s.
19. Timirjazev, KA., 1938. ‘Sochinenija. T.5. Nasushhnye zadachi
sovremennogo estestvoznanija. Publichnye rechi (Compositions. T.5.
The pressing problems of modern natural science. Public Speech)’, M.:
Sel’hozgiz, 507 s.

Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Гілея

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

Martsinishin Yu. D., Candidate of Historical Sciences, Director
of the Research Institute of Noospheric Valéology Martsinishyn
(Ukraine, Ternopil), yurii.martsinyshyn@ukr.net
Approaches of D. Menleleev, K. Timiryazev, S. Podolinsky,
V. Vernadsky and N. Rudenko to the definition of the energy factor
in the development of human civilization: the attempt
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The article is dedicated to analysis and comparing of the views of
D. Mendeleyev, K. Timiryazev, S. Podolinsky, V. Vernadsky – outstanding scientists
and thinkers of the second half of the XIXth– early XXth centuries, who at about
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In this context, the creative legacy of the philosopher and dissident of the second
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Роль проповідництва святителя Димитрія,
митрополита Ростовського у встановленні
сучасної церковної проповіді
Матеріал статті містить дослідження щодо проповідництва
святителя Димитрія (Туптала), митрополита Ростовського, кінця XVII
– початку XVIII століття. Досліджено особливості та динаміку розвитку
тематики, методики, стилю, тривалості, направленості його проповідей,
у зв’язку з подіями його життя та місцями його служіння, окреслено їхню
географію та показано їхній вплив на паству та послідовників святителя.
Подані матеріали передусім призначені для священнослужителів та
церковних істориків.
Ключові слова: проповідь, молитва, Священне Писання, християни, святитель, святий, митрополит, мораль, церковний драматичний твір, п’єса,
паства, духовність.

Проповідь – велика школа виховання, глибинна
властивість навчання і заохочення до подальшої
духовної праці і вірного служіння Церкві: «У своїх
проповідях святитель Димитрій у сильних виразах бичує
пороки тодішнього суспільства і навіть пороки сильних
світу цього. … Яким великий був святитель Димитрій у
проповідницькому мистецтві, таким великим він був і в
чернечих подвигах посту й молитви та найвищої віри в
Господа нашого і Спасителя» [9, с. 18].
У своїх проповідях святитель із надзвичайною силою
викривав пороки тодішнього суспільства, засуджував
«багатства неправедні, зібрані з грабування, обкрадання
і сліз людських», злих і немилосердних таврував
ганьбою, погрожуючи їм судом Божим [8, с. 17–19].
Святий Димитрій мав свої улюблені теми проповідей,
зокрема морального змісту, особливо ж тему про любов,
яка вища над усе. Майже більша половина проповідей
о. Димитрія не дійшли до нас, а дійшло тільки 94, і всі
вони ясні, сповнені мудрості та глибокі за своїм змістом.
Найдавніша проповідь святителя, що дійшла до нас,
датується 1685 роком [2].
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Святитель Димитрій ще при житті набув слави
великого духовного оратора, і його слово, яке отримало
високу оцінку і значення, користується славою і тепер,
і не тільки серед високоосвічених людей, а й, що
головне, у народної маси. Так читаємо у передмові
книги Шляпкіна, цього талановитого біографа святителя
Димитрія Ростовського, написаної в лютому 1891
року [11].
Проповіді, що виголошуються в Церкві, повинні
включати в себе літературні фрагменти, зокрема й
ознайомлення із церковною драматургією, оскільки
практика показує, що віруючі дуже прихильні послухати
також матеріал по драматичних творах церковної,
релігійної тематики. Не повинно бути жодної церкви,
де б не торкалися церковних літературних творів,
зокрема і п’єс.
У сані диякона Димитрій залишався до 1675 року.
У цьому ж році в Густинському монастирі перебував
Чернігівський архієпископ Лазар Баранович, який став
архієпископом у 1657 році. Він був колишнім вихованцем
і ректором Києво–Могилянської колегії (1650–1656 рр.).
Лазар славився проповідуванням слова Божого. Святий
Димитрій називав його «великим стовпом церковним».
Помер у 1693 році. Святий Димитрій був йому
представлений для посвячення в ієромонахи, яке було
звершене 23 травня, у день зішестя Святого Духа, у віці 24
роки. Хоча Димитрій був тоді досить молодий, але дуже
вправний у проповідуванні слова Божого. Архієпископ
почав до нього приглядатися і побачив у ньому високі
духовні якості, і запросив Димитрія бути проповідником
при Чернігівській соборній церкві. Посада проповідника,
яка була особливою, з’явилася в кінці ХVІ століття, із
часу виникнення шкіл в Україні; її займали духовні
особи при соборах, монастирях і братствах, що здобули
освіту і виголошували свої власні проповіді. До кінця
ж ХVІ століття проповіді рідко виголошувалися усно:
переважно читалися перекладені повчання святих отців
або житія святих. Святий Димитрій більше двох років
проповідував у цій Чернігівській соборній церкві та
інших церквах Чернігівської єпархії. Цікава, жива і
захоплююча була його мова, наповнена невивітрюючою
сіллю премудрості, що приваблювала до себе велику
кількість слухачів, яких він навчав закону Христовому
і приносив їм велику духовну користь. «Проповіді його,
палкі та щирі, красномовні, близькі до потреб життя і
часу, натхнені вірою й патріотизмом, справляли велике
враження на слухачів і згодом набули Димитрію славу
«руського Златоуста». У них він безустанно закликав усіх
виховувати в собі внутрішню, нову людину – виконавця
заповідей Христових, пам’ятаючи, що любов для
християнина вища за все. Не минало у святителя жодного
богослужіння без проповіді. Коли через хворобу чи з
інших причин він сам не міг проповідувати, тоді доручав
іншим читати свої проповіді» [6, с. 25]. Проповіді, як
літературна спадщина святителя Димитрія, становлять
значну частину, і їм належить, у розвитку нашого
проповідництва, особливе місце. «Він проповідував
тоді, коли вже відживав так званий «латино–польський»
вплив на православну проповідь. Як вихованець
київської школи, святитель Димитрій не міг уникнути
цього впливу, і його проповіді, особливо початкового
періоду, складалися на основі гомілетичних вказівок
Іоаникія Галятовського (штучність форми й побудови,

157

Випуск 136

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

надмір алегорій і т.п.). Потім на його проповідях
позначився сильний вплив польського проповідника
Фоми Млодзяновського. Але зрештою він переміг усі
ці впливи, його проповіді почали відрізнятися живим
відгуком на поточні події, а спрощення мови сприяло
особливому виду художньої зворушливості слова. Тому
найбільш цікавими є проповіді останнього періоду
життя святителя Димитрія» [7, с. 14].
Його щира і правдива духовна праця принесла святому
Димитрію заслужену славу великого проповідника,
і ця слава швидко рознеслася по Україні та Литві, так
що обитель за обителлю почали запрошувати його до
себе, щоб він красномовно навчав їх слова Божого. Для
таких запрошень послужила наступна подія. Маючи
велику ревність до Бога, у червні 1677 року, Димитрій
вирушив із Чернігова в Новодворський монастир,
що був заснований для боротьби з унією в 1618 році
і знаходився в Литовських межах, біля нинішнього
Пінська, та був підпорядкований Віленському Свято–
Духовому монастирю. У цей монастир він вирушив для
поклоніння чудотворній іконі Пресвятої Богородиці,
що була написана святим Петром, митрополитом
Київським, який був змушений залишитися в Литві.
Святий Димитрій прибув якраз у той час, коли в
монастирі готувалися, щоб урочисто перенести
цю ікону зі старої церкви до нової. Щоб урочисто
перенести чудотворну ікону Пресвятої Богородиці,
прибули Білоруський єпископ Феодосій і настоятель
Віленського Свято–Духового монастиря Климент, який
після закінчення свята узяв із собою Димитрія у свій
монастир у Вільно, у якому він пробув більше двох
місяців і виголосив там дві проповіді. Невдовзі святий
Димитрій, на прохання єпископа Феодосія, прибув у
Слуцьк і поселився в Братському Преображенському
монастирі, що був заснований близько 1600 року та
належав Слуцькому братству, яке, подібно до інших
братств, захищало православ’я від утисків католиків
та уніатів. Місто Слуцьк – Мінської області. Димитрій
невпинно трудився в проповідуванні слова Божого
чотирнадцять місяців у Преображенському монастирі,
що був побудований на кошти ктиторя монастиря Іоана
Скочкевича, який дуже полюбив проповідника і сприяв
йому вусьому. Святий Димитрій так само любив і глибоко
поважав свого благодійника, працював у Слуцьку до
самої кончини ктиторя монастиря Іоана Скочкевича
і з пошаною віднісся до його пам’яті, виголосивши
на його похороні щиру і вдячну проповідь. Святого
Димитрія запрошували і хотіли бачити повсюди, про що
говорить одна розповідь. Ігумен Слуцького братства о.
Мокрієвич їздив у Чернігів, і 28 грудня 1678 року привіз
лист від чернігівського полковника Василя Дуніна–
Борковського, який іменем гетьмана вимагав повернення
Димитрія, і від о. ігумена Михайлівського (колишнього
Кирилівського), Мелетія Дзика, але в Слуцьку дорожили
талановитим проповідником.
У Слуцьку Димитрій виголошував проповіді в знак
полеміки на проповідування плебана могільовського,
ксьондза Зеляновича, що пропагував унію «казанями».
Місцем проповіді слугував Преображенський братський
монастир. У 1675 році в Густинському монастирі, поблизу
м. Прилуки, 23 травня був день Святого Духа, а наступного
дня – храмове монастирське свято, під час якого Димитрій
був посвячений на ієромонаха Лазарем Барановичем.
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Після посвяти був поставлений проповідником святителя
Лазаря і поселився в Чернігові, де і залишився до 31 липня
1677 року (два роки). Проповідував не тільки в Чернігові,
але і в інших храмах єпархії.
Проповідь святителя Димитрія торкається і Києво–
Печерської Лаври, адже в ній він став офіційним
проповідником. Сам святитель Варлаам називає його там
у 1688 році умілим та розсудливим проповідником слова
Божого, і також хвалить його за проповідь, виголошену
21 лютого 1685 року в Лаврі при річній пам’яті
погребіння Інокентія Гізеля. Це перша із проповідей,
що була виголошена у присутності Київських офіцерів
[11]. Побудована за строгим схоластичним зразком, ця
промова за своїм мистецтвом стоїть нарівні з творами
Галятовського і Радівіловського. Проповідник будує
стовп чи піраміду, уподібнюючи самого Гізел до стовпа
церкви Божої, стовпа церкви Соломонової. Стовп
Соломонової церкви був із міді і золота. Мідь і золото
– символи терпіння і постійності в добрих ділах, а цими
якостями відзначався і покійний архімандрит, якому
прийшлося за тридцять років свого настоятельства
бачити Україну, виснажену війнами, Лавру, оточену
недругами, блиск бусурменських мечів і парад мислених
вовків на його духовне стадо. Потім проповідник
порівнює покійного архімандрита зі стовпом Даниїла,
що відрізнявся незмінною новизною і службовим місцем
погребіння царів [11].
У вересні 1705 року,на храмове свято чуда святого
архистратига Божого Михаїла в Хонах, Димитрій уже
служив в монастирі Чудова і виголосив слово, у якому
подав велику моральну науку. 14 вересня святитель
знову виголосив навчання на тему: «Яка користь людині,
якщо вона весь світ здобуде, а душу свою занапастить?».
20 вересня 1705 року в Преображенському храмі у
присутності імператора Димитрій виголосив одну зі
своїхнайкращих проповідей на тему: «Терпінням вашим
спасайте душі ваші», у якій навіть навчав і його.
16 жовтня святитель виголосив проповідь на текст:
«Возлюби Господа Бога Твого».
18 і 20 жовтня – виголосив поминальні слова.
26 жовтня виголосив слово на свої іменини.
8 листопада – проповідь про призначення ангелів у
тому ж Преображенському храмі.
11 листопада 1705 року – проповідь на основі
Четьїв–Міней.
19 листопада, у день преподобних Варлаама і
Йосифа індійських, святитель проповідував у храмі на
їхню честь, у селі Ізмайлові, на текст: «Царство Небесне
подібне до купця, який шукає добрі перли».
27 листопада 1705 року з приводу недобудованої
церкви Спаса Нерукотворного, святитель виголосив
слово про прохання милостині на побудову церкви.
До 26 грудня відноситься наука на пам’ять про
святого Петра.
Увесь 1706 рік святитель прожив у Москві.
Період з 1701 по 1706 рік був найбільш плідним у
проповідницькій сфері, саме в ці роки святитель
виголосив найбільшу кількість проповідей. На основі
цього можемо роздумувати про записи цих проповідей, а
також і про їх внутрішній зміст.
Є також окремі проповіді по розкриттю догматів віри.
Основним критерієм у побудові проповідей для
святителя Димитрія є їхня відповідність вченню Церкви
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Христової. Основною, як експліцитною, так імпліцитною
темою була любов до Бога і до людей. Мова у його
проповідях з часом стає все більше бойовою, живою,
загальнодоступною. Святитель також удосконалював
своє вміння, постійно працював над собою і ставав
все ближчим до народу; у всьому відчувався результат
ним пройденої Київської школи і попередньої його
проповідницької діяльності в Україні.
У проповідях святителя прослідковуються сміливі
паралелі і оригінальні раптові, але вірні порівняння,
що бралися із тогочасного життя. Проповіді націлюють
віруючих на позитивний моральний висновок. Інколи
у проповідях зустрічаються і прислів’я. Водночас
вони стають все коротшими і коротшими, але не менш
цінними, несучи у собі високу моральність і великі
душе корисні повчання, що було все більш помітно. І у
всій цій масі проповідей ми бачимо одну головну ідею,
одне бажання, один напрямок – зробити людей кращими
і добрішими, допомогти їм стати на шлях любові і
спасіння. «Любов вище за все» – основна тема святителя
Димитрія у перших його проповідях. А в пізніших
проповідяхакцент у тематиці зміщується на чистоту
сповідування віри, на істинність Православної Церкви.
Митрополитбув великим прихильником і наступником
правил святителів, древніх пастирів руської церкви:
він захисник усіх слабких, усіх принижених. Усе життя
шукав Христа і цього вчив інших віруючих людей.
Великий святитель, учитель, педагог, талановитий
проповідник, митрополит Димитрій усе життя дбав про
виховання і формування християнської моралі віруючих,
а це найбільше покликання священнослужителів. Не
побоявся у своїх проповідях критикувати тодішню владу
і навіть самого імператора. Далі в проповідях святитель
змальовує вищі класи суспільства з його недоліками.
Під час перебування в Москві став чи не головним
проповідником того часу, адже стільки було ним
пророблено проповідницької праці для віруючих, що
за даними проповідей можна укласти всесторонній
підручник із гомілетики.
20 січня 1706 року, у неділю Страшного Суду
виголошена проповідь на текст: «Прийде Син людський
у славі Своїй, у якій дуже заступається за священиків».
10 лютого (неділя сиропусна) виголошено слово про
правильну трапезу.
12 лютого, очевидно в монастирі Чудова, Димитрій
виголосив слово в пам’ять святителя Олексія,
митрополита на текст: «Я є пастир добрий», а третього
березня – слово про причастя Святих Тайн.
25 березня, у понеділок, Світлого тижня і
Благовіщення Пресвятої Богородиці, святитель проголосив невелике слово, у якому провів паралель між
цими двома святами. До сьомого квітня відноситься
прекрасна проповідь на текст: «Ісуса шукаєте,
Назарянина розп’ятого, він воскрес, Його немає тут».
Ця проповідь дуже подібна до проповіді, яку виголосив
святитель у 1704 році про ходіння Царства Небесного
по землі.
Сьомого травня виголосив поминальне слово по
благородному офіцерові Іванові Семеновичу Грибоєдові,
сину стольника Семена Федоровича.
26 травня в Успенському соборі святитель повторив
слово про Христову дорогу, виголошене ним у 1701 році
в Преображенському соборі.
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3 червня датується слово про перенесення мощей
святого Димитрія царевича, що святкується у цей день.
9 червня було виголошене слово про молитву; 16 – на
пам’ять святого Тихона Амафунтського; 23 – проповідь
на два тексти Матфея 11, 1 та Луки 10, 38, і 8 липня
– тривале слово із тлумаченнями, чому Божа Мати
називається Одигітрією, тобто Провідницею.
14 вересня святитель повторив у Ростовському соборі
слово, сказане ним у Москві того ж числа в 1705 році.
Ці проповіді – золотий проповідницький фонд
святителя Димитрія, а разом із цим – і наш.
24 жовтня виголосив святитель Димитрій слово
до простого народу в Ростові, де головним чином
розвивається ідея милосердя до ближнього. Друга
проповідь датується 7 листопадом і виголошена на
тему, що всякому необхідно покаятися зараз, а не чекати
безпечно часу смерті.
22 серпня 1707 року святитель Димитрій служив
у Москві, в Успенському соборі і говорив проповідь,
а 26 серпня у Покровському соборі служив разом з
нововисвяченим митрополитом Київським Іоасафом
Кроковським, де виголосив проповідь на моральну тему.
29 серпня святитель Димитрій служив у дівочому
Івановському монастирі і говорив повчання, де
засуджував заблудлих людей.
30 серпня святитель Димитрій служив панахиду по
сині начальника Монастирського приходу І. А. Мусіна–
Пушкіна – Олександру Івановичу і говорив повчання [11].
В Олександрійській слободі, 6 вересня, у дівочому
монастирі, він служив заупокійну літургію по царівні
Маргариті (померла 19 червня 1707 року), і виголосив
проповідь. У Ростові завжди пам’ятав про виховання своєї
пастви, і тому кожну наступну проповідь виголошував,
як першу, але із часом вона ставала золотим фондом
для всіх поколінь священнослужителів, так само і в наш
час – часу Української Помісної Православної Церкви
Київського Патріархату.
Сучасні богослови зобов’язані вчитися мистецтву
проповідування, у цьому наслідувати святителя
Димитрія, а також і інших богословів [4; 7; 10]. На
проповідях святителя Димитрія виросла велика плеяда
сучасних богословів–проповідників, які підтримали і
примножили стиль великого проповідника, і, читаючи
їхні проповідницькі слова, здається, що він сам до нас
промовляє: «Час Великого посту Церква нам дає, аби ми
могли зібратися, зосередитись і підготуватися до зустрічі
із Великоднем. Під час Великого посту слід надолужити
все згаяне, заповнити пробіли в нашому духовному
житті, яке чимало постраждало від життєвих негараздів,
розсіяности, лінощів та іншого» [5, с. 5].
Розвиваючи, глибинну методику проповідництва,
святитель Димитрій відомий також як видатний
проповідник свого часу. Слава про його переконливу
красномовність з м. Чернігова, де він переважно
проповідував у 1675 році, досягла далеких міст, і
тому виголошувати натхненні проповіді Димитрія
запрошували у Вільно і Білорусь.
Є ще і інші проповіді, авторство яких приписується
Димитрію Ростовському, але ще до кінця їх атрибуція не
встановлена та потребує подальшого уточнення. Нижче
в таблиці перечислимо проповіді, котрі є в збірниках
творів святителя Димитрія, приписуються йому і не
мають видання (таблиця 1) [12].
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Таблиця 1
Проповіді, що приписуються
Димитрію Ростовському і не мають видання
№
п/п

Назва проповіді

1

Слово в неділю сиропусну другу

2

Слово в неділю четверту розслабленого

3

Слово в неділю сьому по Зішестю Святого Духа

4

Слово в неділю 18

5

Слово на Покрову Пресвятої Богородиці

6
7

Слово на Покрову Пресвятої Владичиці нашої
Богородиці Приснодіви Марії
Повчання на преславний і веселий день Христового
Воскресіння

8

Слово на Введення Пресвятої Владичиці Богородиці

9

Слово на день святого великомученика і переможця
Юрія

10

Слово на пам’ять святого великомученика Георгія

11

Слово про повинність всякого вірного дійсного в
захисті святої Церкви проти єретиків

12

Повчання про страсті Христові

13
14
15
16
17
18

Слово про Стрітення Господнє і про Очищення
Пресвятої Діви Богородиці
Слово на Різдво Господа Бога і Спаса нашого Ісуса
Христа
Слово на Преображення Господнє
Слово на Преображення Господа Бога і Спаса нашого
Ісуса Христа
Слово в день святої мучениці Софії і чад її, Віри,
Надії і Любові
Слово на Різдво Господа Бога і Спаса нашого Ісуса
Христа

19

Слово на Стрітення Господнє

20

Повчання на день руських князів Романа і Давида

21

Слово на день святого благовірного князя
Олександра Невського

Святитель Димитрій мав надзвичайний успіх у
проповідницькій діяльності у Вільно і в Білорусі, де
його дуже цінували, але святого вже чекали в Україні
та неодноразово запрошували його повернутися, у тому
числі і гетьман Самойлович, що був сином священика і
обраний гетьманом у 1672 році.
Про проповіді нами вже були подані деякі матеріали,
але даючи уже підсумковий матеріал даної теми більш
повніший, знаємо, що старше видання, але не повне,
проповідей святителя Димитрія вийшло в Москві 1786
року, у шести частинах. Воно мало такий заголовок:
«Збір різних повчальних Слів і інших творів», а в додатку
подано і життя святителя.
Видання наступне вийшло в чотирьох частинах, у 1818
році, але проповіді святителя Димитрія зібрані не всі [3].
Монахам надано традиційні заняття: ретельне
виконання монастирського уставу, участь у бого-
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служіннях, молитви, читання Священного Писання,
творів святих отців, що Димитрій усе виконував, але він
наполегливо працював над самонавчанням, засвоював
методику проповідництва, за дорученням ігумена
монастиря готував письмові накази, дуже багато писав, у
тому числі і церковні релігійні п’єси, які вдавалися йому
завдяки такій багатогранній праці.
Твори святителя Димитрія Ростовського поділяються
на повчальні, полемічні, історичні і драматичні. До
повчальних можемо віднести багаточисленні проповіді.
Проповіді, що сказані на Україні, насичені риторикою;
проповіді пізніші відрізняються пристосуванням до
розуміння народу та великою простотою, а проповіді
останніх років життя Димитрія спрямовані проти
старообрядності. У проповідях стосовно реформ Петра
Великого святитель розрізняє в Петрі людину і царя; він
же викриває деякі слабкості Петра як людини, наприклад
запальність, і хвалить його якості як правителя,
наприклад піклування про освіту народу.
Проповідям святитель Димитрій, митрополит Ростовський присвячував багато свого часу і віддавав усе своє
серце і душу, адже вважав що проповідь це слово Боже
до віруючих християн, які теж відкривають свою душу і
серце назустріч цьому святому слову, а значить і Ісусові
Христові, Господу Богу нашому. Святитель навчав
через проповідь, а також виховував, знайомив, вмовляв,
особистим прикладом допомагав ставати на шлях
істинного християнина, тим самим дбаючи про високу
їхню християнську мораль. Проповідь здатна виконувати
якнайбільшу роль в акумулюванні духовності віруючих,
для їхнього достойного життя. Проповіді святителя
Димитрія є великою школою, важливою інституцією і
достойні навчити і виховати на їх надбанні талановитих
проповідників у всі часи.
Висновки. Проповіді святитель Димитрій використовував для виховання пастви і для викриття
пороків тодішнього суспільства, засуджував злих і
немилосердних людей, таврував ганьбою, погрожуючи
їм судом Божим.
Святий Димитрій виголошував проповіді глибокого
морального змісту, через які червоною ниткою
проходила тема любові до Бога і ближнього, любові, яка
вища понад усе. Більша половина проповідей святителя
Димитрія не дійшли до нас, а дійшло тільки 94, і всі вони
ясні та глибокі за своїм змістом. Найдавніша проповідь
святителя, що дійшла до нас, датується 1685 роком.
У святителі Димитрії можна було бачити високі
духовні якості, через що його запрошували бути
проповідником при церквах. Посада проповідника
з’явилася в кінці ХVІ століття, із часу виникнення
шкіл в Україні. Її займали духовні особи при
соборах, монастирях і братствах, що здобули освіту і
виголошували свої власні проповіді, і святитель Димитрій по праву може вважатися основоположником
проповідницької школи.
У передмові книги Шляпкіна читаємо, що
святитель Димитрій ще за життя набув слави великого
духовного оратора з високою оцінкою і значенням його
проповідницького слова, яке користується славою і
тепер, і не тільки серед людей високоосвічених, але й
серед простого народу.
Подано рекомендації щодо проповідей, виголошених
в Церкві, які повинні включати в себе літературні
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фрагменти, зокрема й ознайомлення із церковною
драматургією, оскільки практика показує, що віруючі
дуже схильні послухати і матеріал по драматичних
творах церковної, релігійної тематики.
У статті подано окремі біографічні дані святого
Димитрія, зокрема, що у сані диякона Димитрій
перебував до 1675 року, а також описано, що в цьому ж
році в Густинському монастирі перебував Чернігівський
архієпископ Лазар Баранович, який славився
проповідуванням слова Божого. Святий Димитрій
називав його «великим стовпом церковним», і він
відіграв велику роль у становленні святителя Димитрія
великим проповідником.
У певній мірі охарактеризовано проповіді як
літературну спадщину святителя Димитрія, що
становлять значну частину проповідницької науки
України, і їм належить у розвитку нашого проповідництва особливе місце. І хоча інколи святитель
зазнавав впливів окремих проповідників, але, врешті,
він переміг усі ці впливи і його проповіді почали
відрізнятися живим відгуком на поточні події, а
спрощення мови сприяло особливому виду художньої
зворушливості слова.
Святому Димитрію його щира і правдива духовна
праця принесла заслужену славу великого проповідника,
яка швидко рознеслася по Україні та інших державах,
так що обитель за обителлю почали запрошувати його
до себе, щоб він красномовно навчав їх слова Божого.
Стаття дає широкий географічний матеріал
проповідей, що показує святі місця його молитви і
навчання віруючих.
У своєму мовленні митрополит не раз використовував
прислів’я, оповіді життєвих епізодів, і ця цікава і жвава
проповідницька мова й донині приносить християнам
радість, а науці – інституційні надбання навчального
матеріалу для священнослужителів.
Церковне наступництво – матеріал, який дає
мистецтво проповідування, вчення, якого сучасні
богослови зобов’язані вчитися і в цьому наслідувати
святителя Димитрія, поряд з іншими богословами. На
проповідях святителя Димитрія виросла велика плеяда
сучасних богословів–проповідників, які підтримали і
примножили стиль великого проповідника, і читаючи
його проповідницькі слова, здається, що він сам до нас
промовляє.
У цій статті також подано дані про видання проповідей
святителя Димитрія у різні роки, у певних місцях, що
є надзвичайно цінним матеріалом для проповідницької
діяльності священнослужителів, а також добрим
прикладом для наслідування усім проповідникам.
Святий Димитрій Ростовський, робив усе, щоб з кожним
днем себе удосконалювати, наполегливо працював над
самонавчанням, засвоював методику проповідництва, за
дорученням ігумена монастиря готував письмові накази,
дуже багато писав, у тому числі і церковні релігійні
п’єси, які вдавалися йому писати завдяки сукупності
усіх цих трудів на благо Церкви.
Численні твори святителя Димитрія Ростовського
поділяються на повчальні, полемічні, історичні і
драматичні. До повчальних творів можемо віднести
багаточисленні проповіді, насичені риторикою, які він
виголошував і на Україні. Тут подано характеристику
проповідей і наступних часів, у яких він дає навчальні
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настанови, але і все більше і більше критикує пороки
світського товариства і навіть тодішню владу.
Для проповідей святитель Димитрій, митрополит
Ростовський, не шкодував свого часу, а віддавав
своїй пастві все своє серце і душу, тому що відчував
проповідь як слово Боже для віруючих християн, які з
любов’ю ішли назустріч цьому святому слову, а значить
і Ісусові Христові Господу Богу нашому. Святитель
цінував проповідь як важливий процес навчання і
виховання, і особистим прикладом допомагав ставати
на шлях істинного християнина, дбаючи про високу
християнську мораль кожного віруючого. Проповідь,
крім цих важливих життєвих процесів, акумулює
достойну духовність віруючих, для їх спасенного,
щасливого життя. Проповіді святителя Димитрія є
великою школою, достойною інституцією, що мають свій
методичний і метологічний рівень, і що здатні навчати і
виховувати на їх надбанні талановитих проповідників у
всі часи.
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The role of saint Dimitry preaching, metropolitan of Rostov,
in establishment of modern church sermon
Material of the article contains research about the preacher of saint Dimitry
(Tuptalo), metropolitan of Rostov, the end of XVIIth – beginning of XVIIIth century.
Features and dynamics of development of subjects, methodology, style, duration,
orientation of his sermons are investigated in relation to the events of his life and
places of his service, their geography is outlined and their influence is shown on
congregation and followers of the saint. The given materials are foremost intended
for clergymen and church historians.
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Містичне об’явлення
як предмет релігієзнавчого дослідження
Досліджується феномен містичного об’явлення як предмет
релігієзнавчого дослідження та визначаються його конституенти на основі
довідкових матеріалів і лексикографічних словників. Встановлена семантична
розбіжність термінів містики і містицизму, яка призводить до дескриптивного
і метафізичного тлумачення містичного об’явлення у релігієзнавчих
дослідженнях. У ході дослідження містичного об’явлення описано найважливіші
випадки його актуалізації в період ХVI–ХХІ ст., охарактеризовано поняття
«німецька містика», окреслено значення ідеї «пантеїзму». Проаналізовано
основну ідею змісту Конституції Папи Івана ХХІІ «In Agro Dominico» та
встановлено її значення в трансформації поглядів Римо–Католицької Церкви
на випадки містичних об’явлень. Обґрунтовано актуалізацію містичного
вчення у доктринальній і культовій практиці католицизму, яка була приурочена
вшануванню Найсвятішого Серця Ісуса. Доведено сотеріологічний зміст
символіки культу, яка полягає у виявленні безмежної любові Христа до людей,
який заради їх спасіння приймає хресну смерть.
Ключові слова: містичне об’явлення, містика, містицизм, пантеїзм,
ізихазм, одкровення.
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Сучасна наукова картина світу все більше
спрямовується на глибинне розуміння сутності людини.
Антропоцентризм
стимулює
розвиток
багатьох
галузей сучасної науки. Оскільки феномен містичного
об’явлення інтенсивно актуалізується в сучасному
світі, а всесвітня мережа Інтернет розповсюджує
його в глобальних масштабах, свідомість, в першу
чергу віруючих, неминуче зазнає змін. Зважаючи на
частотність актуалізації досліджуваного феномену,
зміни у світосприйнятті реципієнта розповсюджуваних
містичних об’явлень стають вагомими, і тим самим
зростає потреба у науковому дослідженні даного
релігійного явища.
Оскільки формування теорії релігієзнавства залежить
від ряду питань теоретико–методологічного характеру,
однією з основних проблем побудови такої теорії буде
формування її основи, початком для розробки якої стане
визначення понять містики, містицизму, феномену
містичного об’явлення.
Не зважаючи на наявність великої кількості
праць, присвячених дослідженню понять містики та
містицизму, необхідно зазначити, що у релігієзнавчій
літературі чітко не сформульовано дефініцій цих понять
і відсутнє визначення феномену містичного об’явлення.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проведене нами дослідження уніфікуючих понять, що
компонують назву феномену містичного об’явлення,
здійснене за допомогою онлайн–словників. Понятійно–
категоріальним поняттям містики та містицизму
присвячено праці М. Карасєва, П. Мініна, У. Джеймса,
К. Шмідта, Л. Дюкре, Є. Балагушкіна, Е. Андерхілла та
ін. Не зважаючи на низку наукових досліджень, досі не
було здійснено спроби провести дослідження феномену
містичного об’явлення та спроби дати йому наукове
визначення.
Мета нашого дослідження полягає у виокремленні
ключових конституентів концепту «містичне об’явлення» за допомогою лексикографічного аналізу
визначень та осмислення термінів «містика» та
«містицизм» у католицькому середовищі. Реалізація
поставленої мети зумовлює потребу аналізу основних
містичних об’явлень періоду ХVI–XXI ст., а також
потребу характеристики поняття «німецька містика»
й окреслення значення ідеї «пантеїзму» в ньому.
Важливим також у контексті нашого дослідження є зміст
Конституції папи Івана ХХІІ «In Agro Dominico», яка
демонструє відношення Римо–Католицької Церкви до
діяльності одного з найвидатніших римо–католицьких
містиків.
Стрімкі темпи оприлюднення випадків актуалізації
містичних об’явлень у комунікативному просторі
глобальної мережі дозволяють говорити про потужний
вид комунікативної діяльності, який постійно
розвивається. Тому феномен містичного об’явлення,
визначення якого представляє наукову новизну, потребує
детального дослідження.
Академічний тлумачний словник української мови
під поняттям «містика» визначає «релігійно–ідеалістичні
погляди, що визнають існування надприродних сил і
можливість спілкування з ними людини» [1, c. 749].
Натомість «містицизм» окреслюється як «релігійно–
ідеалістичний світогляд, заснований на містиці,
схильність до містики» [1, с. 750].
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У своєму дослідженні ми будемо послуговуватися
визначенням поняття, яке відображає позиції римо–
католицького світогляду в словнику італійської мови
Сабатіні Колетті: «Містика є сектором богослов’я,
який підтримує важливість аскетизму як засіб людини
повернутися до Бога» [2]. У той же час, звертаємо
увагу, що містицизм трактується як «духовна позиція
або релігійна чи філософська доктрина, на основі якої
особисте спілкування з Божественним, отриманим через
аскетизм і внутрішню медитацію, формує досконалу
свідомість» [2].
Для глибшого розуміння понять варто проаналізувати
етимологію їх словесного вираження. Слово «містика»
(мystik) утворене від грецького «mysterion», що означає
«таємниця». Також існує інша гіпотеза походження цього
слова – від дієслова «myein», що означає «закриватися»
по відношенню до очей і рота... Варто зазначити, що, як
іменник, слово «містика» поширилось і стало загально
вживаним в Європі лише після XVII століття, згідно
досліджень німецького богослова Уолкера Леппіна.
Лексема «містицизм» походить від давньогрецького
слова «mustikos», що означає «посвячений у містерії».
Вона ж стала вживаною лише тоді, коли з’явилася
гілка християнства, що визнає можливість прямого
спілкування душі з Богом.
Щодо питомих українських слів «об’являтися» та
«з’явлення», їх визначатимемо за словником української
мови: «об’являтися» означає «виявляти себе, свою
присутність, своє існування; відкриватися»; «з’явлення»
– це «прихід, прибуття кого–небудь кудись» [3, с. 609].
«Об’явлення» в значенні «одкровення», «відкриття», за
визначенням еквіваленту англійської мови «revelation»
трактується як «акт виявлення або передачі Божественної
істини; щось, що Бог відкрив людині; акт передачі
інформації для відома або оприлюднення; щось, що
вже відкрите: просвітительське чи вражаюче відкриття
шокуючих одкровень» [4].
Після виокремлень із лексикографічних словників
визначень складових понять досліджуваного феномену
формулюємо визначення: містичне об’явлення – це
пізнання Божественної присутності, актуалізованої
задля вдосконалення свідомості особи чи осіб, що
пізнають Божественну присутність шляхом з’явлень
або надприродних проявів, які несуть в собі інформацію
щодо виявлення волі Бога людині.
В епоху середньовіччя християнська містика стає
розвиненою духовною практикою в житті Європи тих
часів. Трансформації в релігійному світогляді Церкви
часто здійснювались саме завдяки містиці. Особливо
яскраво вони виявлені в творчості містиків ХІ–XІV ст.
Не можна не охарактеризувати в ході нашого
дослідження богословську діяльність «німецьких
містиків», яка за своєю значимістю має, на нашу думку,
вважатись базовою для пізнання феномену містичних
об’явлень.
Діяльність «німецьких містиків» розкривається
на історичній арені в XIV ст. Досліджуючи їх писемні
твори, отримуємо змогу досягнути розуміння поняття
містичного екстазу, як «містичного досвіду, коли
свідомість і розум заповнюється почуттями, образами
і символами, де немає думок, критичного мислення,
сум’яття і відчуття часу» [13, с. 92]. Таким чином
формується теософія «німецьких» містиків, онтологічна
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картина якої основана на монізмі, що виражає трансцендентність Божества.
Майстер Екхарт став ведучим теологом та богословом
в ряду містиків Німеччини. Деякі дослідники його праць,
такі як А. Лассон, І. Бах, Е. Крамм вважають, що його
праці пронизані рисами пантеїзму, згідно з яким Бог та
Всесвіт вважаються ідентичними, а природний світ, в
тому числі людина, є частиною Божества. Ідеям цього
філософського вчення приділено багато уваги в працях
Миколи Кузанського, Джордано Бруно та ін.
В. Прегер не згоден з такою думкою, пояснюючи це
тим, що Екхарт вів боротьбу з вченням Еріугени, яке
полягає в тому, що Бог не міг створити щось нижче від
себе.
Важливим є те, що Майстер Екхарт мав погляди,
які не суперечили поглядам великих містиків епохи
Відродження. Екхарт найчастіше спирався на таких
авторитетів, як Діонісій Ареопагіт і святий Бернар,
також він цитує Августина, Авіценну, Григорія
Великого, Ієроніма, Авіроесса. Очевидним є, що Екхарт
зробив великий вклад у сферу німецького релігійного
просвітництва. Проте його погляди були потрактовані
як єретичні і несумісні з вченням Римо–Католицької
Церкви. Праці Екхарта, безумовно, радикально вплинули
на розуміння надприродного в римо–католицизмі.
Вони заслуговують вивчення, і, як богослов–містик,
автор виступає неперевершеною постаттю. Та погляди
Майстера Екхарта за його життя були засуджені з
боку Церковної Влади. Верховний Патріарх Римо–
Католицької Церкви Іван ХХІІ видав буллу під назвою
«Agro Dominico», в якій було зазначено 28 пунктів, що
вважалися підґрунтям для засудження поглядів і вчень
однієї із найвидатніших постатей історії Європи.
Сьогодні церква радикально змінила свої
погляди щодо діяльності великого містика історії, і,
як неодноразово траплялося, переглянула рішення
попередників, визнавши колись відкинуте незамінним
для існування «живої» віри серед римо–католиків.
В ХVІ ст. активізується містицизм в Західній Європі,
а саме в період з 1560 по 1600 рр. Так, у першому томі
праці «Дослідження іспанських містиків» британський
науковець Е. Пірс описує сім найвизначніших містиків
Іспанії епохи Відродження: святий Іґнасіо де Лойола,
Луїс де Ґранада, Франциско де Осуна, свята Тереза,
святий Хуан де ла Круз, Луїс де Леон, Хуан де Лос
Анжелес, які доводили вплив містичних ідей у сфері
релігійної віри.
Важливим фактором впливу феномену містичного
об’явлення на формування свідомості римо–католиків
стало запровадження культу Пресвятого Серця Ісуса.
В 1856 р. Папа Пій IX поширив на всю Католицьку
Церкву декрет, виданий 6 лютого 1765 р. Папою
Клементієм ХІІІ, яким Понтифік дозволив проведення
окремого богослужіння в день свята Серця Христового
для всіх, хто буде просити про це набоженство. Пій ІХ
призначає свято в день Серця Христового – як загальне,
і тим самим утверджує культ Пресвятому Серцю Ісуса в
католицизмі.
Поклоніння Найсвятішому Серцю Ісуса сформувалося на основі містичних об’явлень, маніфестованих
святій Маргариті Марії Алякок, яку було канонізована
папою Пієм ІХ. В містичних об’явленнях Маргарита
Марія бачила Ісуса, який виявив своє бажання щодо
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запровадження поклоніння Його Пресвятому Серцю.
Деталі об’явлень описано Маргаритою Марією
Алякок в містичному творі «La devolution au coeur
de Jesus», оприлюдненому в 1698 р. Патером Краузе.
Твір послугував приводом для заснування культу
Найсвятішого Серця Ісуса. Вже навіть в той час він
розповсюджувався серед вірних: єзуїти турбувались про
його поширення.
Вшанування Пресвятого Серця Ісуса відкрило вірним
католикам можливість пізнання Божественної особи
Ісуса як такої, що має в собі людську природу, таку, яка
є бездоганною, вільною від гріха, є сповненою любові
до людей і всього створеного, яка прагне досконалої
справедливості, і сповнену безмежного милосердя.
За чотири з половиною століття до встановлення
почитання Пресвятого Серця Ісуса Христа, завдяки
пережитим містичним об’явленням блаженної Юліани
з Льєж Папа Урбан ІV буллою з 1264 р. наказав
встановити «Свято Христового Тіла», що утвердило
в свідомості вірних величність Таїнства Пресвятої
Євхаристії. Прагматично–когнітивний вплив як наслідок
встановлення і торжественного вшанування Христового
Тіла став значущим у сприйнятті віруючими Спасителя
як особи, що, поряд з Божественною природою, має
людську, але досконалу, і ознаки ідеальних рис під
час прийняття Його Пресвятого Тіла в Таїнстві Святої
Євхаристії уділяє людині, якщо та знаходиться в стані
освячуючої ласки, досягнутої стараннями причасника
Святої Євхаристії завдяки науки церкви, в тому числі
завдяки дотриманню семи Церковних Таїнств.
Майже через три століття після встановлення культу
Пресвятого Серця Ісуса св. Марія Фаустина Ковальська
завдяки містичним об’явленням розпочала місію
запровадження культу Божого Милосердя. У 1930 р.
сестра Фаустина отримала послання милосердя від Ісуса,
про яке вона мала розповісти кожній людині особисто і
всьому людству загалом: «Донько Моя,... скажи людству,
яке стільки вистраждало: нехай воно наблизиться до
Мого Милосердя, і Я наповню його спокоєм» [5, с. 318].
Іван Павло ІІ у зв’язку із зазначеними подіями видав
Енцикліку «Бог багатий милосердям» та встановив свято
Божого Милосердя: «Церква повинна проголошувати
милосердя Боже з усією тією правдою, яку нам передало
об’явлення» [6, с. 41].
Свята Фаустина мала декілька містичних об’явлень,
в котрих до неї зверталися Ісус Христос і Діва Марія і
про які вона розповіла у своїй праці «Щоденник: Боже
милосердя в моїй душі».
Ісус звертався до неї з такими словами:«Кажи
світу про Моє милосердя, нехай усе людство пізнає
Моє невичерпне милосердя. Це знак остаточного часу,
після чого надійде день справедливості. Поки є час,
нехай утікають до джерела Мого милосердя, нехай
користуються кров’ю й водою, яка для них пролилася»
[5, с. 848].
Важливо відмітити резонансність факту містичних
об’явлень, у яких Христос забажав запровадження
культу Його Пресвятій Голові як трону Божої
премудрості. Візіонерка Тереза Гіггінсон під час
релігійних екстазів добровільно погодилася переживати
страждання Господні у Святий Тиждень, після чого вона
була стигматизована. Кожної п’ятниці з ран текла кров,
тяжкі болі з’являлись в руках, ногах і серці. Стигми
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кривавитимуть, спричиняючи нестерпні болі на руках,
ногах і серці. Через деякий час Тереза отримала ще
одну стигматизацію: рану від тернового вінка. Протягом
періоду з 1880 по 1883 рр. Ісус Христос дав своїй візіонерці
Терезі Гіггінсон 12 обіцянок для тих, хто почитатиме
Його Пресвяту Голову як Трон Божої Премудрості:
«Кожен, хто спричиниться до розповсюдження цього
набоженства, отримає тисячократне благословенство.
Але горе тому, хто закине його чи стане противитись
моєму прагненню, бо в Моїм гніві розпорошу таких
людей і більше не розпізнають свого місця...» [7].
Надзвичайно частими в період ХVI–ХХІ ст. є
містичні об’явлення Матері Божої Пречистої Діви Марії.
Папа Франциск навіть висловився зі скептицизмом з
цього приводу: «Пречиста Діва не керівник поштового
зв’язку, щоб щоденно передавати послання» [8]. Однак,
Священний Синод Римо–Католицької Церкви, детально
вивчаючи факти об’явлень, через деякий час видає
офіційні рішення щодо визнання останніх. Так у 2008 р.
апробовано Священним Синодом Римо–Католицької
Церкви містичні об’явлення Пречистої Діви Марії, які
мали місце в ХVIІ ст., а саме в період з 1664 по 1718 рр. в
альпійській долині де Лаус у Франції, візіонерці Бенойті
Ренсурель.
У 1949 р. Священний Синод провів офіційну
апробацію містичних об’явлень Марії дівчині Маріетті
Беко, що тривали з 15 січня по 8 березня 1933 р. в
Баннеуксі (Бельгія), де Пречиста Діва представилась
як Пані страждаючих і відкрила водне джерело «для
представників всіх націй, які страждають від хвороб»
[8]. Також було досліджено містичні об’явлення
Марії, які тривали з 29 листопада 1932 р. по 3 січня
1933 р. п’ятьом дітям Бекураіту, в яких Мати Божа
представилась Непорочною Дівою та Царицею Неба [8].
На цьому місці було побудовано санктуарій «Нашої Пані
Золотого Серця».
Протягом багатьох років Папа Римський Іван Павло ІІ
розголошував факт апробації об’явлень Марії у Фатімі,
офіційно здійсненої ще в 1930 р. Під час першого візиту
до Фатіми 13 травня 1982 р. Іван Павло ІІ у своїй промові
сказав наступне: «Послання Марії призначене кожній
людині... З причини збільшення гріховності і появи такої
загрози для світу як атомна війна, фатімські послання є
більш терміновими й актуальними в наш час, аніж тоді,
коли Наша Пані з’являлась 65 років тому» [9]. Згодом
Папою було проведено беатифікацію двох померлих
візіонерів – дітей–пастухів Жасінти і Франциска.
Одна із візіонерок Лусія де Хесус Роза Сантос
померла у віці 97 років, все своє життя посвятивши місії
поширення поклоніння Непорочному Серцю Матері
Божої, мала містичні об’явлення, вже перебуваючи в
монастирі, в яких отримувала нові натхнення для своєї
праці. Їй доводилося споглядати Непорочне Серце
Марії, увінчане терням – символом гріховності людства,
спілкуватися з Дитятком Ісусом, який просив допомогти
страждаючому Серцю Його улюбленої Матері…
Лише в 60–х роках візіонерка передала до Ватикану
третю фатімську таємницю, слухняно дотримуючись
вказівок Матері Божої. Протягом всього життя ревно
працювала над заохоченням вірних вшановувати
Непорочне Серце Марії, приступати до Святих
Тайн протягом п’яти перших субот місяця на честь
Непорочного Серця Марії, молитися щодня на Святому
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Розарії (навіть прагнула, щоб останній став літургійною
молитвою) заради спасіння грішних людей від пекла.
Оскільки пережила видіння другої світової війни,
а також страшні видіння пекла, куди, за її словами,
потрапляли майже всі вбиті військові, своїми почуттями
ділилася з особливим натхненням заради заохочення
людей виправити їхнє життя і життя всієї планети.
Щодо прохання Матері Божої про посвяту Росії
Непорочному Серцю Марії, що має стати звільненням від
загрожуючої людству атомної війни, і за якою послідує
тріумф Непорочного Серця Марії, Лусія говорила з
великою надією.
Оскільки атеїзм поширився по всьому світу як наслідок
комуністичного режиму, помилки людства зросли до
рівня небезпеки самознищення, Лусія в третьому секреті
передає чіткі вказівки Пречистої Діви Марії на той
випадок, якщо російський народ не розкається в своїх
злочинах і не припинить переслідування праведників.
Навіть в такому випадку Небесна Мати навчає, як діяти,
щоб зберегти життя, залишаючись в мирі і не втрачаючи
Божественну благодать.
Надзвичайно потужним виявився когнітивний вплив
фатімських об’явлень на громадськість. У 1917 р., під
час останнього приходу Марії на зустріч з дітьми–
візіонерами в Кова де Ірії, їх супроводжувало близько
70 тисяч осіб. Марія наказала представити її як Пані
Святого Розарію, пояснивши, що молитва на Святому
Розарії, покута, акти жертовності заради спасіння
бідних грішників є необхідними для задоволення Божої
справедливості і стосуються всіх, аби «гнів за гріхи
змінився на милість», що є умовою встановлення миру
в світі і створення засад заради процвітання життя на
планеті.
У період очікування останнього об’явлення Марії
в Кова де Ірії діти повідомили про те, що Пречиста
Діва готує резонансне чудо, яке покаже всім, хто буде
присутній на місці приходу Матері Божої. Чудо полягало
в надприродних змінах місця розташування сонячного
диску на фоні неба, яке отримало назву «танок сонця».
За словами візіонерів, перед початком «сонячного
танцю» «Пречиста Діва зробила реверберацію на
сонці, і в ході того, як вона посилювалась, Марія стала
проектувати на сонце промені свого власного світла»
[10]. Священик Федеріко Ґіт’єррес в праці «Правда про
Фатіму» зазначав: «Це видовище повторилося тричі,
довше, ніж протягом 10 хвилин, задля 70 тисяч осіб,
тих, що вірили і тих, що не вірили, звичайних громадян
та науковців. Діти завчасно сповістили про день і час,
коли воно мало здійснитися. Жодний астрономічний
обсерваторій не зареєстрував це явище, через що воно
не має жодного природного пояснення. Були особи, які
знаходились на відстані декількох кілометрів від місця
об’явлення, і також спостерігали феномен «сонячного
танцю» [10]. Автор Хосе Марія Савала в щоденному
виданні газети «La Razon» детально описав видовище
обіцяного містичного явища: «Величезний натовп
людей спостерігав заворожено предсказане чудо. Небо
стало чистим, раптово припинив лити дощ, зникли
хмари. Зненацька сонце стало обертатися навколо
своєї вісі, як коло вогню, розсіюючи у всіх напрямах
блискучі жовті, зелені, червоні і блакитні промені. Через
декілька хвилин сонце зупинилось, щоб відновити
знову свій неймовірний «танок», з’явилось враження,
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Випуск 136

що ось–ось воно відірветься від небосхилу і кинеться
на натовп. Атаки паніки охопили людей, деякі попадали
на коліна, щоб молитися, а деякі кричали у весь голос,
на скільки витримували голосові зв’язки… Численність
свідків була на стільки великою, що найкритичніше
налаштованим особам, а також скептикам нічого іншого
не залишалося, окрім як остаточно визнати беззаперечну
очевидність» [10].
Звістка про чудо стала резонансною подією та не
залишила сумнівів у членів Священного Синоду для
визнання правдивими містичних об’явлень у Фатімі і
для видачі розпорядження щодо вшанування Фатімської
Богородиці, її Непорочного Серця, почитання якого
Марія побажала запровадити в процесі містичних
об’явлень, встановлення свята Пречистої Діви Фатіми й
поширення послань, переданих в ході об’явлень.
Грандіозно відомими стали містичні об’явлення
в Лурді, які повторювались 18 разів. Візіонеркою
стала Бернадетта Субіру в 1858 р. Під час актуалізації
першого об’явлення Марія представилася Царицею
світу і назвала себе «Непорочним Зачаттям», тими
словами вона підкреслила суть догми, задекларованної
Священним Синодом у 1854 р. щодо своєї вільності
від первородного гріха завдяки заслугам її сина Ісуса
Христа. Важливо звернути увагу, що в санктуарії Пані
Люрду сталося 70 офіційно визнаних Священним
Синодом зцілень. Чудесне зцілення сталося 11 липня
2008 р. Хвора жінка, чорниця із Згромадження Облаток
Пресвятого Серця Ісуса у Франції, яка протягом багатьох
років хворіла на параліч нижніх кінцівок, уздоровилась.
Впродовж 10 років тривали вивчення факту зцілення,
доки не завершилось повне вивчення цього випадку
– остаточного звільнення від хвороби надприроднім
шляхом.
У ХХІ ст. містичні об’явлення в римо–католицизмі
набули величезної частотності. Варто відмітити, що
в основі змісту об’явлень є припинення всіх війн,
запобігання виникнення руйнації внаслідок атомного
протистояння, досягнення миру та спокою серед всіх
створінь і процвітання життя на планеті через тріумф
Непорочного Серця Пречистої Діви Марії.
Варто звернути увагу, що в ХVIII–XX ст. переважно
діти стають візіонерами містичних об’явлень. При цьому
в історії християнства в цілому переважає здобуття
містичного досвіду особами внаслідок аскетичних
практик, за умов виявлення вільної волі, переживаючи
три послідовні етапи: власне аскетичний, в якому душа
очищається від своїх пороків молитвою і умертвленням;
етап «осяяння», коли душа, вільна від попередніх
недоліків, приймає участь у дарах Святого Духа і
насолоджується присутністю Бога, що вже відповідає
містиці; та етап об’єднання: людина досягає повного
з’єднання з Богом. Світ більше нічого не означає, душа
залишається на одинці з божеством, і в абсолютній
віддачі в стані люблячої та радісної пасивності [11].
Особливо виразно стан насолоди від спілкування
з Богом описала Євгенія Єлизавета Равасіо, яка в
містичних об’явленнях споглядала Предвічного Отця,
котрий під час розмови залишав свою корону біля ніг,
земну кулю тримав в руці біля серця і розповідав про
свою батьківську любов до своїх створінь. Предвічний
Отець забажав, щоб Його слова Євгенія передала всьому
людству.
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Щодо першого власне аскетичного етапу, важливо
зазначити, що він знайшов своє поширення у багатьох
релігіях, так, наприклад, у православ’ї він проявив
себе як ізихазм, що в перекладі з грецької означає
«спокій», «тиша», «усамітнення», набув широкого
розповсюдження, і у певних випадках став початком для
виникнення другого і третього етапів, як, наприклад, у їх
актуалізації в житті преподобного Серафима Саровського
Чудотворця, який внаслідок практики ізихазму
переживав стан з’єднання зі Святим Духом, так монах
показав одному зі своїх учнів Н. Мотовілову, що означає
перебувати в стані з’єднання з Богом. Кульмінаційний
пункт бесіди настав тоді, коли після молитви Серафима
Мотовілов на власні очі побачив, що відбувається з ним
самим і Серафимом диво перетворення – обидва вони
виявилися в сяйві Фаворського світла, емоційний стан
радикально змінився на такий, якого чоловік досі жодного
разу не переживав і який його неймовірно вразив,
оскільки мав ознаки щастя, що не піддаються опису
в природних категоріях. Подробиці актуалізованого
містичного явища детально описано в книзі «Стяжание
Духа Святого» під авторством преподобного Серафима
Саровського.
Висновки. Шляхом виокремлення за допомогою
лексикографічних словників ключових конституентів
концепту містичного об’явлення здійснено визначення
феномену містичного об’явлення – терміну, який
беззаперечно
представляє
наукову
новизну.
В
ході вивчення досліджуваного феномену описано
найважливіші випадки його проявів у період ХVI–
ХХІ ст., охарактеризовано поняття «німецька містика»,
окреслено значення ідеї «пантеїзму»; визначено суть
Конституції папи Івана ХХІІ «In Agro Dominico», яка стала
характерною рисою процесу становлення відношення
Римо–Католицької Церкви до випадків актуалізації
містичних об’явлень, охарактеризовано основні риси
середньовічної християнської містики, а також містики
епохи Відродження та сучасності. Описано найвизначніші
визнані Священним Синодом Римо–Католицької Церкви
містичні об’явлення, а також культи, що виникли в зв’язку
з актуалізацією містичних об’явлень. Вказано про засоби,
якими керувались та які і досі використовують містики
для досягнення зв’язку з Божественною природою,
зазначено про існування подібної практики в православ’ї
з наведенням конкретного прикладу з життя видатної
постаті Православної Церкви.
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11. López, J. ‘La mística española’. [online] Mode of access: http://
hispanoteca.eu/Literatura%20espa?ola/Siglo%20XVIRenacimiento/
La%20m?stica%20espa?ola.htm
12. ‘Academic Dictionaries and Encyclopedias’. [online] Mode of
access: https://universalium.academic.ru/126802/Hesychast
13. Vud, G., 2011. ‘Misticheskij opyt jekstaza: shamanskie praktiki
narodov mira (Mystical experience of ecstasy: shaman practices of the
peoples of the world)’, [per.: N. V. Fedjanina], Sankt–Peterburg: Ves’, 184 s.
14. Ryshka, Cheslav, 2011. ‘Fatima. Z’javy ostannih chasiv [Tekst]
(Fatima. The recent times [Text]’, per. z pol. N. Stefurak, [Vyd. 3–tje],
L’viv: Dobra knyzhka, 200 s.
Rosybitska G. P., postgraduate student of the Department
of Philosophy, Zhitomir State University named after Ivan Franko
(Ukraine, Zhytomyr), galarozz7@icloud.com
Mystical appearance as a subject of religious studies
In the article the phenomenon of mystical appearance is researched as a
subject of religious studies and its constituents are defined on the basis of reference
materials and lexicographic dictionaries. The semantic divergence of the terms
which are denoted in Ukrainian language as «містика» and «містицизм» (the
both of them are translated in English like «mysticism») is determined, which leads
to a descriptive and metaphysical interpretation of the phenomenon of mystical
appearance in religious studies.
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In the course of the study of the phenomenon of mystical appearance, the most
important cases of its actualization during the 16th–21st centuries are described,
the concept of «German mysticism» is characterized, the meanings of the idea of
«pantheism» are defined. The main idea of the content of the Bull of Pope John
XXII «In Agro Dominico» is analyzed and its significance is determined in the
transformation of the views of the Roman Catholic Church to the cases of mystical
appearances. The actualization of the mystical teachings in the doctrinal and cult
practice of Catholicism, which was timed to the worship of the cult of the Sacred
Heart of Jesus, is justified. The soteriological content of the symbolism of the cult is
proved, which consists in revealing the boundless love of Christ to people who, for
the sake of their salvation, accepts death on the cross.
Keywords: mystical appearance, mysticism, pantheism, izihazm, revelations.
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«Energeia» аристотелевской метафизики
в системе христианского мировоззрения

Рассмотрены пути включения аристотелевского понятия «energeia»
в христианское мировоззрение и теологию. В работе проанализированы
различные взгляды на генезис этой философской категории – от св. Фомы
Аквинского до современных христианских интерпретаций. Внимание статьи
охватывает три главных взгляда на «энергии»: католичества, православия
и протестантизма. В работе также обозначены некоторые проблемы
мировоззренческой конструкции исихазма, напрямую связанные с философией
«energeia». Отражены особые признаки и специфика усвоения этой
фундаментальной категории аристотелевской метафизики.
Ключевые слова: энергия, метафизика, христианство, мировоззрение,
акциденции, сущность, субстанция, гносеология, номинализм.

(стаття друкується мовою оригіналу)
В последние годы в пространстве философского
мира происходит заметный и устойчивый рост
интереса к философско–богословской проблематике.
Это стало основой выпуска серии книг «Философская
теология, современность и перспектива», в которой,
помимо исследований Д. Бредшоу по Аристотелю,
вышло фундаментальное «Оксфордское руководство
по философской теологии» (2013). Современная
постсекулярная
ситуация
воскрешает
вопросы,
ответы на которые, как казалось, были найдены ещё в
хрестоматийные времена гносеологического оптимизма
эллинского многоголосия. Актуальный гедонизм
современного декаданса во многом аналогичен духовной
ситуации, в которой проходило свой болезненный путь
объединения христианство и греческая философия.
После работ Иерофея Влахоса «Метафизика и
православное богословие» (1999), В. В. Бибихина
«Энергия» (2010), Иоанна Зизиуласа «Общение и
инаковость» (2012) и монографии Девида Брэдшоу
«Аристотель на Востоке и на Западе. Метафизика
и разделение христианского мира» (2012) тема
соотношения понятия «energeia» у Аристотеля и
в православной традиции была развита в работах
С. С. Хоружего. В частности, «Личность и энергия в
богословии Мейендорфа и в современной философии»
(2012), а также получила своё отражение в научных
трудах М. Ю. Бурмистрова (2013), А. Р. Фокина
(2013), О. И. Давыдова (2013), Д. В. Арабаджи (2014)
и др. Тем не менее, практический аспект восприятия
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Випуск 136

аристотелевского термина «energeia» в христианском
мировоззрении оставался за рамками анализа его
философских концепций.
Цель данного исследования – выявить философскую
и практическую специфику применения понятия
«energeia», определить особенности употребления
категории «energeia» как гносеологического принципа в
рамках христианского миропонимания.
Знакомство с Аристотелем, его творческое восприятие христианским миром произошло достаточно
поздно (Пьер Абеляр, Фома Аквинский). К тому
времени метафизика Аристотеля как часть сочинений,
неклассифицированных Андроником Родосским, уже
имела собственное философское значение: «Часто,
не зная происхождения этого слова, говорят, что
метафизика – это то, что выше физики, как бы трактует
о предметах, недоступных физическому познанию.
Собственно так оно и есть, но история термина более
прозаична» [11, с. 130]. «Энергия» у Аристотеля, как
говорил М. Хайдеггер в Марбургских лекциях 1924 г.,
есть основное имя бытия. Если у Платона бытие
выступает как идея, то у Аристотеля это – энергия.
«Energeia, – пишет М. Хайдеггер, – является наиболее
фундаментальным сказуемым бытия в учении о бытии у
Аристотеля» [23, с. 44].
Уже со второго века христианство опиралось на
метафизику Аристотеля и именовало его наряду с
некоторыми другими дохристианскими философами
особым общим понятием – «христианами до Христа». В
иконографии до сих пор сохранён особый лик эллинских
мудрецов. В сочинениях апологетов в положительном
смысле упоминаются Орфей, Гомер, Софокл, Эсхил,
Эврипид, Менандр, Филимон, Сократ, Платон, Пифагор,
Аристотель, Симонид и одна из Сивилл. В греческом
подлиннике конца XVI века, изданном Дидроном,
находится особый раздел – «Греческие мудрецы,
предсказавшие воплощение Христа Спасителя».
О
характере
христианских
заимствований
философских посылок Платона и Аристотеля посвящены как отдельные исследования [25; 3; 16], статьи
[19] и разделы в монографиях [13, с. 279–281] и т.п.
Преемство Аристотеля и христианства в качестве
философского синтеза стало оформляться уже к V веку.
К тому времени во многом уже христианизированным
предстаёт неоплатонизм. Сочинения корпуса «Ареопагитик» объединили в себе все сильные стороны
неоплатонизма, которые не противоречат христианству
как монотеистической системе. Христианство оказалось
бы очередной редукцией философии, если бы не вобрало
в себя также и метафизику, а именно – понимание
сущности и материи у Аристотеля.
В истории христианской мысли тезисы «Метафизики» Аристотеля неоднократно прилагались со
ссылками и без них к собственным построениям.
Например, единство онтологии и космологи в учении
о Перводвигателе часто служило аргументом в трудах
как христиан, так и мусульман, и иудеев. Как замечает
В. Ф. Асмус, «они пришли к решению использовать –
и использовали – учение Аристотеля, чтобы подвести
его философские понятия под догматы мусульманской,
христианской и еврейской религии» [цит. по: 1, с. 22].
Но и здесь, ради корректности, надо учитывать, что
Аристотель выводит свойства божества не из духовной
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жизни или ранее постулированного тезиса о Боге, а из
философского анализа идеи движения. Таким образом,
«бог Аристотеля не мистический, а в высшей степени
космологический; само понятие о нём выводится
весьма рационалистическим способом» [там же]. Для
Аристотеля Бог важен не как элемент религиозного
опыта, объект молитв и личной Встречи, а исключительно
как философская категория. Это ничего нам не говорит о
личной духовности философа, а только о его теологеме,
которую можно описать так: «Бог существует вечно
как чистая мысль, счастье, полное самозавершение без
каких–либо неосуществлённых целей. Чувственный
мир, наоборот, несовершенен, но он обладает жизнью,
желанием, мыслью несовершенного рода и стремлением.
Все живые вещи в большей или меньшей степени
осознают Бога, и их влекут к действию восхищение и
любовь к Богу» [20, с. 223]. Для христианской мысли
эта часть философии Аристотеля явилась частным
моментом проповеди стремления человека к Богу.
Восполнялась она теологемой о страстном стремлении
Бога к человеку.
Аристотелевская наука о природе – физика (с
некоторыми изменениями) – оставалась основой наук
на протяжении почти двух тысячелетий – с IV века до
Р.Х по XVI век по Р.Х. Именно Аристотелю удалось
создать систему понятий для определения важнейшего
компонента физики – движения. Тем самым Аристотель
создал «физику» как первый последовательно
продуманный философский каркас и теоретическое
обоснование науки. Хотя она и не была математической,
но XX век вполне подтвердил, что физика Аристотеля
не являлась плодом наивной фантазии. Платон считал,
что подлинное бытие принадлежит миру «идей» –
вечных, неизменных, неподвижных, недоступных
чувствам. «Истинное бытие, – говорит он, – это некие
умопостигаемые и бестелесные идеи» (Софист, 246 b).
Платон называет их «истинно сущим» или «сущностями».
Термин «сущность» становится на место идеи и им
в дальнейшем пользуется Аристотель. Каждая вещь,
по Платону, чем–нибудь отличается от другой вещи.
Поэтому она обладает рядом существенных свойств и
характеристик, в своей совокупности представляющих
идею вещи, если же она ничем не отличается, то она
не есть нечто, а скорее ничто и о ней ничего сказать
нельзя. В этом Аристотель полностью согласен со своим
учителем.
Тем не менее, понятие сущности при дальнейших
рассуждениях принимает у Аристотеля иной смысл, чем
это было у Платона. Если у Платона на первое место
поставляется взаимодействие противоположностей, то
Аристотель считает, что противоположности не могут
взаимодействовать друг с другом, между ними должно
находиться нечто третье – подлежащее, лежащее в основе
(субстанция), что и опосредует противоположности:
«Невозможно, чтобы одно и то же в одно и то же время
было присуще одному и тому же в одном и том же
отношении» (Метафизика, IV, 3, 1005; В 20–22).
Сущность, по Аристотелю, – это то, что «не
сказывается ни о каком подлежащем» (Категории,
5, 2а), то есть что не может быть предикатом чего–либо
другого, но всегда является тем подлежащим, о котором
сказывается всё остальное. Вот как он определяет её
в своих «Категориях»: «Называют, главным образом,
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прежде всего и в собственном смысле «сущностями» то,
что не может быть сказано ни о каком (Другом) индивиде
и то, что не находится ни в каком (Другом) индивиде,
например, «этот человек, эта лошадь». Вторичными
«сущностями» называют виды, в которых первые
«усии» существуют с соответствующими родами;
таким образом, «этот человек» есть человек по виду, а
животное по роду» (Категории, V,1–2).
Святой Иоанн Дамаскин в своей «Диалектике» даёт
следующее определение: «Субстанция есть самосущая
вещь, не нуждающаяся для своего существования ни в
чём другом. Или ещё: субстанция есть то, что само по
себе является ипостасным и не имеет своего бытия в
другом, то есть то, что существует не через другое, и не
в другом имеет своё бытие и не нуждается в другом для
своего существования, но существуете caмo по себе, – и
в чём акциденция получает своё бытие» [9].
Все сущности Аристотель делит на первичные
и вторичные. Вторичные сущности есть те, которые
сказываются о первичных, а первичные – те, которые
уже ни о чём не сказываются. Все остальные категории
– качества, количества, отношения, места, времени,
обладания, действия, страдания – сказываются либо
о первичных, либо о вторичных сущностях. Благодаря
такому сказыванию, сущность может принимать
противоположные определения, ибо противоположности
всегда отнесены к третьему – к сущности, а не просто
соотнесены между собой, как это было ранее у Платона.
Аристотель не признает сверхчувственные идеи,
существующие независимо от вещей. Первая сущность –
это неделимый индивидуум, общее же не есть сущность
(Метафизика, VII, 16, 1041а, 1040b 25). Однако следует
заметить, что эта критика Аристотелем совершенной
надмирности идей скорее относится не к текстам его
учителя, а к мегарской школе, односторонне развившей
и доведшей до крайности платоновский тезис о
трансцендентности идеи самой вещи. Критические
аргументы против этого тезиса Аристотель фактически
заимствует из платоновского «Парменида». «То,
что идея вещи может находится в самой же вещи, –
пишет А. Ф. Лосев – это, вообще говоря, нисколько не
будет противоречить платонизму, если его понимать
достаточно широко, если его логически продумать
до конца и завершить в систему» [12, с. 300]. Таково
вкратце учение Аристотеля о сущности.
Определив первую сущность как единичный
индивид, как «вот это» (Категории, 5, 2b 35, 6, 2b),
Аристотель не мог не видеть, что в качестве единичного
она не может быть предметом познания. А между
тем, именно стремление найти в качестве сущего
то, что познаваемо, руководило Аристотелем в его
рассуждениях о сущности. Поэтому, уточняя и углубляя
в своей «Метафизике» сказанное в «Категориях»,
Аристотель указывает на то, что, принимая за первые
сущности единичные чувственно данные существа, мы
не в состоянии достичь знания о них, ибо чувственное
восприятие не есть знание. И причина этого в том, что
в них присутствует материя, которая вносит с собой
неопределённость.
Суть бытия каждой вещи, по Аристотелю, есть
её неуничтожимая форма (она же сущность). Только
освободив вещь от материи и, получив чистую форму,
можно достичь истинного познания. В плоскости бытия
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«форма» – сущность предмета. В плоскости познания
«форма» – понятие о предмете. Таким образом, перед
нами платоновская идея, погруженная в вещь. Платон
противопоставлением и соединением двух начал: единое
(сущее) и иное (несущее), которое именуется у него
так же материей, проводил философский генезис всего
мира. Для Аристотеля иное слагается из двух понятий:
лишённости, которая является противоположностью
сущего, и собственно материи, занимающей серединное положение между сущим и лишённостью.
В отличие от лишённости, материя характеризуется
им как «возможность» или «потенция» (динами).
Осуществлённая потенция именуется актом (энергия).
Итак, любая вещь рождается через соединение формы
и потенции, при этом потенция, восприняв форму
(сущность), становится уже актом (энергией).
Понятие энергии, как одна из важнейших категорий
Аристотеля, не вошедших в классическую десятку,
неоднократно подверглось реинтепретации и прямому
пересмотру, как, например, в работе М. Хайдеггера
«Основные понятия метафизики» [22] или С. С. Хоружего
в работе «Иcихазм как пространство философии» [24].
В. В. Бибихин считал отход от аристотелевского понимания
энергии недопустимым философским ходом перевода
средневековой проблематики в современность [2, с. 327–
328]. «Энергия..., – как писал В. В. Бибихин, – это такая
вещь, которую если не чувствовать, если не иметь опыт... то
никакими объяснениями и определениями не научишь» [2,
с. 31]. В то же время его трактовка аристотелевского учения
об энергии была близка к интерпретации Хайдеггера, для
которого «вопрошать о dynamis и energeia… есть подлинное
философствование» [22]. «Онтологическая структура
[европейской метафизики], – пишет С. С. Хоружий, –
содержит в себе, выражаясь математически, свободный
параметр. В «зазоре», концептуальном пространстве между
возможностью и действительностью, энергия априори
может размещаться где угодно – ближе к возможности,
ближе к действительности, или на равном отдалении
от них; и каждая из этих позиций имплицирует, вообще
говоря, свою онтологию, картину реальности» [24].
Важно то, что в восточно–христианской интерпретации понятие энергия сущности отлична от самой
сущности, и потому сущность не есть её энергия; но в
то же время энергия сущности неотделима от сущности,
и потому она есть сама сущность. Кроме этого, следует
подчеркнуть, что понятая таким образом энергия есть
ничто иное, как символическое раскрытие сущности.
Противопоставление идей двух видных мыслителей
зачастую подчинено академическим стереотипам,
кочующим из учебника в учебник. Аристотель
критикует Платона за его дуализм, но в «Пармениде»
(130А–135С) содержится критика разрыва идей и вещи, и
формулируются аргументы, которые Аристотель задним
числом направит против платоновского дуализма.
А. Ф. Лосев считает, что эти аргументы направлены
Аристотелем скорее против мегарской школы, тем
более что он учит, как и Платон, о форме форм, которая
управляет всем космосом: «А то, что Аристотель
позаимствовал у Платона свою критику изолированных
идей, нисколько не может нас удивлять» [15, с. 34].
М. Гартман доказал зависимость учения Аристотеля
об энтелехии от учения Платона об идеях. Т. Гомперц
и другие «исследователи настолько сблизили четыре
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принципа Аристотеля с четырьмя принципами
платоновского «Филеба», что в настоящее время
можно говорить только о заимствовании Аристотелем
своего основного метафизического учения из позднего
платонизма» [15, с. 35].
Пожалуй, единственное значимое отличие данных
философов заключается в том, что диалектика
Аристотеля связана с эмпирикой и её формально–
логическим принципом противоречия. Отсюда и
помещение формы тел в самые тела: «существуют только
вещи, и так называемые идеи есть не что иное, как эти же
самые вещи, но только взятые с их смысловой стороны,
их эйдосы. Сами по себе идеи никакой субстанцией не
обладают; субстанциальны только единичные вещи»
[14, с. 71].
Восприятие Бога в энергиях или Его символах
находит своё теоретическое обоснование, прежде всего
в гносеологии. На вопрос: «Возможно ли познать Бога
и в какой мере?», даже в рамках одного христианства
существует несколько мировоззренческих позиций.
Разгадка же этой проблемы кроется в двух основных
категориях – «сущность» и «энергия» и отношении
человеческого разума к ним. Аристотелевские понятия
«сущность» и «энергия» можно встретить у многих
христианских
богословов:
Афинагора,
Василия
Великого, Григория Богослова, Григория Нисского,
Псевдо–Дионисия Ареопагита, Иоанна Дамаскина,
Фомы Аквинского, Симеона Нового Богослова и
др. Однако понимание их уточняется зачастую по–
разному. В этом смысле, христианство в самом себе
дало несколько интерпретаций неоплатонизма и
аристотелизма. Можно выделить три позиции в рамках
христианского мировоззрения: восточно–православную,
западно–католическую и протестантскую.
Католическому богословию Аристотель стал
настолько близок, что его тезисы в понимании сущности
и энергии дошли до крайности. Если православные
богословы всегда подчёркивали непознаваемость
сущности всех вещей, их непостижимость умом
человеческим, то для католического исследователя,
напротив,
сущность
земной
вещи
настолько
привязывается к самой вещи, что следует говорить
о полной её доступности уму, а следовательно, и
познанию. Католичество, заимствуя у неоплатонизма
и терминологию, и собственно учение Аристотеля о
форме, доводит её до предела. Усвоив аристотелевскую
гносеологию, католические богословы претендовали
на умозрительное познание сущности земных вещей:
«Ум постигает сущности вещей так же верно, как слух
различает звуки, а зрение – цвета» [7, с. 277]. К Богу
же применялся тезис о совершенном агностицизме в
отношении его природы до нашего вхождения в мир
духовный, далее праведники получают силу зреть
самую сущность Бога лицом к лицу. Как видим, и здесь
католичество не миновало крайностей, исповедуя на
небе и на земле совершенный гнозис.
Подтверждений этому последнему тезису можно
найти достаточно. Ограничимся одним примером.
Именно в тот момент, когда Григорий Палама на Востоке
развивал своё учение о непричастности человека к
сущности Бога и Его познаваемости на уровне энергий,
папа Иоанн ХХII проповедовал учение о том, что души
праведников после Страшного Суда будут созерцать
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сущность Бога. Это произошло в 1331 году. Иногда
утверждают, что тогда было высказано частное мнение,
но история в лице папы Бенедикта ХII закрепляет это
мнение особой конституцией «Benedictus Deus» в 1336
году. Итак, средневековый реализм, основывающийся на
аристотелевском понимании сущности, вынес приговор
о том, что субстанции, сущности вещей реально
существуют и являются предметом познания.
Своего апогея это учение достигает в сочинениях
Фомы Аквинского. Философ обосновывает непостижимость
Божественной
сущности
ссылками
на
свв. И. Златоуста и Дионисия. «Действительно, – пишет
В. Н. Лоссский, – если Божественная сущность не может
быть мыслима тварными умами в состоянии блаженства,
она никогда не может быть полностью постигнута. Это
различие между видением ознакомления и видением
постижения станет как общим местом для всей
схоластической системы, так и её обоснованием к
толкованию свв. отцов, и, прежде всего, отцов греческих,
чьё богомыслие чрезвычайно трудно согласовать с
западным учением о видении Бога в Его сущности»
[17, с. 9–10]. Фома утверждает, что Бытие как таковое
для человека непознаваемо, но с помощью разума
человек может постичь именно субстанции. Субстанции
тварного мира, по Фоме, обладают относительно
самостоятельным бытием по отношению к Абсолюту.
«То, из чего интеллект получает достоверность, кажется
более умопостигаемым. Поскольку достоверность науки
приобретается интеллектом из причин, то познание
причин представляется интеллектуальным в наибольшей
степени», – пишет Фома в своих комментариях на
«Метафизику» Аристотеля [21, с. 233].
Верным следствием такого реализма является
номинализм – это реализм, доведённый до своей
предельной крайности в выводах. Оккам, сформулировавший свою знаменитую «бритву» (не следует
умножать сущности свыше необходимости) полагал,
что Бог может в силу своего могущества создать любую
вещь, и при этом нет никакой нужды в субстанциях –
бытийных стержнях вещей. Находящаяся перед нами
вещь может быть познана, минуя умопостигаемые
субстанции, фактически эмпирически. Если для
аристотелевской метафизики бытие вещи коренилось
именно в субстанциях постижимых умом, то для
номинализма эти субстанции как бы совпадают с самой
вещью, зримое и незримое объединяются – сущность
вещи оказывается предметом веры.
Поскольку, согласно номиналистической концепции,
предметом подлинного знания оказываются не
субстанции, а акциденции, то есть явления, впервые
появляется возможность трактовать познание как
установление связей между акциденциями (качествами),
и, таким образом, ограничить его уровнем явлений.
Здесь, подчеркнём, происходит пересмотр важнейшего
принципа аристотелевской онтологии и логики,
гласящего, что сущность (субстанция) есть условие
возможности отношений. Именно в номинализме
намечается та тенденция к самостоятельности
гносеологии по отношению к онтологии, которая
была чужда античному мышлению и развернулась
полностью лишь в Новое время. Отныне разум
начинает пониматься как некая субъективная
деятельность, лишённая онтологических корней, связи
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с реальным бытием, а потому противостоящая ему.
Так, подчеркивает П. П. Гайденко, «номинализм, как
бы замыкающий развитие средневековой теологии
и философии, представляет собой едва ли не самый
радикальный поворот в истории мысли со времён
античной классики – Платона и Аристотеля. Именно
номинализм разрушает фундаментальные предпосылки
онтологии, просуществовавшие на Европейском
континенте более полутора тысячелетий, – онтологии,
в центре которой были понятия бытия и сущности
(субстанции), постигаемых с помощью умозрения»
[4, с. 47–48]. Что касается Бога, то здесь исповедуется
совершенный агностицизм. В этой позиции и залегает
начало того неоплатонизма, который может именоваться
протестантским неоплатонизмом, отказавшимся от
символического мировосприятия, разрушившим корни
онтологии, и в дальнейшем приводящим к деизму со
всей его скучной и искусственной проблематикой.
Вышеуказанные крайности богословствования были
отвергнуты православной гносеологией. Православное
богословие более тонко разработано, что позволяет
ему удерживать равновесие между крайностями
неоплатонизма, сохраняя его терминологию сущности
и энергии, но и отказываясь от рационалистических
крайностей аристотелизма, приводящих к католическому рационализму и номинализму. И Творец,
и видимые нами вещи, по православному учению,
имеют непознаваемую, недоступную уму сущность, но
ничто своей сущностью не ограничивается, а подаётся
знанию в своих энергиях. В отношении Бога Палама
говорит, что Он «имеет и то, что не есть сущность. Но
это не значит, что то, что не есть сущность, является
акциденцией (принадлежностью). Оно не есть
принадлежность, так как совершенно неизменяемо; но
и не сущность, потому что не есть самобытное бытие»
[6, с. 240]. Ссылается Григорий Палама при этом также
на Дионисия Ареопагита: «Он [Дионисий] призывает
восхвалять Бога, не как приемлющего нечто от вне,
– прочь от этого! – но эти именно выступления Бога».
Православная онтология утверждает, что «есть нечто
между неприобщимой сущностью и приобщающимися,
через что они приобщаются Богу» [там же]. Это
нечто, именуемое энергией сущности, обладает целым
рядом свойств, закреплённых диалектикой: энергия
постижима, познаваема, именуема, созерцаема. Она
бесконечна, т.к. выражает бесконечную сущность
и одновременно конечна, т.к. познаваема. Энергия
сущности неотделима от самой сущности, но, с другой
стороны, она отлична от самой сущности, можно сказать,
что энергия есть символ сущности, связывающий две
сферы: божественной непознаваемой сущности, и
сферы познаваемого, доступного. Учение св. Г. Паламы
было принято на соборах 1341–1351. Его суть в том,
что «энергии – это Сам Бог в Его обращении к твари.
Его творческая мощь, промыслительное попечение
о мире, все Его явления миру и человеку не суть сама
сущность Божия, которая остается неприступной и
непознаваемой, а Божественные энергии, или точнее,
единая, но многообразная и многочастная энергия всех
Трёх Божественных Ипостасей» [10, с. 34].
Выводы. Итак, Бог в структуре мировоззрения
православного
мистика
выступает
из
своей
непознаваемой сущности в познаваемых действиях
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или энергиях – символах, немыслимых без сущности.
Равновесие данного учения было фиксировано
многократно в соборных тезисах «Святогорского
томоса», направленного как против неоплатонизма, так и
против крайнего аристотелизма. При этом православное
богословие всегда включало в себя развитые позиции
апофатизма
и
антиномических
рассуждений.
Для гносеологии важно то, что символическое
мироощущение возможно только в рамках православного
мировосприятия; ни католический последовательный
аристотелизм, ни протестантизм в своём позднем
радикальном номинализме, не могут признать
категории онтологии символа, а потому видимое
бытие воспринимается в субъективных аллегориях.
У мировоззренческой конструкции западных ветвей
христианства нет философских инструментов для того,
чтобы идти дальше аллегории.
В перспективе использования результатов исследования нам важно помнить, что основная рациональная
трудность точного определения понятия «energeia» в
том, что это понятие всегда сохраняет апелляцию к
нуминозному опыту.
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«Energeia» of Aristotelian metaphysics in the Christian worldview
system
The article is devoted to the ways of incorporating the Aristotelian concept
of «energeia» into the Christian worldview and theology. The different views on
the genesis of this philosophical category – from St. Thomas Aquinas to modern
Christian interpretations are analysed. The purpose of the article covers three main
views on «energy»: Catholicism, Orthodoxy and Protestantism. The individual
problems of the ideological structure of hesychasm, directly related to the philosophy
of «energeia» are investigated. The special features and specifics of the assimilation
of this fundamental category of Aristotelian metaphysics are highlighted.
Keywords: energy, metaphysics, Christianity, worldview, accidents, essence,
substance, gnoseology, nominalism.

Рубский В. Н., кандидат богословських наук, старший викладач
кафедри практичної психології, Одеський національний морський
університет (Україна, Одеса), pavv@te.net.ua
«Energeia» аристотелівської метафізики в системі
християнського світогляду
Розглянуто шляхи включення аристотелівського поняття «energeia» в
християнський світогляд і теологію. В роботі проаналізовані різні погляди
на генезис цієї філософської категорії – від св. Томи Аквінського до сучасних
християнських інтерпретацій. Мета статті охоплює три головних погляди
на «енергії»: католицизму, православ’я та протестантизму. В роботі
також проаналізовані окремі проблеми світоглядної конструкції ісихазму,
безпосередньо пов’язані з філософією «energeia». Висвітлено особливі ознаки
і специфіку засвоєння цієї фундаментальної категорії аристотелівської
метафізики.
Ключові слова: енергія, метафізика, християнство, світогляд, акциденції, сутність, субстанція, гносеологія, номіналізм.
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Зміна світоглядних установок
у гендерній сфері в сучасному українському
суспільстві: рольовий аспект
Розкрито основні зміни світоглядних установок у гендерно–рольовій
сфері та їх вплив на сучасне українське суспільство. Автор припускає, що від
зміни світоглядних установок в гендерній сфері залежить зміна повсякденної
поведінки людини, що впливає на її життєвий світ та суспільство в цілому,
сприяє формуванню демократичного або авторитарного суспільства.
Зміни останнього часу є незворотними та в цілому прогресивними,
що порушують стабільність у культурних стереотипах маскулінності та
фемінності, які стали на сучасному етапі менш виразними та полярними.
Автор наголошує, що трансформаційні процеси світоглядних установок
у гендерно–рольовій сфері можуть як позитивно вплинути на процес
сприйняття питання змін гендерної ідентичності, створюючи толерантні
умови мирного й продуктивного співіснування представників різних статево–
гендерних ідентичностей, так і посилити протистояння між ними. Питання
залишається відкритим, але робота щодо його вивчення, роз’яснення і
консультацій триває.
Ключові слова: світогляд, гендерній сфера, гендерні ролі, маскулінність,
фемінність.

Можна висловити припущення, що від зміни
світоглядних установок у гендерній сфері залежить
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зміна повсякденної поведінки людини, що впливає
на її життєвий світ та суспільство в цілому, сприяє
формуванню демократичного або авторитарного
суспільства.
Мета статті – показати зміни світоглядних установок
у гендерно–рольовій сфері та їх вплив на сучасне
українське суспільство.
Дане питання є об’єктом дослідження багатьох наук,
відносно нашої теми ми особливу увагу звернули на
ідеї Ш. Берн (рольові очікування та загрози фемінізації
чоловіків та маскулінізації жінок), П. Горностая (питання
рольового конфлікту), Є. Ільїна і І. Кона (питання
соціалізації і диференціації статевих ролей і пов’язаних
з ними стереотипів маскулінності та фемінності),
Н. Хамітова (метаантропологічна тріада як метод
аналізу світоглядних змін у гендерній сфері сучасного
українського суспільства).
Особливості статевої і гендерної диференціації та
типізації поведінки, варіативність взірців маскулінності–
фемінності значною мірою визначається соціально–
історичними, етнокультурними характеристиками суспільства, які обумовлюють безпосередній зміст статевої
і гендерної самосвідомості. У свою чергу, процес
інтеріоризації та відтворення в індивідуальній поведінці
статево– і гендерноспіввіднесених нормативів та
приписів відбувається в активній взаємодії особистості
та суспільства. При цьому гендерно–рольова поведінка
індивіда, його розвиток, становлення гендерної самосвідомості є не тільки об’єктом соціалізуючих впливів,
але й результатом самовизначення в соціумі.
Говорячи про зміни світоглядних установок у
гендерній сфері в сучасному українському суспільстві,
зазначимо, що на нормативному рівні точиться
суперечка: вважати більш бажаною поляризацію
чоловічого та жіночого начал за максимального збігу
індивідуальних якостей із відповідним культурним
стереотипом (сильний, грубий, енергійний чоловік і
слабка, ніжна, пасивна жінка) чи навпаки їх подолання
та поєднання в одній особі (сильний, але одночасно
слабкий чоловік і ніжна, але разом з тим самостійна
жінка). Саме друга модель долає межі буденного
світогляду і є тенденцією філософського світогляду,
яка значною мірою сприяє взаєморозумінню статей,
тоді як в першому випадку їхні стосунки розуміються
як ієрархічні, засновані на підпорядкуванні та
пануванні – сталі, архаїчні, стереотипні. В українському
суспільстві є прихильники обох моделей. Актуальне
питання їх співіснування, бажано – толерантне як на
теоретичному рівні, так і в реальному житті. З різних
причин межа «буденності» для декого нездоланна як в
теоретично–науковій площині, так і в житті. Останнім
часом
почастішали
аргументи
«традиційності»,
«патріотичності», «релігійності», вибіркової історичної
минулості щодо пріоритету консервативних поглядів та
світоглядних установок. Насторожує безапеляційність,
емоційність і агресивність цих виступів. Реалії
українського буття доводять паралельне існування цих
моделей в українському суспільстві: маємо людей, які
живуть за принципами першої моделі, та людей, які
живуть за принципами другої; маємо приклади зміни
світоглядних позицій від «оцінки», «розуміння», до
«сприйняття» та «підтримки». Останні десятиріччя
все частіше на буденному рівні бачимо відхід від
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традиційних патріархальних приписів у рольовій
сфері – «слово і діло» різняться, межа патріархальної
буденності долається свідомо, а іноді навіть несвідомо,
бо так «практичніше», «простіше», у нього/неї «краще
виходить», у нього/неї «більше часу», так «зручніше»...
Співіснування принципово протилежних ідей – складна
справа на всіх рівнях, особливо, коли мова йде про
владу, статус, гроші, гендерно–рольове питання у цій
сфері. Тому потрібно багато зусиль, щоб здолати межі
консервативної буденності на шляху до світоглядної
паритетності, толерантності в гендерно–рольовій сфері
зокрема.
Російський дослідник І. Кон, розглядаючи це
питання історично, запропонував наступні характерні
риси диференціації статевих ролей і пов’язаних з ними
стереотипів маскулінності та фемінності, характерні для
патріархального суспільства: «1) чоловічі та жіночі види
діяльності та особисті якості розрізнялися дуже різко та
здавалися полярними; 2) ці відмінності освячувалися
релігією або посиланнями на природу та здавалися
непорушними; 3) чоловічі та жіночі функції були не
просто взаємодоповнюючими, але й ієрархічними»
[8, с. 49] – жінці відводилась підпорядкована роль,
і навіть ідеальний образ жінки конструювався з
погляду чоловічих інтересів [2]. Разом з цим ще раз
підкреслимо, що життя переповнені протиріччями,
поряд з патріархальними світоглядними орієнтирами в
гендерно–рольовій сфері існують паритетні погляди,
які реалізуються в українських реаліях. У всі часи, а
особливо в останні десятиліття риси «маскулінності» та
«фемінності» відійшли від точних характеристик статі,
іноді тільки мовні закінчення наголошують на стать,
але процесу «відходу», сприяє активізації використання
фемінітивів.
Тобто, в останні десятиріччя ситуація радикально
змінилася [6]. Статевий розподіл праці втратив колишню
жорсткість, «якщо у СРСР список заборонених для
жінок професій складався з 431 позиції, після розпаду
Союзу у Молдові – 331 (де були вилучені 100 позицій,
які стосувалися гірничо–видобувної сфери, відсутньої в
цій країні), у Вірменії їх 330, у Білорусі – 181, у Росії
– 456, а в Україні – 458, що є свідченням відкритої
дискримінаційної спадщини радянського минулого,
що заважає професійній реалізації мільйонів жінок»
[9, с. 25]. На сучасному етапі кількість виключно
чоловічих і виключно жіночих занять і професій різко
зменшилася (професій – офіційно на державному рівні),
а взаємостосунки чоловіків і жінок на виробництві
та сім’ї переорієнтовуються на рівноправний лад, хоч
стереотипні «кліше», на кшталт «чоловіче» – «жіноче»
залишається і переважає в буденній свідомості. Але
і тут маємо суттєві зміни, ми вже зазначали, що все
частіше «слово розходиться з ділом», і люди відходять
від традиційних патріархальних «кліше» у гендерно–
рольовій сфері й діють згідно з особистісними
можливостями й потребами.
З часом багато ролей і занять взагалі не розділяються
на «чоловічі» та «жіночі». Спільне навчання та трудова
діяльність чоловіків і жінок, на думку дослідників
Є. Ільїна, І. Кона [5; 8], певною мірою нівелюють
також традиційні – патріархальні відмінності в їхніх
нормах поведінки, зокрема те, що жінки, зайняті
переважно чоловічими професіями, виявляють і більш
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маскулінний тип – стиль мислення та риси характеру.
Залишається відкритим питання: рід занять обирається
відповідно до індивідуальних властивостей чи останні
формуються під впливом діяльності. Зараз констатуємо,
що українські реалії такі, що звичайно відбувається й те,
й інше, але в якій пропорції? Відповідь на поставлене
питання є сферою соціально–психологічних досліджень.
Ми ж зазначаємо факт змін в напрямку толерантного
сприйняття процесів паритезації у рольовій сфері та
масштабний характер цих процесів, саме цим можемо
пояснити «різкі напади» та «гостру критику» на
захист «традицій» щодо «годувальника» і «берегині»,
питання продовження людського роду, «божої кари»,
«гріховності»... Не всі жінки, втративши «годувальника»,
будуть сидіти дома з дітьми і «підтримувати вогнище»,
можливі різні варіанти: пошук нового «годувальника»,
пошук роботи і виконання ролі не тільки «берегині», а
і «годувальниці»...; так і чоловіки, втративши роботу,
можуть шукати і знайти іншу, можуть виконувати
роль «берегині» короткий чи тривалий час... Чоловіки
у відпустці по догляду за дитиною вже не є новиною
для українського суспільства (за даними Міністерства
соціальної політики України на 2013 рік 2% чоловіків
знаходилися у відпустці по догляду за дитиною).
Хтось із чоловіків, жінок, інших представників сімей
гордо констатує це, хтось не бажає оприлюднення, а
виконує свою роботу. Чоловіки навіть об’єднуються для
реалізації своїх прав у сферах, які традиційно вважалися
і для певної частини населення вважаються «жіночими».
Українське суспільство ще має достатньо парадоксів
– «чоловік–кухар», але «кухня – жіноче місце»,
«професійне» і «сімейне» вже менш дивує, а пояснення,
аргументи більш доступні для сприйняття, «лікар–
хірург» чи «лікарка–хірург», ортопед – він чи вона,
керівник чи керівниця... Зміни світоглядних установок у
гендерній сфері в українському суспільстві мають місце,
ці процеси не завершені і входять до кола проблемних
питань, які потребують у першу чергу роз’яснень, а
далі – рішень, які б сприяли оптимізації реалізації
особистості в гендерно–рольовій сфері в залежності від
індивідуальних особливостей.
Коли мова заходить про «керівників» та «керівниць»,
то виникає потреба констатувати існування такого
явища, як «скляна стеля». І щодо цього феномену, то
незважаючи на суттєві зміни, це явище є актуальним для
українського суспільства, що ще раз підкреслює зв’язок
гендерно–рольової тематики з питаннями влади, статусу,
грошей [10, с. 324–357]. У сьогоднішніх реаліях світу
відсутні культурні умови для розвитку ідентичності
чоловіків, які мало розмірковують і схильні діяти за
готовими зразками. Пасуючи перед «жіночим наступом»
у своїх традиційних сферах діяльності, чоловіки,
зазвичай, не вдаються до ефективних спроб домогтися
достатньо високого статусу в так званих «жіночих
галузях». Знання гендерних стереотипів і усвідомлення
власної нездатності слідувати їм, може активізувати
захисні механізми особи, певним чином блокувати
розвиток особистості, сприяти посиленню гендерно–
конфліктної ситуації у суспільстві. Враховуючи вище
згадані гендерні конфлікти, можемо говорити наприклад
про актуалізацію питання «чоловічого рольового
стресу», констатації фрустраційних станів, до яких
потрапляють чоловіки, коли відчувають не відповідність
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своєї поведінки утвердженому в їх соціальному оточенні
«образу маскулінності», його вимогам та системі
цінностей як у сімейних, так і професійних сферах [3].
Чоловіки й жінки, оточені соціальною інформацією, яка
нав’язливо й часто безапеляційно тлумачить, що саме є
чоловічим, а що жіночим; вони винагороджуються, коли
виявляють гендерно сумісну поведінку та зазнають осуду,
якщо їхня поведінка не відповідає загальноприйнятим
уявленням про ролі. Якщо під суспільним чи груповим
тиском чоловік чи жінка змінює свою поведінку на
соціально схвальну, він «заганяє» конфлікт у середину
(шлях від стресу/до стресу до гендерно–рольового
конфлікту). Якщо ж він/вона вибудовує свою поведінку
згідно з власним самоусвідомленням і відкидає маску
неприйнятої ролі, то внутрішній конфлікт здебільшого
переходить у зовнішній, результатом чого можуть бути
девіаційні форми поведінки, «тиск і переслідування
громадськості» [4]. Тиск відчувають і жінки, виконуючи
«традиційну жіночу» роль, яка не співпадає з
особистісними потребами або усвідомленням власної
нездатності, небажання слідувати «традиційним»
рольовим вимогам. «Жінка–мати», а якщо жінка не бажає
мати дітей, говоримо про свідомий вибір без медичних
чи біологічних протипоказань; чи жінка «не берегиня»
– шлях від стресу/до стресу до гендерно–рольового
конфлікту відкритий, особливо, якщо особистість не
самодостатня і «вагається», знаходячись під постійним
зовнішнім чи внутрішнім тиском.
Можемо говорити, що соціальні зрушення
останнього часу є незворотними та в цілому прогресивними, що викликають зміни в культурних
стереотипах маскулінності та фемінності, які стали на
сучасному етапі менш виразними та полярними. Але
деяка невизначеність рольових очікувань, наприклад
очікування лицарської поведінки від чоловіка та в той же
самий час змагальницькі настрої та поведінка викликають
в багатьох людей певний дискомфорт і тривогу. В таких
випадках можливо почути про небезпеку фемінізації
чоловіків та про загрозу маскулінізації жінок [1]. Реально
відбувається лише злам у традиційній – патріархальній
системі гендерних ролей і відповідних їй культурних
стереотипах. Саме реформа традиційної патріархальної
системи створює основи формування паритетного
світогляду, можливості переходу до суспільства рівних
можливостей з новою гендерною системою, заснованою
на паритетних відносинах, в якому відбулася зміна
світоглядних установок в напрямку паритету. Можемо
говорити, що у майбутньому маємо реальні шанси того,
що образ маскулінності, який традиційно визначався
рішучістю,
сміливістю,
силою,
раціональністю,
кар’єризмом, буде зазнавати суттєвих деформацій у бік
демократизації та суттєвого пом’якшення жорстких
рольових сценаріїв відносно статі. Відкритим питанням
залишається готовність особистості до світоглядних
змін, які, на нашу думку, є ознакою і вимогою часу.
Говорячи про зміни світоглядних установок у
гендерній сфері, ми зазначаємо не тільки позитивні
зміни, на наш погляд, а й фіксуємо негативні моменти,
посилені цими змінами. Мова йде про актуалізацію
питання формування нетрадиційної статево/гендерної
ідентичності, що проявляється у таких формах,
як гомосексуалізм, трансвестизм, транссексуалізм
(детально про ці явища ми пишемо в іншій публікації).
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Ми наголошуємо, що трансформаційні процеси
світоглядних установок у гендерній сфері, які мають
місце в Україні, в останні роки можуть як позитивно
вплинути на процес сприйняття питання змін у сфері
гендерної ідентичності, створюючи толерантні умови
мирного і продуктивного співіснування представників
різних статево–гендерних ідентичностей, так і посилити
протистояння між ними, що є характерним для реалізації
перших двох стратегій поведінки у подоланні кризових
явищ у гендерно–рольовій сфері. Питання залишається
відкритим, але робота щодо пояснення і консультацій
триває.
Ми переконані, що світоглядні зміни посилюють
суперечливість ідеалів маскулінності та фемінності,
впливають на зміну гендерних стереотипів, в якому
традиційні–патріархальні риси переплітаються з
сучасними, заснованими на паритетних ідеях, які
повніше враховують різноманіття індивідуальних
варіацій і відображають не тільки чоловічу, але й жіночу
точку зору. Все частіше на різних рівнях висвітлюється
гендерна позиція, яка робить акцент на цінність
особистості, в першу пергу, а потім на біологічних
особливостях людини.
Використовуючи метаантропологічну методологічну
тріаду, запропоновану Н. Хамітовим [12] при аналізі
світоглядних змін у гендерній сфері сучасного
українського суспільства, зазначимо існування всіх
трьох стратегій: екзистенціального андрогінізму,
екзистенціального сексизму і екзистенціального гермафродитизму. Автор говорить, що «екзистенціальна
чоловічність як духовність і екзистенціальна жіночність
як душевність можуть взаємодіяти як конструктивно,
так і деструктивно» [12, с. 116].
Можемо говорити про існування особистостей,
світогляд яких базується на сприйнятті цілісності
людського буття у творчій єдності чоловіка та жінки,
тобто застосовується стратегія відношення до себе та
до світу на основі гармонічної єдності духовності та
душевності як фундаментальних начал особистості
– глибинної екзистенційної мужності та жіночності.
В андрогін–аналізі (дослідницька стратегія та метод
глибинної корекції відносини чоловіка і жінки шляхом
актуалізації особистості) [11, с. 12] екзистенціальний
андрогінізм трактується як стратегія «актуалізованої
статі» – найбільш конструктивне вирішення протиріччя
екзистенційної чоловічності та жіночності не тільки в
особистості, а й у міжособистісних відносинах [11, с.
431]. Екзистенціальний андрогінізм означає ту ступінь
внутрішньої свободи, яка приводить особистість до
єдності соціальної реалізації та любові. Збільшення
носіїв даної стратегії сприяє формуванню суспільства
рівних можливостей, в якому переважають паритетні
відносини в гендерно–рольовій сфері зокрема.
Зміни останнього часу, а саме «реформування/
трансформація патріархальної системи актуалізували
появу носіїв стратегії екзистенціального сексизму. В
даному випадку поняття «сексизм» використовується
у більш широкому контексті, ніж у феміністичних
дослідженнях. Це не просто спосіб власного ставлення до
представника іншої статі. Сексизм це – спосіб власного
ставлення до самого себе, точніше до фемінних чи
маскулінних виявів свого Я, і вже через це – до іншого»
[12, с. 116], суть якої полягає у розвитку мужності чи
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жіночності за рахунок пригнічення своєї протилежності.
Результатом дії даної стратегії є диспропорція
особистісного розвитку, яка може вплинути на
зростання внутрішньої самотності. У випадку прямого
екзистенціального сексизму маємо маскулінного
чоловіка та фемінну жінку. Об’єднуючись біологічно та
соціально, такі чоловік і жінка можуть бути віддалені
особистісно, – обмежені в однозначності чоловічого
чи жіночого шляху буття, тому примітивізують ці
шляхи буття, наприклад «мачо і лялька». Поняття
зворотного екзистенціального сексизму окреслює буття
фемінного чоловіка та маскулінної жінки. Під впливом
патріархальних стереотипів такі люди можуть відчувати
байдужість, зневагу, а іноді й агресію з боку своєї чи
протилежної статі [11, с. 435].
Останнім часом актуалізується питання фемінізації
чоловіків і маскулінізації жінок внаслідок «жіночого
наступу на чоловічі сфери». Осмислення даного питання
актуальне і неоднозначне. Справа у можливості вибору
й відсутності останнього; формування, становлення
особистості в наслідок реалізації власних посилів, чи
під впливом соціалізаторів та «зразків», які не просто
пропонуються, а насаджуються, пропагуються. На
думку автора, екзистенціальний сексизм є станом, який
може перейти як в екзистенціальний андрогінізм, так і в
екзистенціальний гермафродитизм.
Екзистенціальний гермафродитизм – стратегія
відношення до себе та світу, в руслі якої особистість чи
сім’я приходять до вирівнювання глибинної мужності
та жіночності як духовності та душевності за рахунок
гальмування їх зростання. У андрогін–аналізі ця
стратегія характеризується як стратегія середньої статі:
особистість заради стабільності жертвує свободою та
любов’ю як цінністю, останні витісняються цінностями
безпеки та влади [11, с. 432–433]. У межах тоталітарного
чи посттоталітарного суспільства екзистенціальний
гермафродитизм дає можливість людині досягти успіху
за рахунок сублімації афектних проявів мужності та
жіночності. Через певний час подібний успіх гальмується,
відбувається деградація особистості – духовність та
душевність втрачають свої потенціали та згортаються.
Людину поглинає гранична внутрішня самотність, що
в свою чергу впливає не тільки на кросгендерні прояви
у гендерно–рольовій сфері, а й на трансформаційні
процеси внутрішнього світу людини, які часто ведуть
до дістресу. «Завдяки поєднанню відстороненості та
самодостатності саме людина «середньої статі» може
стати фанатиком того чи іншого вчення, політичної
або релігійної течії, адже в цьому випадку між нею та
іншою людиною стоїть безособова ідея, що забезпечує
психологічну комфортність», – говорить Н. Хамітов [12,
с. 119]. На жаль, сучасні перетворення в українському
суспільстві сприяють появі особистостей із глибокою
внутрішньою порожнечею, яка у гіршому випадку не
заповнюється роботою чи сім’єю, а іноді тільки роботою
чи сім’єю. Мова йде про «самотність удвох», «самотність
утрьох», а також сприяє появі різного роду «фанатиків».
Виходячи з аналізу світоглядних змін у гендерній
сфері сучасного українського суспільства, за допомогою
метаантропологічної тріади зазначимо, що на сучасному
етапі пріоритетною є стратегія екзистенціального
андрогінізму, застосування якої створює умови
гармонійного розвитку своїм носіям. А значить потрібно
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приділяти більше уваги просвітницьким, навчальним
теоріям і практикам гендерного паритету.
Таким чином, ми бачимо, що гендерний розвиток
та гендерна соціалізація особистості – це складні
й різноманітні процеси, які підкоряються багатьом
закономірностям, і на їх шляху виникають багато
протиріч, проблем, дисгармоній. Знання цих закономірностей, їх врахування в процесі соціалізації повинне
допомогти уникненню цих проблем і протиріч розвитку
або зменшенню їх проявів. Це шлях не лише до
гармонійного розвитку гендерної сфери людини, а й до
гармонійності особистості в цілому, до гармонійності її
стосунків з іншими людьми і зі світом взагалі; це шлях
до формування світоглядних установок на паритетних
засадах, які позитивно вплинуть на повсякденну
поведінку людини та сприятимуть формуванню суспільства рівних можливостей, демократичного суспільства.
Роблячи висновок, зазначимо, що перехідний
період може сприяти як соціальному прогресу, так і
демократизації стосунків між статтями, наприклад,
стиранню меж між «суто чоловічими» і «суто
жіночими» професіями, змінам нормативних уявлень
про гендерні ролі. Відповідність гендерної поведінки
цим змінам визначається як переорієнтація індивідів
зі стереотипно–традиційних маскулінно–фемінних на
андрогінні гендерні ролі. Андрогінний гендерний тип,
який формується в умовах перехідного суспільства, в
наслідок його трансформації, є більш адаптованим до
умов соціального середовища та сприяє формуванню
демократичного суспільства. Поцінування особистості
в усій її неповторності надаватиме нових імпульсів
демократизації українського суспільства. Гармонійна
людина, чоловік чи жінка, як особистість ніколи не
самоутверджуватиметься за рахунок приниження
іншого, в тому числі за статевою ознакою. Формування
гендерного паритету в умовах сучасних соціально–
економічних перетворень передбачає реалізацію
принципу рівних прав і можливостей для самореалізації
чоловіків і жінок як особистостей та соціальних спільнот.
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Changing ideological settings in the gender sphere of modern
Ukrainian society: the gender–role aspect
The article reveals the main changes in the gender–role ideological settings
and their influence on modern Ukrainian society. The author assumes that the
change in the ideological settings of the gender sphere influences on the change
in the everyday behavior of a person, which affects the life of society as a whole
– contributes to the formation of a democratic or authoritarian society. Recent
changes are irreversible and, in general, progressive, causing changes in the
cultural stereotypes of masculinity and femininity that have become less expressive
and polar at the present stage. The author emphasizes that changes in ideological
settings in the gender–role sphere can positively influence the process of perceiving
changes in the field of gender identity, creating tolerant conditions for the peaceful
and productive coexistence of representatives of different sex / gender identities, as
well as intensifying the confrontation between them. The question remains open, but
the work on its excerpts, explanations and consultations is ongoing.
Keywords: ideology, gender sphere, gender roles, masculinity, femininity.
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Поняття релевантності до аудиторії: на межі теорії
аргументації та когнітивної лінгвістики

Розглядаються особливості розуміння поняття релевантності у
теорії аргументації та когнітивній лінгвістиці. Мета статті – визначити
можливість застосування когнітивно–лінгвістичного опису релевантності
для оцінки аргументації. Для досягнення поставленої мети використано
компаративний, аналітичний та історичний методи. Виявлено, що, по–перше,
розуміння релевантності когнітивною лінгвістикою збагачує її інтерпретацію
теорією аргументації. По–друге, корисним для теорії аргументації може
бути поняття оптимальної релевантності, яке детально розроблене у теорії
релевантності. По–третє, когнітивно–лінгвістичний опис релевантності
може бути інтегрований у теорію аргументації лише частково у зв’язку з
тим, що розглядає релевантність на мікрорівні комунікації, тоді як теорія
аргументації працює з макрорівнем.
Ключові слова: релевантність до аудиторії, оцінка аргументації,
релевантність, теорія аргументації, теорія релевантності.

Тенденції до прагматичності та практичності, що
формуються у гуманітарній науці в ІІ половині ХХ
сторіччя, зіграли свою роль і в логіці, давши поштовх
розвитку нової міждисциплінарної сфери знання: теорії
аргументації. Одним з ключових питань цієї наукової
галузі є оцінка аргументації, для здійснення якої в
теорії аргументації використовуються три критерії:
релевантність (relevance), достатність (sufficiency) та
прийнятність (acceptability), – які є елементами так
званої RSA–моделі оцінки.
Серед трьох критеріїв релевантність стоїть на
першому місці, що наштовхує на роздуми, чи є цей
критерій ключовим у оцінці аргументації, чи це – лише
випадковий збіг.
У сучасних дослідженнях аргументації критерій
релевантності належить до кола інтересів представників
неформальної логіки, зокрема Т. Гов’є, Р. Джонсона,
Д. Хічкока, Е. Блейра та ін.; прагма–діалектики
(Ф. ван Еемерен, Р. Гроотендорст), прагматичного
(Д. Волтон) та риторичного (К. Тіндейл) підходів. З
іншого боку, поняття релевантності розглядають у
когнітивній лінгвістиці, з чим знайомимося у роботах
Д. Шпербера та Д. Вільсон, а також Д. Блекмор,
Р. Карстон та ін.
У статті ми спробуємо з’ясувати, як корелюють
між собою інтерпретації поняття релевантності у
теорії аргументації та когнітивній лінгвістиці, у чому
специфіка використання цього поняття у вказаних
сферах досліджень. А також відповімо на питання, чи
доречно використовувати опис релевантної комунікації
з теорії релевантності для теоретико–аргументативних
досліджень.
У цьому контексті варто зауважити, що прагматика,
як дисципліна емпірична, оперує дескриптивним
поняттям релевантності. В описі процесу комунікації
воно позначає відношення між висловлюванням
(промовленим чи написаним текстом, тезою, залежно
від масштабу розгляду комунікації) та інтерпретатором
(його очікуваннями, бекграундовою інформацією,
які дозволяють йому зрозуміти спрямовану на нього
комунікативну інтенцію).
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Гілея

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

Релевантність, яку – у широкому сенсі – теорія
аргументації розуміє як відповідність засновків до
висновку, є основою для побудови хорошої аргументації
(well–orderedargument). Вона стосується у більшій
мірі взаємозв’язку складників аргументації, а не
характеристик засновків, як достатність та прийнятність.
Релевантність як критерій оцінки аргументації є
нормативним поняттям, яке відображає властивість
відношення засновків до висновку, за якої між ними
наявний змістовний зв’язок. Такий зв’язок – Е. Блейр
називає його підтримкою висновку (support conclusion)
– можливий навіть тоді, коли засновки та висновок не
пов’язані логічним слідуванням (entailnment) [1].
Отож, теорія аргументації та теорія релевантності
розглядають
поняття
релевантності
з
різних
методологічних позицій, які, на нашу думку, можна
поєднати для отримання комплексного розуміння
поняття релевантності, яке можна буде використовувати
у
аргументативних
дослідженнях.
Наприклад,
ван Еемерен та Р. Гроотендорст вбачають переваги
прагма–діалектики саме у тому, що вона поєднує
нормативний та дескриптивний підходи у розгляді
аргументації [11, р. 73].
У теорію аргументації, а саме у неформальну логіку,
поняття релевантності прийшло з працею Р. Джонсона
та Е. Блейра «Логічний самозахист» (1977 р.). Автори
описують три основні типи помилок в аргументації:
нерелевантний засновок (irrelevant reasone), поспішний
висновок (hasty conclusion), проблематичний засновок
(problematic premise). На базі цих помилок традиційно
склалася система оцінки аргументації за відповідними
критеріями, що упереджують виникнення таких
помилок. Так, для уникнення помилки нерелевантного
засновку
потрібно
дотримуватися
критерію
релевантності; щоб не потрапити в помилку поспішного
висновку, необхідно зважати на критерій достатності;
а від помилки проблематичного засновку застерігає
критерій прийнятності [5].
У контексті критерію релевантності варто
зауважити, що у теорії аргументаціїможна віднайти три
типи релевантності за рівнем, який вони займають у
комунікації.
1. Релевантність засновків до висновку.
Такий тип релевантності найбільш вузький та
базовий з точки зору побудови аргументації, виведений
Е. Блейром як «релевантність засновків» (premissary
relevance). Така релевантність не може розглядатися
окремо від інших вимірів релевантності, адже вона має
сенс лише будучи елементом аргументації як комплексу
мовленнєвих актів. Засновкова релевантність по суті є
функцією засновків, за якої кожен з них в сукупності з
іншими надають обґрунтування висновку [1].
2. Релевантність засновків до теми діалогу.
Такий тип названий Д. Волтоном діалогічною
релевантністю. Він стосується відповідності аргументації до діалогу, у якому вона застосовується. У
цьому аспекті варто згадати, що діалог виступає рамкою
аргументації, і відповідно, впливає на її релевантність:
одна і та ж аргументація може бути релевантною у
одному діалозі і нерелевантною в іншому. Окрім того,
на релевантність впливає розміщення аргументації в
тій чи іншій частині діалогу: аргументація може бути
релевантною тільки у відповідній частині діалогу,
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будучи нерелевантною в усіх інших [12]. Така увага
до контексту здійснення аргументації, на наш погляд,
дуже важлива, адже реальна аргументація ніколи не
відбувається відірвано від комунікативного дискурсу:
вона завжди діалогічна, як і процес спілкування загалом.
3. Релевантність засновків/аргументації до аудиторії.
Релевантність до аудиторії є точкою перетину теорії
аргументації та прагматичної лінгвістики, від якої
можна відштовхуватися для подальших міркувань про
ступінь можливого застосування прагматичного поняття
релевантності в аргументативних дослідженнях.
Автором цього поняття є представник риторичного
підходу до аргументації Крістофер Тіндейл, у чиїй
концепції поняттю аудиторії відводиться ключове місце.
Відповідно, релевантність до аудиторії виступає базисом
для інших типів релевантності [2, p. 191].
Риторичний підхід, як і сучасна теорія аргументації
в цілому, передбачає успішність аргументації у випадку
прийняття аргументованої тези аудиторією, на яку
аргументація спрямована. Для детального опису аргументативного процесу за Тіндейлом, використаємо
термінологію, яку він запозичує у прагматичній теорії
релевантності.
Аргументація є релевантною до аудиторії, якщо вона
має контекстуальний ефект. Останній, в свою чергу,
визначається так:дещо має ефект контексту, якщо воно
змінює (покращує) контекст. Отож, якщо засновок додає
для розуміння тези щось необхідне, без чого аудиторії
не зрозуміло, чому в результаті отриманий саме такий
висновок, а не інакший, такий засновок є релевантним
аудиторії [9, p. 183].
Деталізуючи визначення релевантності до аудиторії,
зауважимо, що аргументація має контекстуальний ефект,
якщо, по–перше, дозволяє виведення висновку (Тіндейл
має на увазі контекстуальну імплікацію, у якій «р»
означає, що хтось переконаний, що «р»); по–друге, надає
обґрунтування тези, яка припускається, або підстави для
її заперечення [9, p. 183].
Синонімічне визначення релевантної аргументації
виглядає так: аргументація релевантна, якщо враховує
когнітивне середовище1 аудиторії. Релевантна аудиторії
аргументація повинна враховувати імовірні очікування
та знання аудиторії, які і виступають контекстом
аргументативного процесу. При цьому, якщо аналіз
аргументації вказує на її нерелевантність, Тіндейл
рекомендує теоретику з’ясувати невиражені засновки
аргументації через детальний розгляд контексту, адже
порозуміння між аргументатором і аудиторією вказує на
релевантність аргументації [9, p. 178].
Важливо розуміти, що релевантність до аудиторії – це
ще не ефективність аргументації, а лише необхідна умова
її розуміння, адекватного сприйняття. Аргументатор
будує аргументацію таким чином, що початкові засновки
не виходять за межі когнітивного середовища аудиторії,
а у випадку необхідності додати невідомі факти, він
використовує достатньо проміжних засновків, які
забезпечують чіткий і зрозумілий перехід від наявного
знання до нового.Саме про це йдеться у К. Тіндейла:
«Інформація релевантна аудиторії, якщо вона створює
1
Когнітивне середовище – сукупність фактів і припущень,
які людина сприймає або потенційно може вивести у ході
міркувань [9, p. 182].
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можливість зміни когнітивного середовища аудиторії»
[9, p. 182].
Отож, риторичний підхід ставить у центр
аргументативної комунікації аудиторію. Прихильність
аудиторії – обов’язкова умова успішної аргументації, що,
на думку Е. Блейра, «породжує присмак релятивізму»
[2, p. 191]. Адже якщо дозволений будь–який спосіб
переконання, який задовольняє аудиторію, виникає
питання, які інші критерії застосовуються.
На нашу думку, К. Тіндейл достатньо чітко
прописує умову, яка рятує всю концепцію від
релятивізму. Це – ре інтерпретація Перельманової
універсальної аудиторії, покладання якої в якості
безумовного сприймача є умовою побудови аргументації, релевантної для будь–якої конкретної
аудиторії (за додаткової умови введення аудиторії у
контекст) [2, p. 190].
Коли раціональний пропонент будує аргументацію,
він розраховує, що аудиторія є такою ж раціональною.
І саме тому він повинен будувати аргументацію
незалежно від того, на яку конкретну аудиторію вона
розрахована.«Поки ми не можемо оцінити аргументацію
незалежно від аудиторії, на яку вона розрахована, ми
не можемо вимагати від аудиторії бути розсудливою»
[2, p. 195]. Тіндейл має на увазі потребу відкинути всі
партикулярні характеристики аудиторії на користь тих
загальних елементів, які дозволять уніфікувати конкретні
аудиторії, дистанціюючи їх від контекстуальних
упереджень. Поняття універсальної аудиторії, таким
чином, охоплює все раціональне, що грає роль в
аргументативному процесі: як з боку аргументатора,
так і аудиторії. У такому сенсі це поняття має й етичну
складову, адже, як зазначає Тіндейл, «ніхто не захоче
аргументувати за расизм, якщо аргументуватиме і проти
себе також» [3, p. 217].
Така концепція є моделлю ідеальної раціональної
комунікації, тому може бути критикованою, як будь–яка
філософська концепція, що є моделлю. Але у випадку
К. Тіндейла мисленнєвий конструкт універсальної
аудиторії допомагає дати відповідь на практичні
питання, а сама концепція не впадає у фундаменталізм.
Поряд з цим, варто розуміти, що риторичний підхід
не відмовляється від поняття конкретної аудиторії
(універсальна є лише орієнтиром, який аргументатор
повинен мати на увазі при побудові аргументації).
Аудиторії є складними, вони змінюються у ході здійснення
аргументації, будучи її активними учасниками: під час
висування припущень, інтерпретації, критики [10].
У праці «Аудиторії, релевантність і когнітивне
середовище» К. Тіндейл описує ключові аспекти свого
бачення релевантності до аудиторії, які ми коротко
сформулювали так:
1) Твердження може бути релевантним одній аудиторії, а не іншій навіть якщо для них проблематичною є
спільна теза.
2) Нерелевантні засновки можуть стати релевантними
через додавання інформації (доданих засновків), що
мають контекстуальний ефект.
3) Релевантність до аудиторії є ступеневою.
4) Цей концепт відкриває шлях до нового розкриття
невиражених засновків [9].
Отож, так поняття релевантності до аудиторії розкривається у теорії аргументації.
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Для того, щоб отримати цілісну картину в розумінні
поняття релевантності, необхідно оглянути його
прагматичні витоки.
Поняття релевантності прийшло у прагматику в
контексті теорії імплікатур Пола Грайса. Принцип
Кооперації гласить: «Твій комунікативний внесок на
цьому кроці діалогу має бути таким, якого вимагає
спільно прийнята ціль (напрямок) цього діалогу»
(Переклад наш) [4, p. 41]. Доповнюють Принцип
Кооперації категорії Якості, Кількості, Відношення та
Способу. У контексті аналізу релевантності нас цікавить
категорія Відношення, до якої належить постулат
релевантності: «Не відхиляйся від теми» [4, p. 41–58].
Варто зауважити, що саме П. Грайс вперше
зафіксував складнощі з поняттям релевантності, до яких
відніс потребу ступеневої градації, визначення меж
релевантної зміни теми у діалозі та порушення постулату
релевантності [4].
Увага до релевантності посилилася у подальшому
розвитку
прагматики,
зокрема,
у
когнітивній
лінгвістиці Д. Шпербера і Д. Вільсон, які ставлять на
місце центрального Принципу Кооперації принцип
релевантності [6, p. 251].
Автори називають його когнітивним принципом
релевантності, який характеризує дискурс в цілому,
і виглядає він так: «Людське пізнання схильне до
максимізації релевантності» [8, p. 610]. Це означає, що
мовець у своєму прагненні бути зрозумілим обирає ті
висловлювання, які, на його думку, відповідатимуть
когнітивному середовищу аудиторії, для якої він
будує промову. У випадку аргументативної промови,
аргументатор, маючи на меті переконати аудиторію у
своїй тезі, шукає ті аргументи, які будуть релевантними
до контексту, інформації бекграунду, очікуваних
установок аудиторії. Теорія релевантності формує
картину, у якій ідеальна раціональна аудиторія та
аргументатор знаходять порозуміння у процесі чесного
раціональногодіалогу. Вони мають спільну мету:
досягнути процесу порозуміння [6; 7; 8].
У термінах теорії релевантності визначення
ключового поняття виглядає як «дещо є релевантним
до індивіда, якщо його обробка в контексті доступних
припущень дає позитивний когнітивний ефект» [6, p.
251]. Останній означає зміну індивідом репрезентації
світу, а значить набуття нових знань або прийняття нової
точки зору на дещо у світі. Для того, щоб інформація,
яку передає мовець, була релевантною до слухача, вона
має відповідатиданим мовця про бекграунд запланованої
комунікації. Власне, саме поєднання інформації, яку
мовець бажає передати, та контексту дозволяє досягнути
висновку з найважливішим типом когнітивного ефекту,
який в теорії релевантності має назву контекстної
імплікації [8, p. 107].
Наведемо приклад: Надійний працівник не вийшов на
роботу, не попередивши керівництво.
Якщо керівництво вирішило, що з ним трапилася
неприємність, то це – висновок на основі контекстної
імплікації, адже він здійснений на основі інформації:
працівник не прийшов на роботу і не попередив про
це; та контексту: цей працівник є надійним, ніколи
не пропускав роботу без попередження. Звичайно,
керівництво може здійснити висновок з іншим когнітивним ефектом: працівник не попередив про свою
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відсутність, значить сьогодні не вдасться укласти договір
з партнером, адже цим займався відсутній працівник.
Але такий висновок не пов’язаний з контекстом, він
стосується зовсім іншого аспекту проблеми, а тому для
наведеного твердження не є релевантним, адже не має
позитивного когнітивного ефекту.
Важливо розуміти, що релевантність у когнітивній
лінгвістиці, як і в теорії аргументації, є поняттям
ступеневим. Щоправда, розуміння ступеневості має
зовсім інший характер.
Наприклад, навколо нас є безліч релевантної
інформації, до якої ми просто не в змозі звернутися, адже
серед числа релевантної інформації обираємо найбільш
релевантну, залишаючи менш релевантну альтернативу
поза увагою. У зв’язку з цим автори теорії релевантності
пропонують модель релевантності, яку умовно назвемо
«effect and effort»:
1. За інших рівних умов, чим більші позитивні
когнітивні ефекти досягнутішляхом обробки інформації,
тим більш релевантною вона є, або чим більш цінні
висновки досягнуті, тим більшрелевантна інформація.
2. За інших рівних умов, чим більші витрати на
обробку інформації, тим менш релевантною вона є [6].
Так, якщо для обробки альтернативної інформації
потрібні однакові обсяги зусиль, вирішальним для її
релевантності є критерій ефекту. Коли ж прогнозований
когнітивний ефект від альтернативних тверджень
однаковий, вирішальним є критерій зусилля.
Врахування критерію зусилля важливе для теорії
аргументації, адже аудиторія більш прихильно ставиться
до аргументації, яка використовує доступні для розуміння засновки.
Повертаючись до ключового для Д. Шпербера та
Д. Вільсон принципу релевантності, необхідно згадати
аспект, що безпосередньо пов’язаний з практичним його
застосуванням у реальній комунікації. А саме, можливість,
завдяки тенденції до максимізації релевантності, до певної
міри передбачати та маніпулювати процесом сприйняття
інформації співрозмовником [8, p. 611]. Д. Шпербер
та Д. Вільсон називають це здатністю маніпулювати
психічними станами інших, але, на наш погляд, цю тезу
варто трансформувати, адже ми говоримо про раціональну
комунікацію, залишаючи поза увагою психічні стани
індивідів. Йдеться про те, що мовець, знаючи про тяжіння
аудиторії до максимізації релевантності, а також будучи
знайомий з контекстом, розуміє, яке з альтернативних
повідомлень швидше за все приверне увагу індивіда,
активізує набір припущень, що сприятимуть розумінню.
Наприклад, Марія у діалозі з Петром каже, що не
може вирішити деяку задачу з логіки. Петро перебуває
у контексті того, що Марія пропустила заняття, на якому
пояснювали такий тип задач; такі задачі не розглядаються
у жодному з підручників; а також знає, що Марії відомо
про його присутність на цьому занятті. Відповідно,
Петро робить висновок, що Марія потребує його
допомоги з вирішенням задачі. Отож, Марія використала
природну властивість когнітивних здібностей Петра
до максимізації релевантності, врахувавши у своєму
висловлюванні спільний контекст.
Ще одним ключовим в теорії релевантності є
комунікативний принцип релевантності: кожен остенсивний стимул передає презумпцію власної оптимальної
релевантності. При цьому, під поняттям остенсивного
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стимулу розуміється розмаїття сигналів про привернення
уваги, таких як погляд, жест, мовленнєве повідомлення.
Такий стимул є оптимально релевантним до аудиторії
тільки якщо віндостатньо релевантний, щоб бути
гідним зусиль аудиторії на його обробку;та найбільш
релевантний з альтернативних стимулів, будучи
водночас сумісним з можливостями і уподобаннями
комунікатора. Так, якщо остенсивний стимул вступає в
процес комунікації – а значить, його помітили – то він
є релевантним, інакше він залишився б без уваги. В
цьому і полягає презумпція релевантності остенсивного
стимулу [8, p. 153].
Теорія релевантності припускає, що фактична
або очікувана релевантність двох інформаційних
повідомлень може порівнюватися, що допомагає
суб’єктам комунікації розподілити свої когнітивні
ресурси. Таким чином, мовець має можливість
передбачити і вплинути на когнітивні процеси інших.
Отже, з проведеного компаративного аналізу
розуміння релевантності в теорії аргументації та теорії
релевантності (когнітивній лінгвістиці), можемо зробити
висновок, що спільним для теорії релевантності та теорії
аргументації є загальне розуміння релевантності як
відповідності двох елементів комунікації між собою. У
теорії релевантності ця відповідність стосується, перш
за все, інформації та її адресанта. У теорії аргументації
цей тип релевантності представлений у риторичному
підході, у вигляді релевантності до аудиторії.
Релевантність у обох порівнюваних теоріях є
ступеневим поняттям, хоч у зв’язку зі специфікою
дискурсів, у яких воно фігурує, типи релевантності
відрізняються. Адже теорія релевантності працює
з висловлюваннями, тоді як теорія аргументації
– з діалогами, тобто перша працює на мікрорівні
комунікативного процесу, остання – на макрорівні.
Поняття релевантності у розглянутих теоріях фактично
дуже відрізняються, адже розглядають комунікацію
з різних сторін: дескрипція теорії релевантності не
суперечить нормативності критерію релевантності
у теорії аргументації і описує комунікаціютак, як
вона відбувається в реальному житті (у тому числі,
аргументативна комунікація).
Релевантність як поняття когнітивної лінгвістики
збагачує наше розуміння релевантності загалом,
зокрема у аспекті Тіндейлового поняття релевантності
до аудиторії. Більш глибоке усвідомлення того, як на
мікрорівні відбувається процес розуміння, дозволяє
краще зрозуміти релевантність як критерій оцінки
аргументації, адже остання є похідною від прагматичного
та логічного поняття релевантності.
Важливим для аналізу аргументації є описане вище
поняття оптимальної релевантності. Якщо повідомлення
є оптимально релевантним, воно швидше приведе до
переконання аудиторії в аргументованій тезі, адже буде
більш близьким до неї: легко зрозумілим і таким, що
враховує спільний контекст. Можемо трансформувати
визначення цього поняття, врахувавши аргументативний
контекст: оптимально релевантна аргументація – це
аргументація, яка є водночас максимально релевантною
до аудиторії та доступною для сприйняття з мінімальною
кількістю зусиль.
Поряд з цим, бачимо і відмінності, які не можна узгодити
в одній схемі опису комунікації: лінгвістичне поняття
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релевантності має справу з розумінням, тоді як критерій
теорії аргументації стосується переконання. Для розуміння
достатньо впізнання інформативної інтенції мовця, тоді
як переконання означає зміну власної точки зору на
проблему на користь впізнаної інформативної інтенції. Так,
розуміння є необхідною умовою для переконання, але не
достатньою. У процесі комунікації це означає, що аудиторія
може зрозуміти тезу, але не погодитися з нею: когнітивне
середовище зміниться, але ціль аргументатора залишиться
незадоволеною. Це розмежування є принциповим, адже
повідомлення, релевантне у теорії релевантності, може
бути нерелевантним у теорії аргументації, що пов’язано,
знову ж таки, з різними рівнями розгляду комунікативного
процесу.
На наше переконання, подальші дослідження з
опрацьованої теми можуть розвиватися у руслі детального
аналізу кожного окремого поняття когнітивно–
лінгвістичної релевантності з наступним накладанням
цих концептів на аргументативний дискурс. У нашому
дослідженні окреслено загальні тенденції та з’ясована
можливість подальшого накладання – окрім термінів, уже
запозичених з теорії релевантності – в цілому.
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Relevance–audience notion: between the argumentation theory
and cognitive linguistics
The article deals withthe peculiarities of relevance–audience concept in the
argumentation theory and cognitive linguistics. The purpose of the article is to
found out the possibility of using the cognitive linguistics’ description of relevance
for argument evaluation. To achieve this goal, it is used comparative, analytical and
historical methods. It is revealed, firstly, that cognitive linguistics’ understanding of
relevance enrichments its interpretation in argumentation theory.
Secondly, the concept of optimal relevance, worked out in relevance theory,
can be useful for argumentation theory. Thirdly, cognitive–linguistic describing of
relevance can be integrated in argumentation theory just partly because of dealing
with micro–level of communication, when the theory of argument works with
macro–level.
Keywords: audience–relevance, argument evaluation, relevance, argumentation theory, relevance theory.
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Екзистенція: граничні складники
Дослідження присвячене розгляду екзистенції. Метою є з’ясування
сутності останньої через розглядання граничних складників (тілесності,
помежів’я, абсурду). У дослідженні використані методи: розмірковувальний,
аналізувальний,
синтезувальний,
герменевтичний,
феноменологічний,
реконструювальний, моделювальний тощо. Висновки: Буття проявляється
через існувальні, з–поміж яких особливої уваги потребує те, що назване
«людина». Завдяки екзистенції можливо виявити унікальність кожної
антропоодиниці. Екзистенція – це поєднання біологічного (тілесного) та
соціального (культурозалежного) параметрів. Виявляння неповторності
кожної антропоодиниці здійснюване через трансцендування («вихід за
межі»), ключем до якого постають граничні складники екзистенції –
тілесність, помежів’я та абсурд. Останні «розкривають» антропоодиницю
для неї самої через спектри можливостей за умови критичного ставлення–і–
сприймання всього зовнішнього.
Ключові слова: екзистенція, антропоодиниця/людина, граничні складники
екзистенції, тіло, тілесність, помежів’я, ситуація помежів’я, абсурд.

З–поміж онтологічних концептів «екзистенція»
постає одним із найскладніших відбуттєвлених через:
1) поліспектровість проблем, окреслюваних складниками;
2) ситуативність (суб’єкт–залучання, різноролевість та
суб’єкт–реагування); 3) «чинник випадковості», який
відкриває «можливісні вікна» для суб’єкт–становлення
тощо. Тлумачення екзистенції залежить від мислителя та
підтримуваної ним традиції. Пропоноване дослідження
присвячене розгляду граничних складників екзистенції
– тілесності, помежів’ю, абсурду. Компоненти
екзистенції деталізують у межах трансдисциплінарних
студій
(поєднання–переплетення
філософських,
психологічних, лінґвістичних, педагогічних, економічних, політичних, культурних та ін. зрізів–візій):
з одного боку, це постає теоретично зисковим через
розширювання меж тлумачення самого концепту; з
іншого боку, має практичну зисковість, оскільки для
кожної антропоодиниці уможливлене «індивідуальне
налаштовування/коригування
параметрів
власного
існування».
Актуальність теми посилювана не тільки соціальними
(екстернальними) чинниками, але й індивідуальними
(інтернальними) пошуками окремої антропоодиниці.
Головна індивідуально шукана/виявлювана мета
екзистенції – спроба з’ясування окремим суб’єктом
власної ідентичності (або відсотка схожості/подібності
до інших, або відсотка унікальності), завдяки чому
виокремлюватимуться та векторуватимуться параметри
самовдосконалення. Соціальні та інтерсуб’єктивні
запити
пригальмовують
індивідуальні
пошуки
антропоодиниці задля з’ясування свого призначення,
що призводитиме до часовтрачання, енерговитратності
та періодичного фіксування загального деградування
(тематична обмеженість–та–циклічність автозапитувань)
із ситуативно–спорадичними бажаннями штучного
наближання точки онулення.
Філософські дослідження ХХІ ст. не мають
виключної теоретизувальної мети (сформулювати та/
або обґрунтувати ще одну/декілька версій тлумачення
феномена). Окремими мислителями (і авторкою так
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само) акцентована індивідуально–практична мета –
філософські дослідження можуть приносити користь
тому, хто мислить та має намір віднайти арґументи
для власного розуміння та/або виправляння конкретної
ситуації задля себе самого у контексті ґенералізованого
проекту «Благо».
Мета пропонованого дослідження – з’ясування
сутності екзистенції через розглядання її головних
граничних складників. Завданнями окреслені такі:
1) уточнити дефініцію терміна «екзистенція» через
біологічний та соціальний аспекти; 2) пояснити
значення вислову «граничні складники екзистенції»;
3) виявити найістотніше у тілесності, помежів’ї
та абсурді. Головними методами, застосованими у
дослідженні, є: розмірковувальний, аналізувальний,
синтезувальний, герменевтичний, феноменологічний,
реконструювальний, моделювальний тощо.
Наявні дослідження екзистенційності (тобто самої
екзистенції, її складників та взаємозв’язків між ними)
постають розмитими через апелювання авторів до
компаративування поглядів мислителів попередніх
епох, проте рідко до розвивання класичних тез–щодо–
феноменів у ситуативному корелюванні. Зокрема:
1) варіанти розглядання теми–проблеми екзистенції/
існування у межах онтологічних дискусій [18],
висвітлення її підґрунтєвості [6] та специфікаційності
[1] на прикладі мислеспадку одного з найяскравіших
представників Східного локусу, а також ідейному
наближенні–розходженні різнолокаційних мислителів
із висвітленням особливостей історико–культурного
простору становлення кожного, що вплинуло на їх
візієформування [2]; 2) тема–проблема тілесності
акцентована через історико–філософські підходи
щодо упорядкування бачень мислителів попередніх
епох [3], у поєднанні із просторовістю у контексті
архітектури, театру, текстур через індивідуальний
досвід та свідомість [20], а також значною кількістю
досліджень у феноменологічній традиції; 3) тема–
проблема помежів’я укорінена в ідеї Карла Ясперса,
розвивання розробок якого спрямоване у психо–студії
(патологічні та терапевтичні) задля упередження/
мінімізування
«ментальної
вразливості»
та/або
«індивідуальної крихкості» антропоодиниці [19; 7;
27], ілюстрування творчого доробку письменників та
поетів [8], встановлені–та–керовані людиною ситуаційні
перепони для роботів [13], а також «освітні орієнтири
для дорослих» [26]; 4) темі абсурду приділяють увагу
у контексті іншовізій тексту Альбера Камю «Міф про
Сізіфа» [4] через сегмент–поля авторської поезії та/
або прози [5], психологічні настрої–орієнтири до дії
через інтертекстуальність та рішеннєприймання [25]
тощо. Хоча з–поміж критичних деталізувань класичних
ідей вирізняються дослідження британських [9],
німецьких [14] та австрійських [21–23] колег, у кожного
з котрих можна віднайти обмеження в аргументуваннях,
радикалізм у висвітленнях та невраховування онтологічно
значущих елементів (наприклад, подієвпливальності,
ситуативності, «чинника випадковості» тощо).
Термінологічна заувага: зазначені у навчальній
літературі онтологічні терміни були по–авторському
оновлені через найоптимальніші українські відповідники, що обумовлено лінґво–смисловими дослідницькими потребами. Більшість онтологічних термінів
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потребуватимуть окремих уточнень (що зумовить
з’яву наступних публікацій), проте наразі вони
презентуватимуться удужковано через іншомовні
відповідники. Це уможливить м’який перехід від
мовнокалькованої термінології до питомо української.
Імена та прізвища філософів подані з врахуванням
фонетичних особливостей «вихідної мови», що
перенесені на україномовний простір: усталені імена–
прізвища мислителів так само удужковані.
Інтродукційна заувага. Антропоодиниця від
моменту зародження життя (у біологічному сенсі)
починає «індивідуальний пошук» власної істотної
формули. Використовувані у дослідженні головні
онтологічні терміни тільки перетинаються через
термін «людина»: «життя» (біологічні параметри),
«існування»
(моментна
наявність/відсутність),
«тривання» (темпоральні параметри з визначеними
моментами–точками
початку/завершення),
«екзистенція» (поєднання біологічних та соціальних
характеристик, тобто індивідуально–параметральне
тривання–функціонування тіла та презентування завдяки
йому свого інтрапростору). Проте антропосутність (так
само як і антропоунікальність) постає через граничні
складники екзистенції, кожен з яких уможливлює
своєрідне презентування антропоодиниці у штучно–
створюваних ситуаціях.
Екзистенція. Буття проявляється нам через
існувальні {«τὸ ὄν», «ens», «das Seiende», «сущее»},
кожне з яких постає тривально–істотним {«тривально–
сутнісним»}. З–поміж усіх існувальних виокремлене
те, що назване «людина», особливостями якого
є: 1) дуальність (це психо–фізичне утворення);
2) співбуттєвленість (тілесно її «спричинюють»,
проте інтелектуально вона має «складатися сама»);
3) належність до «світу речей» (поставатиме: або такою
само річчю, яка тільки сліпо виконуватиме команди
та приписи інших, або «інтелектуальною річчю»,
тобто рішеннєприймальницею); 4) налаштованість
на поіснування та інтеракціювання з іншими
існувальними, що за походженням можуть бути
(не)органічними (через тривання або для–себе,
або для–інших, хоча не виключений і рівноважний
варіант: для–себе–та–для–інших); 5) зорієнтованість
на
саморозвивання
(можливості
змінювання
«вмонтовані»); 6) відкритопрограмність (напрям та
характер змінювання не є визначеними наперед, вони
індивідуально кориговані впродовж «функціонування»
антропоодиниці); 7) самоцінність через «неповторність
параметрів відкритої програми» кожної антропоодиниці
тощо. Людина постає найскладнішим існувальним,
оскільки одночасно презентує характеристики ідеї,
речі, явища та процесу. З–поміж усіх існувальних
антропоодиницю виокремлюють розвивальні здатності
та здібності (мислення, креативність, комунікувальність,
рішеннєприймання, емоційність тощо). Проте завдяки
усвідомленню своєї скінченності та самовдосконаленню
уможливлене здійснення «індивідуального проекту» з
назвою «Людина», моментно формованого і втілюваного
впродовж періоду функціонування власного тіла [24].
Данський філософ та теолог Сьорен Кіркеґард
{Сьорен К’єркеґор} [15–17] виокремлював характеристиками екзистенції: одиничність, особистісність,
пов’язаність із суб’єктом, скінченність, пов’язаність з

181

Випуск 136

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

долею, історичність, неповторність, незворотність тощо.
Загалом поняття «екзистенція» антропологізується,
тобто його ознаки «запозичують» у людини, а терміном
надалі позначають «виключно людське буття».
Екзистенцію неможливо осягнути раціональними
засобами: її фіксує тільки окрема антропоодиниця
як результат події/ситуації. Втім, дефініціювання
екзистенції виявлятиме її різнопроявність. Екзистенція
– це 1) існування людини або людське існування у світі;
2) це нероздільне існування об’єкта і суб’єкта, що завдяки
тілу як посереднику може бути учасником кожної події
свого життя, переживати та змінювати їх, що разом
з тим коригуватиме і самого суб’єкта; 3) виключно
людське існування у світі, що характеризується як
«позамежове».
Німецький філософ Карл Ясперс у тексті «Розум та
екзистенція» [12] зауважував: екзистенції/існуванню
потрібна трансценденція, завдяки якій вона/воно вперше
постає як незалежне начало у світі. Без трансценденції
існування – це тільки безплідна та позбавлена любові
демонічна впертість. Для мислення неосяжним постає
зв’язок екзистенції/існування з транценденцією,
адже обидва неможливо об’єктивувати. Хоча
можливі пояснення/розтлумачення: «вихід за межі»
(транценденція) – це подолання себе, тобто втілення
якісно нового, вміння побороти власні побоювання,
страхи, страждання, сумніви тощо. Екзистенція – це
варіації ситуацій, що уможливлювані обставинами
та/або суб’єктами для індивідуального переживання
антропоодиницею. Таке «індивідуальне переживання»
поставатиме подвійним: або як емоційне реагування
на те, що сталося не з тобою; або як «умоглядне
перебування» у тій само ситуації (суб’єкт пригадує
найемоційніше і його ще раз «занурює» у ті самі
переживання; тобто це повторне переживання ситуації
з минулого). Видається, що існування – це те саме що
й життя людини. Не зовсім. Життя – це біологічна
характеристика, якою наголошують на тривалості
функціонування тіла окремої антропоодиниці. Натомість
через «існування» позначають соціальні параметри
перебування антропоодиниці у культуропросторі (–
ах), тобто це «відкритий доступ» окремого суб’єкта
до здобутків всього людства задля подвійного зиску
(саморозвитку та поступу собі подібних).
Людина в онтологічному розумінні постає
«відкритою програмою»: кожен може приймати
рішення щодо «найзначимішого», що відбиватиметься
на формуванні нас самих. Порівняно з іншими
існувальними, які «отримали» програми «закритого
типу» (тобто їх цілі та функції визначені наперед),
людину можливо коригувати безмежно. Хоча й тут є
утруднення: якщо передбачене зберігання унікальності
феномена – людини, у даному разі, то кожен може
впливати на неї через поради, приклади, власний досвід,
але рішення як вчиняти залишається саме за нею. Коли
ж інші прийматимуть рішення за окремого суб’єкта,
тоді ця первинно «відкрита програма» трансформується
і антропоодиниця перетворюватиметься на річ –
звичайний прояв буття, що не має намірів до змін та
усвідомлення їх необхідності. Завдяки культурі (та
досвіду людства загалом) антропоодиниця і отримує
спектри можливостей, за умови використання яких вона
формуватиметься і віднаходитиме власну неповторність.
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Екзистенція не пропонує єдиної формули для усіх
– вона уможливлює вектори змін. Проте якими будуть
ці зміни та на що саме їх спрямовувати має визначити
антропоодиниця, тобто «істота, що діє», а істотність її
існування (або екзистенції) – це неперервне творення
себе і випрацьовування майстерності бути гідною назви
головного проекту власної життєдіяльності.
Граничні складники екзистенції. Людське
існування у світі пов’язане із трансцендуванням.
Йдеться про вихід за межі, який «вмонтований» у
кожного з нас. Це необхідно сприймати як даність, але
використовувати на свій зиск. Головними граничними
складниками екзистенції постають тілесність,
помежів’я та абсурд. Розуміння істотності кожної з
них передбачає їх безпосереднє переживання окремою
антропоодиницею. Вони названі граничними, оскільки:
1) включають царини пов’язаного, але не тотожного
і не відмінного, проте життєвонеобхідного; 2) самі
уможливлюють розрізнення інтерсуб’єктивного (для–
мене–і–для–інших) та індивідуального (виключно–
для–мене); 3) істотно постають способами змін самої
антропоодиниці; 4) є умовними (доступні кожному
суб’єкту, але усвідомлення їх необхідності постає
індивідуальним
і
ситуативним).
Послідовність
подальшого розгляду граничних складників екзистенції
передбачає поступове ускладнення.
Тіло та тілесність. Світ складений з різноманітних
феноменів, тільки певна частина яких постає
матеріальною. Терміном «матеріальний» передбачають:
1) субстрат, з якого створені усі елементи світу; 2) [єдину]
фізичну речовину; 3) чуттєвосприйнятність. Фіксування
останнього можливе тільки завдяки формонаявності.
З одного боку, йдеться про елементний склад (матерія,
матеріальне). Речовинне відджерелення мають і духовні
феномени, проте їх чуттєвосприйнятність ускладнена
або неможлива. З іншого боку, – формонаявність
уможливлює фіксування меж існувального. Форма
завжди буде зовнішньою межею, якою даний феномен
(тобто чуттєвосприйнятне утворення) відділений
від інших подібних та/або відмінних від нього. Це
«оформлене» називають тілом. Для неорганічних/
неживих об’єктів наявність «тіла» є умовою можливості
їх сприймання та пізнавання, а для органічних/живих
поставатиме кордоном індивідуального простору.
Останній постає комплексом переживань, сумнівів,
розмірковувань, що поняттєво позначають через терміни
«внутрішній світ», «ментальність», «свідомість» або
«душа».
Тіло кожної антропоодиниці просторово відмежовує
її від оточуваного: це своєрідне територіальне
демонстрування за принципом «моє» (тіло) та «чуже»
(все інше, що поза тілом). Тіло – це своєрідний кордон
інтрасвіту, який є першим (найпростішим) бар’єром–на–
подолання. Завдяки тілу антропоодиниця презентує себе
(тобто свій інтрапростір) світові (усьому, що не я, тобто
зовнішнє щодо тіла). Тіло постає фізично обмеженою
частиною матерії, стійким комплектом якостей, сил
та енергій; а також організмом у співвіднесенні із душею.
Тіло – це філософський концепт, яким пояснюють
чуттєвий характер антропного буття як невід’ємної
онтологічної ознаки.
Проте тіло не є тотожним тілесності. Тілесність –
це, з одного боку, поєднання тіла та душі/свідомості (як
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зовнішньої межі та внутрішнього безмежжя); з іншого
боку, це індивідуальні налаштування окремого суб’єкта
на перебування у світі (іншими словами: «співпраця»
тіла як ретранслювальника зовнішніх подразнень та
душі/свідомості як «інформаційного опрацювання»
сприйнятого ззовні). Тілесність постає процесо–
результатом: одночасним триванням та періодичним
отриманням висновків. Її розуміють як «одухотворене
тіло», тобто закономірний результат онтогенетичних
змін, спричинюваних подвійно: ззовні через нестачу або
надлишок дечого для стабільного функціонування тіла;
зсередини через нестачу або надлишок дечого «у душі/
свідомості». Спонуки і мотиви спричинюють прагнення
суб’єкта до змін.
Тіло – це те, що саме презентується на загал, а через
тілесність можна визначити у якому форматі воно може
бути презентоване. Тілесність є постінозмінюваною, але
не обставинною: вона «доповнювана» та «коригована»,
але не «підлаштовувана» під окрему ситуацію». Саме
завдяки тілесності можна ситуативно проявляти свої
здібності та здатності. Тілесність спричинює смисли
через свідомість та комунікування, тобто постає
соціокультурним феноменом. Її формують не тільки
спільнотні чинники – звичаї і традиції окремого
локусу, історичні реалії, соціальні зміни, але й
індивідуальні прагнення, або радше жадання. Останні
не можна зводити виключно до «тілесного злиття» з
іншим. Жадання є неутримуваною індивідуальною
цілеспрямованою примхою, готовою до втілення. Це
передусім ідеї, які необхідно матеріалізувати у вигляді
тексту, пісні, віршованих рядків тощо.
Може
видатися,
що
тілесність
завжди
«зосереджена» на окремому суб’єкті, тобто виключно
на індивідуальному. Проте вона передбачає включення
суб’єкта у спільнотність, соціум, суспільство. Те
«жадання» може бути еґо–альтруїстичним: воно
одночасно зорієнтоване на власний зиск та на вигоди
для інших. Прагнення індивідуальних коригувань
спричинюють зміни навколишнього простору – оточення
загалом, а також інших суб’єктів зокрема. Тілесність
окремої антропоодиниці «задає» інакші стандарти
для всього людства. Тіло – це виключно зовнішня
межа; а тілесність – переплетення внутрішнього
та зовнішнього, біологічного та психологічного,
соціального та культурного, знакового та смислового
структурних компонентів самого суб’єкта.
Помежів’я. Термінологічно так позначають зону на
перетині опозицій. Ця зона є просторово–темпоральною
нейтральністю, де не діють «норми» жодного з проявів
абсолютизування (позитивного або негативного).
Два згадані «локуси» поєднані третім – нейтральним
рівноважним,
завдяки
якому
антропоодиниця
прийме зважене рішення щодо однієї із сторін через
врахування (огляд) переваг–та–недоліків кожної. Саме
помежів’я уможливлене до фіксування виключно
через конкретні ситуації, які спонукатимуть окрему
антропоодиницю до дій (реагуванням поставатимуть
як внутрішні хвилювання, спричинені сумніваннями
щодо необхідності (не)вчинення, так само й зовнішні
презентування вербального, невербального та/або
паравербального ілюстрування). Кожна з таких ситуацій
не є однозначною як для спричинювальників (таке
трапляється рідко), так само й для головного фігуранта
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(таке трапляється часто) в аспекті можливого варіанта,
який втілюватиметься як розв’язок ситуації. Залежно
від інтелектуальної майстерності та досвіду фігурантів
будь–яку ситуацію можна скеровувати у необхідний для
кожного учасника бік.
Термін «ситуація помежів’я» (нім. die Grenzsituation
– дослівно «гранична ситуація») запроваджений
німецьким філософом, психологом та психіатром
Карлом Ясперсом [10–12] задля розтлумачення
антропоперебування у небезпечних обставинах, які
передбачають потенційне ушкодження її фізичного,
морального,
інтелектуального
здоров’я
через
практикування екстернальних елементів впливання
задля отримання різноаспектного індивідуального зиску.
Порушення рівноважності окремої антропоодиниці
уможливлює «інтернальне вивищування» іншого
як найпростіший спосіб «індивідуальної відмови
від
саморозвивання
та
самовдосконалювання».
Стимулювання іншим суб’єктом періодичного штучного
«невмотивованого незадоволення існуванням», яке
практикуватиме окрема антропоодиниця, уможливить
коригування останньої для власного стабілізування
через оновлення поведінкових паттернів. Такі
ситуації – екстернальні втручання в інтрапростір – і
провокують (періодичні)«прояви»/«з’яви» екзистенції,
головним завданням якої є виявляння–демонстрування
унікальності окремої антропоодиниці.
Ситуація помежів’я завжди є індивідуальним
досвідом, хоча й повторюється для усіх. Її переживає
будь–яка антропоодиниця, проте це відбувається доволі
своєрідно: для однієї ситуація помежів’я – це початок
прогресу, хоча для іншої може бути й початком регресу.
Це своєрідний спосіб «відмежування» окремого суб’єкта
від зовнішнього простору: тіло продовжує усі необхідні
життєві процеси – воно усе сприймає, відчуває, передає,
проте душа/свідомість «замкнена» на окремій темі
через відтворення подій для повторного переживання.
Така цикловість і є розривом тілесності (як комплексу
тіла та душі/свідомості), що призводитиме до
відкритої закритості: тіло відкрите світові, проте душа/
свідомість відмежована від нього – вона не має намірів
«виходити назовні» для отримання даних про світ
(увідомлювання). Перебування у ситуації помежів’я,
як це не парадоксально звучатиме, фіксуються нашою
свідомістю у момент її виходу назовні – коли свідомість
«під’єднуватимуть» до пізнавання світу. Останнє
можливе через комунікування: саме у практикуванні
якого антропоодиниця усвідомлюватиме власне
попереднє позбавлення вербального інтеракціювання.
На думку К. Ясперса, ситуації помежів’я
передбачають боротьбу та страждання антропоодиниці:
неминуче перебирання на себе провини щодо власної
смерті, перетвореної на постійне переживання. За
звичайних умов, екзистенційні питання (щодо власного
життя та смерті) виникають періодично впродовж життя
кожної людини, проте ситуації помежів’я «відкривають»
акцентування уваги на одній темі – марності власного
існування із прагненням припинення боротьби (але не за
життя–існування, а з собою – задля переконування щодо
необхідності продовження власного тривання).
Переживати ситуації помежів’я та екзистувати –
це одне й те саме. Ситуації помежів’я уможливлюють
розрізнення значущого в існуванні конкретної
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антропоодиниці від буденного через «відкривання
сумніву». Останній загострює увагу на індивідуальних
параметрах екзистування – чи вони настільки необхідні
для суб’єкта зараз, щоб уможливити його якісно змінене
тривання у майбутньому. Людське буття незахищене,
тобто суб’єкт первинно перебуває у стані загубленості
та відданості світу, відповідно, не може підійняти себе
до стану екзистенційності (усвідомленого унікального
людського існування) за рахунок власних сил. До
подібного його «змушує» саме ситуація помежів’я,
завдяки якій антропоодиниця «схоплює» буття у його
замкнутості. Відповідно, зовнішня межа екзистенції є її
внутрішнім конституювальним підґрунтям.
Абсурд
термінологічно
позначає
«смисл
навпаки», тобто «смисловий антипод понять логічної
обґрунтованості, раціонального осмислення або дії,
співмірності зі змістом вихідних принципів (аксіом,
постулатів)». Абсурд як феномен парадоксальний:
його складно пояснити раціональними засобами,
хоча його можна фіксувати через власне переживання
та розуміння–та–усвідомлення інакшості того, що
відбувається, порівняно з тим як воно зазвичай має
відбуватися (за класичними параметрами причинно–
наслідковості).
Тема абсурду не є новою у філософії загалом, проте
у контексті онтологічних досліджень вона найяскравіше
презентована у екзистенційній філософії. Екзистенція
має бути підпорядкована спільним параметрам –
причинно–наслідковим зв’язкам, що проявляються у
окремому випадку/ситуації (на прикладі конкретного
суб’єкта). Тему абсурду здебільшого пов’язують із
поглядами французького мислителя ХХ ст. А. Камю,
що сформульовані та подані у його тексті «Міф про
Сізіфа» [4]. Абсурдність виникає за критичних обставин,
коли людина виявляє ілюзорність узвичаєної віри у
раціональний сенс життя і навколишнього світу, що
спричинює відчай та потяг до самогубства. Подолання
абсурду можливе тільки після безпосереднього
зіткнення з ним, а не через втечу від нього у добровільну
смерть або через заглиблювання у релігійну віру. Життя
«у абсурді» і його подолання переплетені у екзистенції.
Абсурд проявляється з моменту народження людини
– вона прямує до смерті, що вже є ірраціональним.
Проте з точки зору екзистенціалістів, не результат є
головним, а сам процес, що його кожна антропоодиниця
індивідуально забарвлює, надає своєму існуванню сенсу
та змісту.
Прийнятним є розрізнення лінґвістичного та
екзистенційного абсурду Перший можна подолати
уточненням через запитання або комунікативними
практиками загалом. Другий кардинально відрізняється
від першого, оскільки пов’язаний: 1) із відношенням
людини до світу (постає дечим інакшим від усталеного/
узвичаєного для окремої групи; прояв екзистенційного
абсурду – це параметри співіснування спільноти
та окремого суб’єкта: навчені спільнотному
поіснуванню ніколи не приймуть окремого суб’єкта
через його «сильну індивідуальну позицію незмінності
параметрів власного існування»); 2) смислошуканнями
(подібне постає абсолютизуванням, оскільки штучні
змушування суб’єкта бути результативним у віднайдені
не передбачають ані характер, ані якісність цього
«результату», яким і є той самий смисл–із–запиту;
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вихідна теза смислопошуків вже містить абсурдність
у концентрованому вигляді: суб’єкт не знає що таке
смисл життя, але його шукатиме впродовж свого
свідомого існування, що призведе до часовтрачання та
постійно поглиблюваного «ментального хаосу»; смисл
власного існування необхідно витворювати власноруч,
привносити у спільний простір через власні дії та/
або недіяння; смисл існування з’являється після спроб
та власних висновків щодо доцільності продовження
подібних практик; смисложиттєві пошуки мають
бути активним долучанням суб’єкта до світу через
приналежність до «суспільства», природи, культури,
техніки тощо, але не «розмірковуванням про варіантність
минулого і прийдешнього»); 3) відмежовуванням
непотрібного (ним окреслена сфера того, чого суб’єктові
необхідно уникати: передусім марноти загалом, тобто
життєвитрачання на манівці, пропоновані «маскультом»,
а також прийняття на віру дороги, яку вибирають
для тебе інші; складатиметься ситуація: логічне,
тобто послідовне, чітке, ясне, зрозуміле, для одного є
алогічним/неприйнятним у контексті розмірковувань
іншого через відмінне загалом – підтримувані традиції,
культуропідґрунтя, заборони та дозволи, індивідуальні
пріоритети, суспільне ранжування тощо).
Абсурд вкорінений у самій людині: її прагненнях,
змінюваності, запитах та відмовах тощо. Досвід
людського існування неминуче завершуваний смертю,
призводить особистість до відкриття абсурду як кінцевої
правди свого земного тривання. Однак ця теза має
спричинювати у антропоодиниці появу мужньої гідності
щодо продовження життя наперекір вселенському
«хаосу». Щодень кожен з нас – тих, хто замислюється
щодо власного існування, – «відкритий абсурду». Ми
помираємо щомиті – це спосіб прощання із застарілим
(цінностями, пріоритетами, параметрами, кожен з яких
зорієнтовував наше існування і зрештою призводив
до глухокуття), проте інтелект, розум, здоровий глузд
уможливлюють долання абсурдності загалом. Абсурд
неможливо викорінити – це й непотрібно. Убезпечити
себе від «залучання у поле абсурду», конструйованого
іншим суб’єктом, можливо через толерантність
та критичність. Завдяки першій ми уприсутнюємо
інші думки та аргументи, проте завдяки другій ми
можемо утриматися від дій, якщо наш інтелект/розум
кваліфікує дещо як небезпечне. Абсурд є небезпечним,
оскільки у ньому прихований лабіринт заблуду: якщо
у ситуації причинно–наслідкові зв’язки неможливо
виявити відразу, тоді вона є суцільною випадковістю.
Випадковість постає спонтанним проявом розуму, яка не
підлягає нічому іншому як фіксуванню. Вона є даністю.
Її неможливо структурувати, описати та ранжувати. І
сприймати її необхідно як даність. Суб’єкт, котрий має
намір «логічно розібрати» абсурд, втрапляє у пастку
Іншого, котрий має на меті усунути суб’єкта (спочатку
інтелектуально, а потім і фізично). Рішення завжди
залишається за кожним з нас: 1) грати за правилами
абсурду (правилами, що встановлюють інші) та втратити
себе; 2) встановити нові правила абсурду; 3) просто
бути собою. Абсурд постає способом перевірки
окремого суб’єкта на інтелектуальну стійкість. Те, що
неможливо пояснити логічними засобами, здебільшого
не потребує пояснень. Хоча завдяки зануренню у
ситуацію абсурду можливо віднайти нового себе (за
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вельми хиткої умови – «якщо окрема антропоодиниця
витримає це випробування»).
Висновки: Буття проявляється через існувальні, з–поміж
яких особливої уваги потребує те, що назване «людина».
Завдяки екзистенції можливо виявити унікальність кожної
антропоодиниці. Екзистенція – це поєднання біологічного
(тілесного) та соціального (культурозалежного) параметрів.
Виявляння неповторності кожної антропоодиниці здійснюване через трансцендування («вихід за межі»), ключем
до якого постають граничні складники екзистенції –
тілесність, помежів’я та абсурд. Останні «розкривають»
антропоодиницю для неї самої через спектри можливостей
за умови критичного ставлення–і–сприймання всього
зовнішнього.
Перспективи подальших досліджень зумовлювані
необхідністю власного розуміння, що поглиблюватиме
екзистенційні
дослідження
через
індивідуальні
ситуативні переживання.
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An existence: the boundary components
The paper is concerned with an existence and its’ main boundary components (a
corporeality, a limitation, an absurd). Among the methods of the paper can be named
questioning–answering, analysing, synthesing, hermeneutical, phenomenological,
reconstructive, modelling, etc. Conclusions: Being is presenting with the beings/
existents. One of them named ‘Human being’ the essence of whom can be revealed
with help of an existence which consists of biological and social parameters. ‘To exist’
means ‘to present yourself as unique’ in every situation but this one is possible through
transcendency. The keys to the last one are a corporeality, a limitation, an absurd.
Keywords: an existence, a human being, the boundary components of
existence, corps, a corporeality, a limitation, a limit situation, an absurd.
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Проблема суспільного ідеалу
в філософському осмисленні

Визначено актуальність та тенденції вивчення суспільного ідеалу у
вітчизняній філософії. Проаналізовано теоретико–методологічні аспекти
філософського осмислення суспільного ідеалу в історії філософії, що дозволяє
означити проблемне поле соціально–філософських досліджень. Розглянуто
суперечливість підходів до розуміння суспільного ідеалу в історії західної
та вітчизняної філософської думки. З’ясовано сутнісні характеристики
та принципи формування суспільного ідеалу. Суспільний ідеал розуміється
як образ досконалого суспільства, яксвітоглядна система, що є зразком та
ціннісним орієнтиром,на основі якого моделюється бездоганний суспільний
лад, який відповідає потребам й інтересам суспільства та особистості.
Ключові слова: суспільні ідеї, ідеал, суспільний ідеал, благо, цінності,
інтереси, свобода, справедливість, історія філософії.

Руйнування ідеалів корпоративного співтовариства,
що були домінуючими у ХХ столітті, брак нових
філософських концепцій, практична невиправданість
західної класичної та некласичної філософії у поєднанні
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з вітчизняними, традиційними суспільними цінностями
спричиняють світоглядний дефіцит запропонованих
інтегральних цілісних шляхів духовно–морального та
практичного розвитку суспільства. Тут бере початок
процес переосмислення основних світоглядних теорій,
соціальний і духовний пошук, переоцінка суспільних
ідеалів.
У філософських працях предметом дослідження все
частіше виступають фундаментальні ідеї, проблеми, що
створюють основи для розвитку теоретичних знань. В
останнє десятиліття з’явилися численні дослідження
різних сторін суспільного ідеалу, що дозволяють
виділити
підстави
актуальності
філософського
осмислення суспільного ідеалу: 1. Інтенсивний
розвиток науки і техніки, формування інформаційного
суспільства та підвищення можливостей окремої
особистості мати доступ та вплив на життя
планетарного масштабу. 2. Відмова від класичних та
традиційних ідеалів, плюралізм у підходах до його
інтерпретації. 3. Послаблення впливу гуманітарних наук
та технократизація світогляду сучасного суспільства.
4. Панування офіційної ідеології марксизму–ленінізму
у вітчизняній сфері знань ХХ століття. 5. Критика
об’єктивізму в науці й філософії, суб’єктивізм як
концепція ключової ролі внутрішнього особистого
фактору в бутті. 6. Відродження на пострадянському
просторі втрачених можливостей Церкви й релігії
у формуванні світоглядних переконань людини
та вирішенні суспільних проблем, в першу чергу,
моральних [4, с. 160].
Окремі аспекти проблеми суспільного ідеалу
досліджували відомі українські вчені у сферах соціальної
філософії, релігієзнавства, філософської антропології,
філософії освіти, історії філософії: В. Андрущенко,
Т. Андрущенко, М. Бойченко, В. Бондаренко, В. Кремень,
М. Попович, Т. Розова, З. Самчук, В. Табачковський,
В. Шинкарук та ін.
Вагомий внесок у сферу потреби вирішення в
теоретичному і практичному плані проблеми ідеалу
як соціокультурного феномену в контроверзі дискурсу
Модерну та Постмодерну здійснила Л. Чорна у
монографії «У пошуках ідеалу» [7].
Не дивлячись на те, що українське суспільство сьогодні
як ніколи потребує адекватних теоретичних проектів,
у вітчизняній філософській думці аналіз феномена
суспільного ідеалу, що залишається основою широкого
дискурсу як у світській, так і в релігійних сферах,
не знайшов належного місця: по–перше, практично
немає робіт, присвячених дослідженню теоретико–
методологічних засад суспільного ідеалу; по–друге,
суспільний ідеал розглядається лише відносно теоретичних
підходів окремих філософів чи окремих феноменів, але
немає досліджень, які б мали цілісний, узагальнюючий
характер; по–третє, поза сферою аналізу залишаються
релігієзнавчі проблеми, в межах яких розпочався широкий
теоретичний пошук; по–четверте, багато дослідників історії
філософії та соціальної філософії не виділяють у своїх
роботах проблему суспільного ідеалу як особливу сферу
філософських знань; по–п’яте, більшість наукових праць
з даної проблеми стосуються розробки аксіологічної теорії
в різних гуманітарних науках і значно менше досліджень
присвячено вивченню суспільних ідеалів у філософській
аксіології [4, с. 162].
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Отже, метою статті є дослідження проблеми
теоретико–методологічного
осмислення
феномена
суспільного ідеалу в філософському дискурсі, що є
важливим для розвитку вітчизняної філософської думки
і дозволить побачити специфіку багатьох проблем
суспільного життя.
Філософів усіх епох, від античності до нашого
часу, так чи інакше хвилювало питання про ідеальний
устрій суспільства. Витоки різних ідеальних суспільних
побудов знаходяться у міфологічних джерелах різних
народів. Саме міфологія давніх греків, формування
полісного державного устрою та вільних громадян, що
мали можливість займатися мистецтвом, філософією та
наукою створили умови для інтелектуальних побудов
цілісного розуміння суспільного ідеалу. Греки починають
замислюватися про більш досконале, альтернативне
ідеальне суспільство, адже існуючий уклад життя
вже перестає відповідати їх основним інтересам та
цінностям.
Ідеальна держава античності, створена Солоном,
Платоном,
Аристотелем,
Епікуром,
Сенекою,
Цицероном та ін., залежить від суспільно–економічних
умов рабства, вона спрямована не на соціально–
економічні зміни, скасування механізмів нерівності та
експлуатації, а на уявний ідеал «золотого століття», на
чітке розмежування обов’язків у державі та жорстко
детерміноване підпорядкування особистості суспільству.
Базовою методологічною настановою для осягнення
поняття «суспільний ідеал» є філософські ідеї Платона.
Провідною ідеєю держави Платона є ідеал блага та
справедливості для всіх. Держава стає ідеальною
лише тоді, коли в ній будуть панувати філософська
мудрість, а кожен громадянин буде діяти за покликанням
власної душі, де будуть переважати сила, мужність та
поміркованість [1, с. 396–407]. Хоча ідеї суспільного
ідеалу (ідеальної держави) Платона не були практично
реалізовані та часто вважаються утопічними, навіть
тоталітарними, але вони заклали основи для теоретичних
пошуків досконалого суспільства, в основу якого буде
покладено суспільний ідеал, вироблений в результаті
людських інтелектуальних і духовних пошуків та
використання системи жорстких регулятивних засобів.
Середньовічна європейська культура, яка зростала
та формувалася на аксіологічній основі платонізму,
єдинобожжі й месіанському очікуванні, притаманному
іудаїзму, привело до поступового утвердження
християнського ідеалу. Теоцентричність християнського
середньовічного
світогляду
проголошує
вищою
чеснотою для людини дотримання заповідей Божих,
виконання волі Божої. Епоха Середньовіччя змальовує
ще більше розшарування суспільства, на тлі якого
уявлення про ідеальне суспільне буття складалися,
насамперед, як уявлення про «Царство Боже». Саме в
епоху Середньовіччя виникає такий ідеал, який багатьма
дослідниками розглядається як суспільний ідеал, що
охоплює в перспективі все людство.
В силу авторитету серед віруючих як одного із Отців
Західної Церкви саме погляди Августина Блаженного
були довгий час найбільш важливими у вирішенні
суспільного ідеалу і розумілися як боротьба «Граду
Божого» та «Граду Земного», що переносилась у
поцейбічну площину. Християнська церква визнавалась
єдиним джерелом суспільного благополуччя [1, с. 601–
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605]. Властивий Августину фаталізм обмежується у
вченні Томи Аквінського. Він визнає свободу – свободу
волі в діях людей, що займаються різними видами
встановленої Богом діяльності від духовної (служителів
церкви), що є найбільш цінною, до фізичної (більшості)
на служіння благу суспільства як цілого та кожної
людини зокрема. Томізм, що проголошується офіційною
католицькою філософією, заклав основи подальшого
цілісного розуміння суспільного ідеалу.
Суспільний ідеал в епоху Відродження (Лоренцо
Валла, Мішель Монтень, Колюччо Салютаті, Данте
Аліг’єрі, Нікколо Макіавеллі, Жан Боден) долає
суперечність «Царство Боже» – «Царство Земне».
Гуманістичний антропоцентризм проголошує ідеал
людини на зміну ідеалу Бога. Інструментом оновлення
світогляду стали ідеї не соціального походження та
статусу, а особисті якості, здібності, активність, свобода
волевиявлення і, разом з тим, прагнення до вигоди,
самозбереження, себелюбство, тобто перспективи для
розвитку та реалізації людської особистості вбачаються
як ідеальний суспільний устрій.
В XV–XVI ст. пошуки суспільного ідеалу як
критика суспільного ладу, що ґрунтувалася на приватній
власності, стремління до соціальної рівності, соціальної
захищеності індивіда, привели мислителів досоціальної
утопії (Т. Мор, Т. Кампанелла, Ж. Мельє, Г. Маблі,
Е.–Г. Мореллі та інші). Соціальний лад (соціалізм),
заснований на колективній власності як запорука
суспільного розвитку, державна організація виробництва
і розподілу, державне управління вихованням громадян,
а також поряд з цим залучення вчених та народу
до здійснення управління державою в подальшому
набували форми соціальної теорії в роботах Сен–Сімона,
Фур’є і Р. Оуена.
Світогляд Нового часу (Ф. Бекон, Р. Декарт, Т. Гоббс,
Дж. Локк) базувався на засадах наукового сприйняття
світу, перевагах людського мислення, знань, практики,
де головна роль надавалась науковому прогресу перед
традиціями, міфами або містичними забобонами.
Людина набувала безмежної віри у саму себе, у здатність
перетворити суспільне життя у бажаному напрямку.
Суспільний ідеал розумівся як такий суспільний
порядок, що забезпечує людині плідний розвиток.
Утопічні суспільні ідеали, де життя є щасливим
і благополучним, сповнене чеснот і благородства, де
переваги надаються активному життю громадянина,
де багатство розуміється як основа держави
саморозвитку та самореалізації, що побудована
на засадах праці, народовладдя, справедливості і
підпорядкування особистих інтересів колективним
заклали основи класичного ідеалу Просвітництва
(Вольтер, Ш. Л. Монтеск’є, Ж–Ж. Руссо): формальна
рівність перед законом, розвиток приватної власності,
буржуазний підхід до держави і т.д. Суспільним ідеалом
проголошується громадянський гуманізм. Дійсним
вираженням тенденції розвитку прогресивних відносин
стало «Царство розуму», що проявлялось через призму
інтересів буржуазії та отримало філософське втілення в
системі раціоналізму.
У німецькій класичній філософії (І. Кант, Й. Г. Фіхте,
Ф. В. Й. Шеллінг, Г. В. Ф. Гегель) ідеал перетворився в
явище раціонального порядку, як прояв вищого розуму,
духу, ідеї. Соціальна наповненість ідеалу відходила
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на другий план. Для І. Канта ідеал – це категоричний
імператив, внутрішнє веління. Для людини характерна
свідома діяльність у злагоді з метою. Ідеал – це уявлення
про кінцеву досконалість людського роду, це така форма
людського розуму, в якій втілюється його здатність
мислити, гранична досконалість чого–небудь. Ідеал
непізнаваний, адже будь–яка спроба раціонального
осягнення вищих основ буття (бог, свобода, загальне
благо тощо), наштовхується на нерозв’язні суперечності
(антиномії). Але хоча ідеали і не пізнавані, вони все–
таки необхідні людині в якості еталонів, критеріїв,
регуляторів діяльності [3].
У період розкладу феодальних відносин та
інтенсивного розвитку капіталізму мислителі XVIII
століття (Ж. Ламетрі, П. Гольбах, К. Гельвецій, Д. Дідро)
під впливом народного невдоволення соціальною
і майновою нерівністю, зосереджуючись на ідеях
натуралізму, на природних потребах й бажаннях людини,
сформували новий ідеал, за яким людині дозволяється
робити те, що вона може і хоче, до чого її призначила
природа. Суспільний ідеал поступово трансформується
від раціонально–теоретичного утопічного осмислення
до розроблення практичних шляхів його втілення в
сучасному і майбутньому як окремого суспільства, так і
світового єдиного ідеального співтовариства.
У ХІХ на початку ХХ століття філософська
думка вносить свої корективи розуміння ідеалу. Так,
К. Маркс і Ф. Енгельс, проголосивши ідеал комунізму,
сподівалися на покращення суспільного ладу і мріяли
про встановлення нових суспільно–економічних
відносин, де буде ліквідована приватна власність на
засоби виробництва, експлуатація людини людиною,
а результати праці будуть ділитися між усіма членами
суспільства, завдяки справедливому розподілу, а не
привласнюватись вузькою групою привілейованих осіб.
Еволюція уявлень про суспільний ідеал на
вітчизняному ґрунті помітно відрізняється від цього
процесу в Західній Європі. Так, в етимологічному
словнику російської мови А. Семенова вказано,
що слово «ідеал» потрапило до російської мови
з німецької на початку XVIII століття. В Росії
спочатку з’явився прикметник «ідеальний», а саме
слово «ідеал» зі значенням «досконале втілення
чогось» набуло поширення лише в 20–ті роки
XIX століття [6]. Найбільший внесок у створення
оригінальної філософської теорії суспільних ідеалів,
здійснений працями: О. Хомякова, І. Кириєвського,
М. Данилевського, К. Леонтьєва, В. Соловйова,
М. Бердяєва, С. Булгакова, П. Новгородцева, С. Франка.
Значна роль у процесі теоретичного осмислення
проблеми суспільного ідеалу з історії філософії
належить таким відомим представникам філософської
культури минулого, як: М. Бердяєв, О. Введенський,
В. Зеньковский, М. Зернов, С. Левицький, М. Лоський,
Г. Флоровський, Є. Трубецькой, Г. Шпет та ін.
Абсолютизм в Російській імперії поширювався
на всі без винятку сфери суспільного життя, звідси й
ірраціональна специфіка еволюції суб’єкта суспільного
ідеалу, що проявилася в тому, що у становленні ідеалу
не було індивідуалізму та приватності. Проблема
суспільного ідеалу розумілася та висвітлюваласяна
релігійних основах, адже у більшості філософів
християнський світогляд був тим стрижнем, до якого
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тяжіла вся інша філософська і суспільна проблематика.
Вважалося, що релігія справляє найістотніший вплив на
людину при формуванні ідеалів. Вона переконує, що світ
рухається в напрямку досконалості як Божого задуму, що
можна досягнутизавдяки припливу Божої благодаті та в
значній мірі залежить від активних дій, добрих намагань
та зусиль людства [5].
Вітчизняна філософська думка (Г. Сковорода,
Т. Шевченко, П. Юркевич, І. Франко та ін.) на відміну від
західноєвропейської світоглядної теорії ніколи не лежала
в сфері суто теоретичного, неупередженого пізнання
світу. Становлення суспільного ідеалу відбувалося як
в межах релігійних образів, так і в опозиційності до
світогляду економічно і політично панівного класу.
Утвердження суспільного ідеалу повинно відбутися
відповідно до Закону Божого, свободи, справедливості,
правди, народної волі, єдності й злагоди, що буде
результатом героїчних зусиль проти соціальної несправедливості.
У радянській соціальній філософії проблема
суспільного ідеалу як одна з найважливіших, вперше
стала предметом систематичного дослідження на початку
60–х років XX століття. Суспільний ідеал визначався
як зразок, норма, ідеальний образ, від якого залежить
спосіб і характер поведінки людини і суспільства, як
загальна форма цілепокладаючої діяльності, що має
глибоке соціальне значення. З середини 70–х років
проблема суспільного ідеалу зайняла одне з центральних
місць у дослідженнях, що були пов’язані з практикою
ідеологічної боротьби, зі спробою обґрунтувати
переваги комуністичного суспільного ідеалу. Тим
не менш, до кінця 80–х років радянська соціальна
філософія (Д. Дубровський, Е. Ільєнков, В. Коровін,
Р. Косолапов, С. Туманов, Д. Черкашин, О. Яценко) не
виробила єдиної концепції, вказавши на непослідовний
зв’язок аксіологічного аспекту суспільного ідеалу з
його пізнанням і здійсненням в реальній дійсності,
висловивши сподівання, що намічений підхід до розгляду
суспільного ідеалу буде розроблений соціальними
філософами в перспективі. Проте надалі процес вивчення
цієї проблеми був перерваний глобальними змінами у
всіх сферах суспільного життя, що відбувалися в нашій
країні в 90–х роках.
Суспільний ідеал як образ досконалості постає
на аксіологічній основі життєдіяльності. Суспільний
ідеал – це таке явище, яке тотожне своїй сутності.
Сутність даного явища не завжди розкривається у
всій своїй повноті, стає доступною на емпіричному
чи раціональному рівні. Суспільний ідеал – це не
відображення об’єктивної реальності, а навпаки
відповідність тому, якою вона повинна бути, і уявлення
про неупереджені шляхи зміни існуючого суспільного
стану. Адекватно відображаючи бажану реальність він
визначає цілепокладання людської діяльності, адже ідеал
виходить за межі дійсності, володіючи потенційним
буттям [4, с. 160].
Перетворення ідеалу в дійсність, його перехід від
потенційності до реальності, вихід сутності явища на
поверхню проявляється у видимих феноменах дійсної
життєдіяльності суспільства (людини), але оскільки
сутність у всій своїй повноті залишається недосяжною,
то світ явищ перетворюється на свою протилежність.
Він проявляє себе в нових ідеальних утвореннях. І
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такий процес безкінечний, що пояснює значну кількість
ідеалів, які існують як одночасно, так і змінюють один
одного в різні історичні епохи.
Ідеал як будь–яке філософське поняття отримує
конкретно–змістовне визначення в межах тієї чи іншої
філософської системи. Але майже всі вони сходяться
у тому, що ідеал – це уявлення про суспільний устрій,
вищу, кінцеву мету, реалізація якої забезпечує найвище
щастя людини. Якщо формальне визначення ідеалу
не викликало суперечностей, то питання суспільних
інтересів, конкретного змісту ідеалу, джерел їх
формування і шляхів досягнення, відношення до
дійсності, їх роль і значення в практичній діяльності
відобразились в широкій науково–теоретичній і часто
практичній дискусії [8, с. 118].
Багато громадських діячів, філософів, політиків
прагнули не тільки виявити шляхи формування ідеалу,
але і розкрити способи його практичної реалізації. Слід
наголосити, що ідеал в суспільному чи особистому житті
людини може мати як позитивний, так і негативний,
навіть руйнівний характер. Ідеал можна визначити як
цілепокладання тієї чи іншої людини (спільноти), що
принципово розходятьсяу розумінні добра і зла, світла і
темряви, а ще більше в засобах і шляхах їх досягнення.
Якщо людина бездумно, некритично приймає ідеал, що
нав’язується їй найближчим оточенням, чи суспільством
у цілому, то він перетворюється на хибний. Навіть
ідеал, що домінує в цей час і в цьому місці, може бути
небезпечним, оскільки часто не відповідає природі
людини, суперечить життєвим цінностям.
Протягом століть між філософами йшли суперечки
не лише щодо сутності ідеалу, а й принципів його
формування. Ідеали формуються як стихійно в
повсякденному житті людини, так і свідомо у
філософських соціальних, політичних, етичних, естетичних, богословських теоріях. Разом з тим, між ними
існує взаємозв’язок: ідеали сформовані теоретиками
виражають стихійно виникаючі ідеали на більш
високому рівні, в теоретичній, систематизованій,
логічній, доведеній формі.
Суспільний ідеал володіє однією важливою
властивістю, що полягає в тому, що між творцем ідеалу
і його носієм повинен бути тісний взаємозв’язок.
Найвищий і досконалий ідеал може стати лише
граничним побажанням, плодом фантазії мислителя
на суспільні теми, якщо він не співзвучний з духовним
досвідом,
соціальною
зрілістю,
особливостями
національного характеру того, кому він адресований.
Суспільний ідеал не можна нікому дарувати, його не
можна ні в кого запозичити, він є плодом співтворчості
соціального мислителя і соціального духу.
Розвиток ідеалу включає в себе наступні моменти:
формування ідеалу, що пов’язане з пізнанням істини і
модифікацією дійсності на її основі, розповсюдження
ідеалу, його реалізація і руйнування. У результаті ми
отримуємо «діалектичну спіраль» в ході зміни поколінь
у процесі формування та розвитку ідеалів. Можна
припустити, що будь–які ідеали формуються подібним
чином. Таким чином, для кожного наступного ідеалу в
ролі селектора виступатиме попередній [2].
Отже, суспільний ідеал – це образ досконалого
суспільства, що є зразком та ціннісним орієнтиром для
життєдіяльності людей. Суспільний ідеал репрезентує
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собою певну систему уявлень, за допомогою яких
відбувається моделювання певного ідеального типу
суспільства, бездоганного соціальногопорядку, який
відповідає духовним, моральним, науковим, економічним, політичним потребам й інтересам суспільства
та особистості.
Наявність великого і цінного в соціально–
філософському плані матеріалу, що висвітлює окремі
аспекти проблеми суспільного ідеалу, вимагає розробки
цілісної, систематизованої і всебічно обґрунтованої
методології аналізу суспільного ідеалу, що дозволить
узагальнити емпіричний матеріал і може бути підставою
для розробки актуальної і соціально значимої теорії
організації українського суспільства з урахуванням
досвіду переваг і недоліків минулого у світовій та
вітчизняній практиці. Теоретичний аналіз і практична
реалізація нових стратегій розвитку соціального
знання матимуть значимість у гармонізації соціальних
взаємовідносин, яка вкрай необхідна сучасному
суспільству в умовах дифузії національного, розмивання
базових цінностей, традицій і моральних принципів,
поглиблення проблеми національної самоідентифікації і
самовизначення в сучасному світі.
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Problem of social ideal in philosophical comprehention
The relevance and tendencies of the study of the social ideal in the national
philosophy are determined. The theoretical and methodological aspects of the
philosophical comprehension of the social ideal in the history of philosophy
are analyzed, which allows to identify the problem field of socio-philosophical
research. Contradictory approaches to the understanding of the social ideal in the
history of Western and native philosophical thought are considered. The essential
characteristics and principles of formation of the social ideal are revealed. The
social ideal is understood as the image of a perfect society as a worldview system,
which is a model and value orientation, on the basis of which an impeccable social
system is modeled that meets the needs and interests of society and personality.
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Східна філософська антропологічна
традиція в ініціаційній зачісці

Розглянути філософсько–антропологічну традицію ініціаційної зачіски,
виявити спільну загальнолюдську природу та корені її походження стає
можливим при зверненні до найдавніших міфів Сходу про створення світу
(основні стихії Всесвіту).
Стаття має на меті осмислення філософсько–антропологічної традиції
ініціаційної зачіски з позиції східних культур.
Основні висновки: через міфологічне пояснення найдавніших міфів
Сходу, де підкреслюється мотив, що трактує створення Всесвіту як процес
аналогії перевтілення в деміурга, що жертвує собою, стає зрозумілим
причинні і рушійні сили послідовного ланцюга актів творіння у стосунках
людини з богами, життєві покликання, героїчні перемоги. Осмислення
філософсько–антропологічної традиції ініціаційної зачіски при зверненні до
найдавніших міфів Сходу про створення світу засвідчує виявлення спільної
загальнолюдської природи та корені її походження. З позиції східних культур
через окремі релігії, характерні для системи цінностей східної культури:
конфуціанство, даосизм, китайський дзен (чань) – буддизм, стає зрозумілим
досягнення «оновленого» або «істинного», очищеного і перенародженого у
свідомості стану.
Ключові слова: ініціація, волосся, ініціаційна зачіска, східні філософсько–
антропологічні традиції.

Для теорії східного вчення в противагудо західної
системи думки з характерною диференціацією пізнання,
в основі якого є інтенція на деталізацію, виявлення та
аналіз сутнісних ознак, властива схильність до інтеграції
всіх ресурсів мислення та переживань. Якщо Захід на
теоретичному рівні, починаючи з Платона і Аристотеля,
мав досвід в поступовому накопиченні змісту поняття
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«сутності людини», то східна філософія, маючи більш
практичний характер про природу людини, об’єднує
цей досвід у теорії Елементів(основні стихії Всесвіту):
У–Сін – 五行 (Китай), Махабхутमहाभूत (Індія),
Годай – 五大 (Японія). З позиції означених теорій
підкреслюється мотив, що трактує створення Всесвіту
як процес аналогії перевтілення в деміурга, що
жертвує собою. Тому подібно до концепції Світового
дерева, як центру космічного устрою, що через
єднання землі й неба позначає розуміння усього життя,
отримує обґрунтування теорія, згідно якої волосся, що
притаманне природі людини від її створення силою
свого «пізнання», забезпечує долучення від несвідомих
стихій до таємного знання Всесвіту а від так означує
філософсько–антропологічну традицію ініціаційної
зачіски. Надане тлумачення можливе розглянути через
окремі релігії, характерні для системи цінностей східної
культури: конфуціанство, даосизм, китайський дзен
(чань) – буддизм.
Мета статті полягає в осмисленні філософсько–
антропологічної традиції ініціаційної зачіски з позиції
східних культур.
Питання ініціаційної зачіски у науковому обігу
як культурно–антропологічного феномену окремо
не розглядалося, а знаходило своє вирішення як
складової у загальній проблеміініціації: з точки зору
теорій психоаналізу, міфоцентричних ідей і концепції,
аналізу міфів «примітивних» народів, структурно–
семіотичного аналізу, культурно–історичних аспектів
та ін. Тлумачення східної філософсько–антропологічної
традиції (М. Вебер, С. Дасгупта, П. Лажойе, В. Пєтров,
Л. Переломов, Є. Успенська, Е. Фроммта та ін.) надає
змогу розглянути ініціаційну зачіску і елементи її
заміщення як невід’ємну складову загального стану, що
аналізувалося в контексті зміни образу в цілому.
Ініціація через процес означення з точки зору
психоаналізу К. Г. Юнга, враховуючи міфоцентричні
ідеї й концепції:про «вічне повернення» як повторення
космогонії, особливого акту творення (М. Еліаде);
про «міфологічну мандрівку Героя» як універсальну
історію, що дозволяє осмислити образ як мандрівника
потойбічним світом, піднести його до архетипу Героя
(Дж. Кемпбелл); про походження казки, яка постає як
специфічний код культури, еволюційно апробований
своєрідний механізм переведення хаосу первісних
інстинктів у впорядковане ціле казкового універсуму
(В. Пропп), – досліджена як шлях пошуків цілісності
особистості до нового набуття сакрального центру
Самості, для досягнення «оновленого» або «істинного»,
очищеного і перенародженого стану через космогонічну
модель міфу й ритуалу, наслідування міфологічної
мандрівки архетипного образу якого, його повернення
сходить до просторової моделі світу, де ієрархічно
співвіднесені центр і периферія [2].
У центрі сюжету теорій Елементів (основні стихії
Всесвіту): У–Сін –五行 (Китай), Махабхут–महाभूत
(Індія), Годай–五大 (Японія) виділяється головний
об’єкт, який ставиться в центр, а всі інші об’єднуються
навколо нього. Взаємодія всіх істот пов’язана з
переродженням і воскресінням у новій подобі. Міф
про Пурушу, який французький дослідник П. Лажойе
розглядає як універсальний архетип і за походженням
вважає пра–індоєвропейським [12], дає змогу зіставляти
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його з аналогіями інших культур, де з частин тіла
першолюдини було створений Всесвіт. Читання цих міфів
дає певні пояснення, зокрема походження рослинності:
волосся = очерет, волосся = рослини, волосся = дерева.
Згідно теорії Елементів Дерево пов’язане з народження
і зростанням як матеріальних, так і духовних життєвих
складових. Подібно до концепції Світового дерева,
як універсального Всесвіту, отримує обґрунтування
теорія, де волосся, яке притаманне природі людини
від її створення, силою свого «пізнання» забезпечує
долучення від несвідомих стихій до таємного знання
світобудови. Упродовж цих відповідностей звернемося
до культур Давнього Сходу.
У центрі уваги давньоіндійського суспільства
містяться світоглядні орієнтири, сакральні підстави
яких викладені в священних текстах Ведах: Упанішади,
Веданта–сутру, Рігведа та Ітіхаси. Для людини, як
духовної істоти, ув’язненої в плоті, ці тексти надають
знання, що мають божественне походження про
сокровенне, глибинне, про сутність походження Всесвіту.
Віднайти істинне щастя можливо лише, вирвавшись із
матеріального світу та звернувшись до Бога. Для людини з
«чистою свідомістю» Веди пропонують методи пізнання,
критерії яких описані в Святих Писаннях: простота,
правдивість, здатність вгамовувати свій гнів, відмова від
насильства, терпимість, милосердя та ін. Тому не тільки
матеріальні предмети впливають на почуття й думки,
але й емоції та роздуми змінюють фізичні процеси.
Підтвердженням цієї тези є філософська система йога,
яка є аскетичним ученням, що застосовує релігійні та
філософські принципи для самовдосконалення. Метою
практики йогів стало удосконалення душі, що дозволяє
людині досягти вражаючого психологічного контролю
над своєю тілесною природою. На підставі синкретичної
установки давньоіндійської філософії для досягнення
максимально можливої єдності людини і навколишнього
світу формується уявлення про психофізичну єдність
світобудови. Такі умови досягнення єдності людини
й світу вимагають особливої практики розвитку всіх
здібностей людини, як явних, так і прихованих від неї
самої.
Однією з ґрунтовних концепцій духовних
цінностей, які дотичні до вирішення проблеми злиття
Я і світобудови, була теорія буддизму, де способом
індивідуальної психічної саморегуляції стала практика
«медитації», зокрема на образ божества. Коли Будда
в момент містичного осяяння стає Просвітленим, він
відкриває чотири істини: 1) все життя – страждання;
людина народжується в стражданнях, живе страждаючи,
вмирає, також страждаючи; 2) причина страждань
полягає в бажаннях людини; 3) щоб позбутися страждань,
потрібно позбутися бажань; 4) шлях позбавлення від
страждань – це шлях Будди, шлях самозаглиблення, що
веде до просвітління духу.
До тілесних характеристик бога Будди належить так
звана Ушніша – хохолок на маківці голови, що є символом
досягнутого просвітління. Згідно буддійському канону,
Ушніша входить у число обов’язкової іконографії,
ознак будд. Усі будди пантеону в іконографії будь–якої
буддійської країни мають Ушнішу у вигляді овального
виступу на голові [11].
Р. Моаканінв дослідженні «Психологія Юнга і
буддизм» розглядає в процесі медитації візуалізацію на
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божество, що відповідає життєвій силі, яка присутня в
глибинах індивіда, і, з’єднуючись із цим божеством,
медитуючий вступає в контакт із різними силами
(позитивними або негативними), використовує ці сили,
або, скоріше, трансформує їх, щоб досягти вищих рівнів
свідомості. Цей метод ґрунтується на ірраціональних
постулатах, і він того ж порядку, як ірраціональні
процеси життя методу юнгіанської психотерапії, де Его
медитуючого, його звичайна свідомість залишається й
замінюється вищою свідомістю божества. «За Юнгом
…, – зазначає Р. Моаканін, – его індивіда було принесено
в жертву Самості» [3, с. 75].
Оскільки серцевиною візуалізації є єднання з
божеством, то мова йде про динамічний процес в
уподібненні як фізичному, так і духовному переходу
від людини до Надлюдини, де візуальне перевтілення
народжує духовну практику. Тому індійські зачіски й
головні убори (чалма, тюрбан), що їх доповнювали,
виглядали як храмова мініатюра, де перебуває священне
божество, таким чином наближаючи свого володаря
до нього. З цього розуміння дотичними були різні
прикмети і забобони: побачити чоловіка без головного
убору було поганим знаком, неприпустимо переступити
через лежачий тюрбан, зняти свій тюрбан перед кимось
або покласти його до чиїх ніг означало показати своє
приниження, виказати повне підпорядкуванняі, напроти,
обмін тюрбанами означало дружбу на все життя [7].
У вирішальному бою, під час якого воїн повинен був
загинути, найважливішим елементомйого військового
спорядження ставав особливий тюрбан – корона «мор»,
якийможна було одягнути лише двічі в житті: під час
весільної церемонії і в останньому, відчайдушному
бою. Воїн здійснював ритуальне обмивання, наносив на
тіло червоною пастою знаки «чакра» і «санкхьє». Таке
перевтілення символізувало єднання воїнів–смертників
із небесними дівами апсар, які були з відкинутим
суцільною масою назад довгим волоссям, довжина якого
втілювало ідею ритуального переходу до небесного
життя, до раю Індри.
Світ повсякденності індійця був світом кастового
поділу, кожна з каст вела свій власний спосіб життя, де
статусні відмінності, соціальна й ритуальна організація
гарантуються правилами, законами і ритуалами. За
М. Вебером, дослідником з антропології індійської
касти, це відбувається в такий спосіб: «…коли кожний
фізичний контакт вищої касти з членом нижчої касти
вважається ритуально нечистим і стає клеймом, воно
повинно бути усунене релігійною дією. Індивідуальні
касти розвивають цілком індивідуальні культи і богів»
[13, с. 464]. У цих умовах виразність статусу через
зовнішні маркери набуває найважливішого соціально–
організуючого значення, допомагаючи вибудувати
соціальну інфраструктуру, у якій «ніхто не заблукає»і
зможе правильно знайти своє власне місце. Так,
наприклад, усі чоловіки, хто вступили в сикхську
громаду отримують додаток до імені – «Сингх» (букв.
«лев») – знак загального братства і рівності, знак
приналежності до однієї сім’ї. Жінки отримують ім’я–
титул «Каур» (букв. «принцеса») і не змінюють його
навіть тоді, коли виходять заміж, чим дуже гордяться.
Усі сикхські емблеми позначаються словами на букву
«К». Наприклад: «кеш» – довге волосся, борода і
вуса, що ніколи не стриглося і не брилося; «кангха» –
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дерев’яний гребінь у волоссі, який допомагає точно його
укладати, тощо. Символіка волосся, яке нестрижене,
тобто не позбавлене магічної сили, розглядається як
головний зовнішній маркер героїчної мужності сикхів, а
гребінь, як символ чистоти та акуратності, є свідченням
приналежності до самого гуру Гобинд Сингху (в.–
пандж. ਗੁਰੂਗੋਬਿੰਦਸਿੰਘ; 1666–1708),
відомого за філософською теорією справедливої війни.
Відповідно, довге волосся сикхські чоловіки тримають
у зразковому порядку. На гребінь накручуються пасма,
потім ним же закріпляються та вкладаються високо
на маківці. Таку зачіску закривають мусліновою
пов’язкою–хусткою, зверху надягають тюрбан; борода
та вуса завиваються в мотузочку й також підбираються
під тюрбан, що надає сикхам дуже характерний вигляд.
Зовсім маленькі сикхські хлопчики також не стрижуть
волосся, вони носять звичайні дві косички, закручені
бубличками або равликами над вухами, а юнаки, які ще
не мають бороди та вусів, носять скручену на маківці
зачіску, яку ретельно накривають невеликим квадратним
шматочком тканини і перетягують резинкою [7, с. 481].
Найвідомішою й прославленою елітою у військовій
спільності Індії можна вважати раджпутів (нащадки
кшатріїв–арієв), які створили дивовижну філософію
військового служіння, якій підпорядкували весь спосіб
життя. Традиційний образ «істинного раджпути» –
це образ гордої й незалежної людини, хороброго і
мужнього воїна, закоханого чоловіка, чарівного красеня
у високій чалмі з довгими вусами (настільки довгими,
що їх доводилося закладати за вуха), оснащений
зброєю надзвичайно ефективною, але дуже підступною.
Такий раджпутський герой–воїн, «вир» – незмінно
благородний у всіх своїх думках і вчинках, хоча вчинки
його рішучі й жорсткі, без зайвих емоцій. Довге волосся
у воїна забране в вузол на темені, якби у вигляді мотузки.
Така зачіска позначається як «чут», за типом козацького
оселедця, коли волосся виголюють на голові, залишаючи
лише пасмо на маківці довге і вузьке. Але, його ніхто,
крім дружини та найближчих домашніх не бачить, тому
що чоловіки завжди носять тюрбани [8, с. 241], що
означує сакральність ініціаційної зачіски.
За індуським традиційним уявленням «кожен
змушений діяти відповідно до якостей, даними йому
гунами матеріальної природи; тому ніхто не може
втриматися від цієї діяльності навіть на мить», –
стверджується у «Бхагавадгіті». Гуна (санскр. गुण,
guṇa IAST) у перекладі – «мотузка», проте це слово
використовується в більш широкому значенні. Це ті
якості, які представлені в усьому сущому, і їх поєднання
має великий вплив на традиційну ідеологію раджпутів–
воїнів. Історик індійської філософії С. Дасгупта подає
наступну інтерпретацію трьох гун: саттва – елемент
інтелекту, раджо – елемент енергії, тамо – елемент маси,
стабільної матерії або перешкод [5]. Отже, Саттва–гуна
є вищою з гун – це ясність, чистота, досконалість. Ця
гуна надає можливість благочестивій людині збільшити
в собі ці якості. Відповідно, Раджо–гуна – пристрасність,
енергійність, активність. Тамо–гуна пов’язана з
низинним і пасивним. Якості, переплітаючись між
собою, створюють мотузку, міцність якої залежить від
прагнення збільшити Саттвау поєднанні з Раджо і, тим
самим, надати благородний і гідний шлях досконалій
енергії, щоб керувати усіма своїми діями і приймати
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всі рішення відповідно до своєї волі. Тому, не маючи
можливості нічого змінити в своїй долі за життя, індієць
звертався до духовної практики. Саме в релігійних,
міфологічних, філософських системах можна було
знайти можливість самореалізації, практично закритої в
реальному житті.
Характер організації давньокитайського суспільства
визначала ідея взаємної спадковості законів фізичного
світу та життєвого устрою, гармонії небес і гармонії
людського організму, що ґрунтувалося на підтримці
правильних стосунків людини з космосом, в умінні
завжди відповідати рухові світу. В уявленнях давніх
китайців, творцем всього сущого було Небо, яке від
зв’язку з Землею породжує все різноманіття життя. У
міфології Небо уявлялося як місце перебування величезної
кількості божеств. Один з космогонічних міфів розповідає
про відділення неба від землі в міру зростання божества
Пань–гу (кит. трад. 盤古, упр. 盘古, піньінь: Pángǔ) як
мотив, що пояснює першопричину створення Всесвіту.
Це процес–аналогія перевтілення в деміурга, що жертвує
собою. При цьому Космос уподібнюється людському
тілу. Дихання Пань–гу стало вітром, голос – громом, ліве
око – сонцем, праве око – місяцем. Руки й ноги утворили
чотири сторони світу, тулуб став землею, із крові виникли
річки, із вен – дороги, із волосся – зірки, рослини, дерева.
Китайська система духовних цінностей ґрунтувалася
на засадах трьох релігій: конфуціанстві, що вбачало в
людині культурну й розумну істоту; даосизмі, основою
якого була людина природня, емоційна та інстинктивна;
китайському дзен (чань)–буддизму, що вів до
споглядання, медитації, духовного просвітлення.
Ідеалом конфуціанства є створення гармонійного
суспільства за стародавнім зразком, у якому будь–яка
особа має свою функцію. Таке суспільство побудоване на
ідеї відданості (чжун, 忠) – лояльності у відносинах між
начальником і підлеглим, спрямованої на збереження
гармонії між людьми і в самому суспільстві.
Конфуцій (552–479 до н.е.) стверджував, що
«шляхетна людина повинна володіти шістьма чеснотами:
людяністю (жень), почуттям обов’язку (і), відповідними
нормами поведінки (лі), знаннями (чжи), вірністю (сінь)
і синівською шанобливістю» [5, с. 76]. Ці чесноти були
універсальними законами життя, а в давні часи вони були
пізнані досконало. Сам Конфуцій стверджував, що він
не є автором істин, які проповідує, він лише хранитель
і витлумачувач мудрості древніх. «Я передаю, але не
творю, я вірю в старовину й люблю її» [4, с. 347]. Таким
чином, вийти із скрутного становища в китайському
суспільстві Конфуцій пропонував, спираючись на
досконалість древнього життя. Він утверджував
необхідність дотримання ритуалів і обрядів для того,
щоб у суспільстві відновився порядок. Відповідно до
сказаного вище, китайська культура демонструє аспекти
втілення цієї філософської течії в загальному вираженні
костюма, складовою якого є зачіска з її символічним
навантаженням. Те, як було підстрижене волосся, або
як воно було причесане, завжди вказувало на цивільний
або соціальний статус, релігію або професію. Недбале
ставлення до волосся було знаком хвороби або депресії.
«Наші тіла до кожної волосинки та шматочка шкіри
отримані від наших батьків. Ми не повинні ранити їх.
Це є початком поваги до батьків. Коли наш характер
загартований цією практикою, це зробить наші імена
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знаменитими на століття, і, отже, прославить наших
батьків, і це є закономірним кінцем», – говорив Конфуцій
(551–470 до н.е.).
На відміну від Конфуція Лао–Цзи, основоположник
даосизму, у своєму вченні не сприймає вплив на
людину соціальних норм, людських знань, науки,
освіти. Він визначає своєрідні Шляхи–Дао, що ведуть
до досконалості. За Лао–Цзи перетворення невидимого
[Дао] нескінченні, це є «найглибші врата народження»,
що існує вічно подібно нескінченній нитці, і його
дія невичерпна. Тому основою вчення є формування
людини самою людиною, природою, яка приведе її до
блаженства. «Дивлюся на нього (Дао – Костюк О.) й не
бачу, а тому називаю його невидимим. Слухаю його й не
чую, тому називаю його нечутним. Намагаюсь схопити
його й не досягаю, тому називаю його дрібним….
Вононескінченне й не може бути назване… І от
називають його формою без форм, образом без істоти…
Зустрічаюся з ним і не бачу обличчя його, слідую за ним
і не бачу спини його» [1, с.116–118]. У цьому розумінні
Дао – це принцип іманентності, трансцендентності,
внутрішнього й зовнішнього, невидимого й зримого.
Згідно Лао–Цзи, Дао породжує одиницю (велика межа
кит. 太極), одиниця породжує двох – Інь і Ян (кит. 陰
陽), які, почавши рухатись, стають трьома й породжують
весь наявний світ (кит. 萬物 / 万物, wànwù). Тобто Дао є
джерелом усіх форм. Одночасно це й енергія, яка формує
весь процес творення й дух творіння, що створює
й руйнує одночасно. Але, створення й руйнування
підтримують Всесвіт, забезпечуючи його існування в
тому вигляді, у якому він існує. Закон Дао веде все суще
в світі до досконалості, основа якого – спокій. «Потрібно
зробити [своє серце] гранично безстороннім, твердо
зберігати спокій, і тоді всі речі будуть змінюватися самі
собою, а нам залишиться лише споглядати їх повернення.
[У світі] – велика різноманітність речей, але [усі вони]
повертаються до свого початку. Повернення до початку
називається спокоєм, а спокій називається поверненням
до сутності» [1, с. 119]. Власне Дао і власний шлях має
кожна річ і істота. У своєму постійному рухові вони
неповторні в змінах і проявах. Умовою осягнення Дао є
самозаглиблення до мети існування, до «речі в собі».
Метою дзен (чань)–буддизму (від яп. 禅; санскр.
ध्यान, кит. 禪 – «споглядання», «зосередження»)
стає медитація та саморозкриття людини в
повсякденному житті. Основні принципи чань–буддизму
зводяться до наступного: не спиратися на будь–які
писання, використовувати передачу поза словами,
здійснювати прямий контакт з духовною сутністю
людини, і, споглядаючи свою початкову природу,
досягти досконалості. Цей стан, який передбачає
«повне народження», коли людина за словами Е. Фромм
долає свої власні егоцентричні проблеми та досягає
нової гармонії, нової єдності зі світом, визначається
як «здоров’я» або ж «благополуччя». У такому стані
досягається повний розвиток розуму – розуму не як
виключно інтелектуального судження, а як осягнення
істини, у тому розумінні, щоб «надати можливості речам
бути такими, якими вони є насправді» [9].
Чань–буддизм включав в себе загальний компонент:
«Не шукати Будду поза себе». Це означало перенесення
всього центру чаньської проповіді на внутрішній,
поза ритуальний, езотеричний аспект [6, с. 18].
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Чань–буддизм розглядає постулати про можливість
досягнення просвітлення через навчання буддійським
принципам, через діяння, коли людина повинна вийти
за стіни монастиря та почати перевіряти себе на
практиці. Відповідно, у Китаї розповсюджується тип
мандрівних монахів, яких зазвичай називали «Хмари
й води» (юнь шуй). Це символ мандрів, у нашому
розумінні як щось просторове, скоро минуще, що може
вислизати. Це одночасно й істинність, і абсолютна дія і
її повна відсутність, «дія поза результатом». «Це подібно
хмарам у небі, які раптово налітають і йдуть в нікуди,
не залишаючи сліду. А ще це подібно малюванню
письмен на воді», – так говорив Чаньський патріарх
Мацзу (VIII ст.). Зокрема, японський проповідник дзен
Кукай уважав, що немає нічого важчого, ніж малювати
ієрогліфи на воді. Вищим ступенем формування
традиції чаньських мандрів була метафора «Шляхи»
(кит. Дао, санскр. Марго), яка означала, що духовний,
подвижницький шлях до просвітління опинявся
містичним чином втіленим у вигляді чисто фізичного
паломництва (Сінцзян, Юйфан – «бродіння сторонами
світу» – або юйсін) [6, с. 292].
Тип буддійського мандрівника в теорії чань–буддизму
найкраще розкрито за часів шостого правління патріарха
Хуейнена (638–713). Зовнішній вигляді Хуейнена мав
одну особливість – нестрижене волосся на голові, що не
відповідало традиціям монахів. Справа в тому, що він був
неофіційним кандидатом на патріаршество. Але так і не
був обраним общиною. Проте від попередника отримав
патру, рясу Шостого патріарха та «таємні знання».
Оскільки він був духовно чистим, відправився в подорож
містами й селам, щоб досягти просвітлення. Сам факт
такого уявного порушення порядку є свідченням того,
що чаньська мудрість може бути передана тому, хто ще
не прийняв на себе всіх чернечих обітниць, а вчення
Чань перевершує власне чернече подвижництво.
У цій традиції «релігійних подорожей» відчувається
далекий відгомін ранніх ритуалів ініціації, коли ініціант
повинен був надовго покинути свій дім, сім’ю або плем’я
й пережити всі труднощі, як фізичні, так і духовні,
пов’язані з цим розривом, а потім повернутися назад
в «оновленому» або «істинному» вигляді. Тут звучить
мотив «нового» і на цей раз «істинного», духовного
народження. Дорога, якою проходить чаньський
мандрівник, є Шлях між ним старим, колишнім, повним
мирського бруду в свідомості і ним же новим – очищеним
і перенародженим.
Висновки. Через міфологічне пояснення найдавніших
міфів Сходу, де підкреслюється мотив, що трактує
створення Всесвіту як процес аналогії перевтілення в
деміурга, що жертвує собою, стає зрозумілим причинні
і рушійні сили послідовного ланцюга актів творіння
у стосунках людини з богами, життєві покликання,
героїчні
перемоги.
Осмислення
філософсько–
антропологічної традиції ініціаційної зачіски при
зверненні до найдавніших міфів Сходу про створення
світу засвідчує виявлення спільної загальнолюдської
природи та корені її походження. З позиції східних
культур через окремі релігії, характерні для системи
цінностей східної культури: конфуціанство, даосизм,
китайський дзен (чань) – буддизм, стає зрозумілим
досягнення «оновленого» або «істинного», очищеного і
перенародженого у свідомості стану.
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»
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Eastern philosophical anthropological tradition in the initiation
of the hairstyle
To consider the philosophical–anthropological tradition of the initiation
hairstyle, to reveal the common universal nature and the roots of origin becomes
possible when referring to the oldest myths of the East about the creation of the
world (the main elements of the universe).
The article is aimed at understanding the philosophical and anthropological
tradition of the initiation hairstyle from the position of oriental cultures.
The main conclusions: through the mythological explanation of the oldest
myths of the East, which emphasizes the motive that treats the creation of the
universe as the process of the analogy of reincarnation in the demiurge, which
sacrifices itself, the causal and motive forces of the successive chain of acts of
creation in human relations with gods, life calling, heroic victories. Comprehension
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of the philosophical and anthropological tradition of the initiatory hairstyle when
referring to the ancient myths of the East on the creation of the world is evidenced
by the identification of a common human nature and the roots of origin. From the
position of Oriental cultures, through individual religions, characteristic of the
value system of Oriental culture: Confucianism, Taoism, Chinese Zen (chan) –
Buddhism, the achievements of the «renewed» or «true», purified and reborn state
in consciousness become understandable.
Keywords: initiation, hair, initiation hairstyle, oriental philosophical and
anthropological traditions.
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Тілесність в умовах
віртуального соціокультурного простору
В умовах домінування візуальної культури з її орієнтацією на видовищне
шоу, емоційність і афективність саме людська тілесність акцентується як
найбільша цінність. Відповідно у постмодерному суспільстві ХХІ століття
найбільш актуальним стало тілесно–візуальне вираження соціокультурних
змістів. Оскільки механізми поширення масової культури технологічно
обумовлені й орієнтовані в першу чергу на тілесність людини із властивими
їй чуттєвістю й інстинктивними спонуканнями, це безпосередньо впливає
і на цінності та характер духовного світу людини епохи постмодерну.
Світовідчування і світорозуміння людини епохи постмодерну формується на
основі масової культури, до якої людина прилучається у прагненні до власної
ідентичності. Масова культура є буттєвою цілісністю сучасної людини й
може бути розглянута в аспекті її якісних особливостей.
Ключові слова: духовне, тілесне, масова культура, віртуальний простір,
інформаційне суспільство, особистість.

Тілесність сучасної електронно–віртуальної культури
можна розглядати як статус загальнозначущого етапу
розвитку культури людства. Сучасна масова культура
являє собою специфічну інтерпретацію різноманітного
соціокультурного досвіду, багато дослідників,вказуючи
на її зв’язок з класичною культурою, вважають, що
вона представляє собою новий етап соціокультурного
існування людини. Надаючи «тіло центризму» статус
світоглядної установки, вона створює незвичайну
ситуацію, у якій тілесність знаходить субстанціональний
статус і стає основною характеристикою культури.
Це актуалізує теоретичне обґрунтування тілесності
як способу втілення індивідуального начала сучасної
людини, особливо з позицій філософської антропології
й філософії культури в контексті специфіки сучасного
соціокультурного простору.
Стан дослідження проблеми. Проблеми, пов’язані з
роллю тілесності в культурі, досліджуються у роботах
М. Бердяєва, М. Колесника, А. Лук’янова, Л. Мемфорда
та інших вітчизняних і зарубіжних мислителів. У
наявних роботах вказується на неоднозначність впливу
тілесності на розвиток культури та естетики. Разом з
тим роль тілесності в умовах становлення віртуального
культурного простору є малодослідженою науковою
проблемою. Відтак, постає проблема визначення
ролі тілесності в умовах становлення віртуального
соціокультурного простору.
Мета дослідження. Визначення особливостей розуміння тілесності в умовах формування віртуальної культури.
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Традиційно розвиток комунікації розглядається як
процес, який сприяє подоланню матеріально–тілесного
виміру буття людини і забезпечує зростання духовно–
моральної складової у сутності та проявах людської
природи. Як підкреслював у зв’язку з цим великий
вітчизняний філософ М. Бердяєв, саме комунікація
розкриває «духовно–тілесний аспект особистості,
дозволяючи піднятися їй над детермінізмом природного
світу» [1, с. 186]. Безумовно, при цьому підкреслюється,
що комунікація набуває духовного виміру лише при
наявності щирості, соціальної сумісності людей, що
спілкуються, при погодженості слів і вчинків тощо, тобто,
власне, ефективна з духовного погляду комунікація уже
має здійснюватися на певних морально–етичних засадах
[4, с. 93].
Очевидно, саме відсутністю останньої умови можна
пояснити те, що радикальне розширення комунікативних
можливостей людини ХХІ століття не привело до такого
ж зростання духовного потенціалу як на особистісному,
так і на соціальному рівні. Хоча інформаційна революція
принципово розширила комунікативні можливості
сучасної людини, проте зростаючий індивідуалізм та
споживацькі цінності зробили контакти поверхневими
і часто позбавленими будь–якого змісту. Комунікативна
сфера, що впливає на людську духовність і тілесність,
хоча й розширюється, проте духовне життя людини в
епоху масових електронних комунікацій виявляється
детермінованої його тілом.
І це є величезним викликом для культури, оскільки
саме духовне життя людини покликана дедукувати її
сутнісні сили за «границі» тілесного буття, виводити
в світ соціальних і духовних взаємодій із творчими
силами інших людей, з різними формами й способами їх
реалізації. А сучасні комунікації сприяють максимізації
не духовного, а тілесного потенціалу людини. При цьому
слід підкреслити, що інформаційне суспільство впливає
на природу людської духовності не лише за допомогою
інформаційних телекомунікацій і глобального інформаційного простору, але й у результаті розвитку сучасної
медицини, біотехнологій, нанотехнологій тощо. Всі ці
процеси створюють ситуацію, у якій антропна тілесність
перебуває на грані трансформації зі сфери природно–
біологічного в сферу штучно–технологічного буття
людину.
У сфері культури домінування тілесного виміру
людського буття знайшло свій вираз у становленні
масової культури віртуального характеру. Переважна
більшість сучасних дослідників піддають її критиці
саме за пропаганду споживчого гедонізму і тілесну
сутність, оцінюючи її ззовні, з позиції домінанти
духовності. Однак при цьому потрібно мати на увазі,
що сучасна людина живе саме у середовищі масової
культури, яка у своєму тотальному поширенні утворює
буттєву цілісність сучасної епохи і живе в кожній людині
– безумовно, у різних іпостасях. Масова культура
формує буттєве середовище кожної людини фактично
незалежно від її духовної позиції чи соціального статусу,
втілюючись на рівні повсякденного, і найбільш відчутно
– на рівні тілесного буття. І це зрозуміло, враховуючи
розважально–споживацьку сутність масової культури. В
умовах домінування візуальної культури з її орієнтацією
на видовищне шоу, емоційність і афективність
саме людська тілесність акцентується як найбільша
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цінність. Відповідно у постмодерному суспільстві ХХІ
століття найбільш актуальним стало тілесно–візуальне
вираження соціокультурних змістів, чим воно нагадує
архаїчне суспільство. Якщо «духовність» є категорією,
за допомогою якої звичайно характеризують істинність
буття людини і рівень його духовності у межах ідеалів
та цінностей класичної культури, то тілесність значною
мірою має розглядатися як категорія, за допомогою
якої можна охарактеризувати сучасну масову культуру
[2, с. 52].
Підставами для цього є те, що культура як
механізм створення значеннєвих орієнтирів людського
життя включає у себе не лише оцінку позитивних і
негативних духовних вимірів, але й розуміння природи
їх матеріального втілення. Масова культура є проявом
та результатом цілком реальних соціокультурних
трансформацій, що виникли на основі інформаційної
революції з її новими способами продукування та
споживання культури. Природне буття людини пов’язане
з інформаційними технологіями, як і з будь–якими
технічними досягненнями, через її власне тіло. Історично
людське тіло взагалі слід розглядати як перше і головне
технічне знаряддя, яке завдяки своїй надзвичайній
лабільності й пластичності є найбільш ефективним
інструментом використання як свого зовнішнього
оточення, що розширюється, так і внутрішніх духовно–
психічних ресурсів [5].
Природне й соціальне буття людини в інформаційно–
технологічному вимірі перебуває в певних значеннєвих
границях людської діяльності, що забезпечує біотехніки
тіла та матеріально–технологічні орієнтації соціуму. У
цьому сенсі можна говорити і про взаємозв’язок між
впливом техніки на можливості матеріальної діяльності
людини та процесом створення духовних феноменів
та ідеалів. Оскільки механізми поширення масової
культури технологічно обумовлені й орієнтовані в першу
чергу на тілесність людини із властивими їй чуттєвістю
й інстинктивними спонуканнями, це безпосередньо
впливає і на цінності та характер духовного світу людини
епохи постмодерну.
Сучасні інформаційно–електронні технології визначають, таким чином, не просто масову культуру як певний
феномен, що може негативно оцінюватися з погляду
високих духовних цінностей класичної культури, а й
характер світовідношення людини, створюючи нові
принципи мислення й штучні форми тілесного буття
людини, але при цьому змінюючи людину не стільки
тілесно, скільки духовно. І це зрозуміло, оскільки масова
культура при всій своїй тілесності утворює цілісне
духовно–практичне буття, що включає в себе специфічне
світосприймання, сенсожиттєві ідеали й механізми їх
втілення в повсякденній реальності. Масова культура
є буттєвою цілісністю сучасної людини й може бути
розглянута в аспекті її якісних особливостей. Однієї з
таких особливостей є опора на емоційне, почуттєве й
тілесно–орієнтоване світосприймання, що характеризує
саме духовний світ людини епохи постмодерну. Духовне
самовизначення людини здійснюється за допомогою
чуттєвості, тілесність виступає як вираження
особистості й активне поширення тілесних практик у
рамках соціокультурного відтворення.
По суті масова культура створює для сучасної
людини своєрідний штучний всесвіт–космос у вигляді
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культурної індустрії розваг, якому підлягає людське
існування. При цьому візуальна культура як культура
зображення і втілення почуттєвих образів, у межах
масової культури займає домінуюче становище щодо
культури вербальної. Через тілесність виражається один
з аспектів сучасної масової культури – візуальність, яка
почасти поєднує її з культурою античною. Світоглядний
тілоцентризм сучасної людини ставить знак рівності
між рефлексією та враженням. У просторі масової
культури існують процеси відтворення й перетворення
індивідуальності за допомогою тілесності. Проте, при
величезних інформаційно–комунікативних можливостях
сучасної людини, тілесна чуттєвість несе в собі, на
відміну від епохи античності, не стільки матеріал
для духовного перетворення, скільки розважально–
споживацький зміст. Масова культура орієнтована
на почуттєве споживання без границь, у ній немає
місця відмові бажанням, і, зокрема, бажанню наочно й
очевидно для всіх актуалізувати своє Я.
Така форма світосприймання, як візуальне мислення,
визначає сутність масової культури як візуально–
тілесної символізації. Це також можна розглядати у
контексті характеристик античної культури, оскільки,
як справедливо вказує відомий філософ А. Ф. Лосєв,
символізм космологічного характеру, побудований у
вигляді теорії, можливий лише тоді, коли живе тіло людини
виступає на перший план і претендує на тотожність
із ідеєю [3]. Подібність світосприймання античної і
масової культури визначається спільністю їх засад –
тілоцентризму і візуального мислення. Сучасні візуальні
засоби масової комунікації визначають характеристики
індивіда та суспільства на основі реалізації механізмів
візуально–тілесної символізації з позиції інформаційно–
технологічних процесів. Візуальне мислення як форма
занурення у масову культуру та тілоцентризм як її
ментальна установка створюють фактично усі культурні
форми буття сучасної людини.
У зв’язку з цим виглядить цілком доречним, що чи
не найбільш популярною формою культуротворчості
сьогодні виступають різні форми дизайну. Сучасна
масова культура принципово відрізняється від класичної
тим, що вона репрезентує процес технологічної
реалізації штучного середовища, що визначає практично
всі соціокультурні практики постмодерного суспільства.
Саме у межах дизайнерських практик найбільш активно
здійснюється продукування символів і змістів масової
культури, які забезпечують домінування тілесно–
почуттєвих вимірів аксіосфери постмодерної людини.
Висновки. Отже, тілесне буття людини сьогодні
найбільше суттєво пов’язане з візуальною культурою
і інформаційними технологіями, які для ефективності
культурної діяльності обумовлюють необхідність
звертання до засобів впливу не стільки на духовну,
скільки на тілесну сферу буття потенційних споживачів
продуктів масової культури. Людська тілесність у
соціальному контексті несе на собі риси типового
для даного суспільства порядку соціалізації й
індивідуалізації. За допомогою механізмів масової
культури, зокрема, дизайну, через предметно–візуальне
середовище, відбувається створення різних штучних
світоглядів, запропонованих на вибір споживачеві.
Світовідчування і світорозуміння людини епохи
постмодерну формується на основі масової культури,
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до якої людина прилучається у прагненні до власної
ідентичності. Знання, почуття, воля як сутнісні сили
людини, виявляючись під тиском цього комплексу засобів
візуальної комунікації, реалізуються в екзистенціальній
цілісності феноменального й фізичного тіла людини.
Створення в сфері масової культури візуально–тілісних
символів певних людських якостей, соціальних станів
і культурних контекстів реалізує екзистенціальний,
сенсоутворюючий характер культурної діяльності.
Сприйняття штучного середовища як природної
тілесності навколишнього світу й знаходження власної
тілесності у штучному середовищі змушує людину
в пошуках ідентичності по суті прирівнювати своє
буття до споживання предметів масової культури.
Тому єдиний спосіб надання буттєвому середовищу
людини епохи постмодерну духовно–сутнісного виміру
– це трансформація самої масової культури на засадах
гуманоцентизму.
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Сorporealityin terms of virtual socio–cultural space
In conditions of dominance of the visual culture with its orientation on
the spectacular show, emotionality and affectivity, it is human solidarity that is
accentuated as the greatest value. Accordingly, in the postmodern society of the XXI
century, the most relevant was the bodily–visual expression of socio–cultural content.
Since the mechanisms of the spread of mass culture are technologically determined
and focused primarily on the human physicality with its sensuality and instinctive
motives inherent in it, it directly affects the values and character of the spiritual world
of a person of the postmodern era. The world of light and the worldview of a person
of the postmodern era is formed on the basis of mass culture, to which man is involved
in the pursuit of his own identity. Mass culture is an existential integrity of a modern
person and can be considered in the aspect of its qualitative features.
Keywords: spiritual, bodily, mass culture, virtual space, information society,
personality.

***

196

Гілея

УДК 502.1:551.588.7:911.375

Лазарева М. Л.,
кандидат філософських наук, в.о. доцента
кафедри філософії, Львівський національний
аграрний університет (Україна, Дубляни),
marinlazareva@gmail.com,
ORCID: 0000–0002–7063–2068

Енергоефективні технології у процесі
конструювання суспільства майбутнього
Наголошено, що екологічні загрози, які сьогодні постали перед нашою
планетою, актуалізували роботу організацій із захисту навколишнього
середовища, наукові пошуки в області альтернативних джерел енергії та
розробку принципів виховання екологічної свідомості. Останнє вимагає
комплексного перетворення життєвих реалій людини і витіснення
консюмеристських установок із масової свідомості.
Розглянуто теоретичні розвідки Дж. Гріра у сфері раціонального
використання земельних ресурсів та особливостей побудови людських домівок
у майбутньому. Зазначено, що помешкання, які функціонують як відокремлена
екосистема, стануть єдино прийнятним рішенням у сфері будівництва
майбутнього. У статті окреслено переваги побудови міст, конструкція яких
дозволить людям жити компактніше, раціональніше розподіляти простір
навколо себе, не потребуватиме зайвих витрат на транспортування, водо– й
енергозабезпечення.
Попри переваги процесу вбудовування технологій у побут людини,
зазначено, що велику небезпеку становлять збої у роботі програм, помилки під
час їх програмування, а також дії зловмисників, які можуть завантажувати
і використовувати персональну інформацію індивідів задля досягнення
неправомірних цілей. Підкреслено, що проблеми технологізованих «розумних
міст» майбутнього полягають не стільки у темпах розвитку і впровадження
новітніх еко– та енергоефективних технологій, скільки у моральному
вихованні людини.
Ключові слова: енергоефективність, смарт–технології, консюмеризм,
аркологія, урбаністична екологія, екопоселення, MavHome.

Екологічні загрози, які сьогодні поставили людство
перед вибором – відмова від споживацького світогляду
і перехід до екоефективних технологій чи руйнування
звичного нам усім світу – вкрай актуалізували роботу
організацій із захисту навколишнього середовища,
наукові пошуки в області альтернативних джерел енергії
та розробку принципів виховання екологічної свідомості.
Останнє, зокрема, потребує не лише впровадження в
освітній процес відповідних дисциплін, профілактичних
бесід та настановчих дискусій на міждержавних
самітах, а й комплексного перетворення життєвих
реалій індивідів, трансформації їхнього побуту, робочих
місць, служб громадського обслуговування тощо. Адже
лише комплексна перебудова суспільства дозволить
видозмінити консюмеристські установки масової
свідомості та переспрямувати руйнівний наразі курс
людства у напрямку збереження життя на Землі.
Так, сьогодні у світі налічується декілька населених
пунктів, свідомі громадяни яких об’єднались і перейшли
до використання відновлюваної енергії сонця, вітру
та морських хвиль, переобладнали свої помешкання
й видозмінили систему виробництва і споживання
продукції. Прикладами таких поселень слугують
містечко Утрехт в Нідерландах, крихітний данський
острів Самсо та Канарський острів Ієрро, екоселище
Файндхорн у Шотландії, місто Сонгдо у Південній Кореї
тощо. Однак слід зазначити, що зразки забезпечення
екобезпечною енергією містечок чисельністю населення
у декілька тисяч чоловік, зрозуміло, не можна
порівнювати із багатомільйонними мегаполісами.
Оскільки ж кількість населення на планеті стрімко
зростає, а міста–мільйонники й надалі приваблюють
людей перевагами життя в урбанізованому районі,
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проблема виживання людства неминуче потребує змін
усталених способів життя та організації діяльності,
що так чи інакше призведе до трансформації сфер
будівництва та розселення людей на планеті.
З огляду на те, що проекти екологічно–ефективних міст
досі частіше розробляються на папері, аніж втілюються
у реальності, не буде зайвим підкреслити внесок у цю
галузь науково–фантастичних теорій екотопії, автори
яких запропонували читачам новітні способи побудови
поселень, організації транспортної системи і розселення
людей на планеті ще в середині ХХ ст. Так, Е. Калленбах
у 1975 р. видав книгу під назвою «Екотопія: записи
і звіти Вільяма Вестона», у якій він зробив спробу
переосмислити базові принципи організації людського
побуту та виробництва. Більш сучасною є розробка
професора соціальної екології в університеті Махідол
А. Маршала – «Екотопія 2121: образ нашої майбутньої
зеленої утопії – у 100 містах», – у якій автор змальовує
своє бачення принципів функціонування екоміст
майбутнього. Окрім цього, чималий внесок у розвиток
сфери екобудівництва зробили архітектор П. Солері,
еколог М. Розенцвейг, американський письменник
Дж. Грір, футуролог Р. Курцвейл, інженер і підприємець
І. Маск та багато інших. На теренах же України
розвиток та впровадження енергоефективних установок
відбувається дещо сповільнено, однак як позитивну
тенденцію слід виокремити процес об’єднання людей у
громади і створення екопоселень. Так, українці дедалі
частіше відмовляються від проживання у загазованих,
засмічених мегаполісах та переїздять на відносно
чисті території, організовуючи свій побут та дозвілля
на екологічних засадах. Такі поселення набувають
усе більшої популярності та поступово з’являються
у Київській, Вінницькій, Львівській, Миколаївській,
Одеській, Дніпропетровській та інших областях нашої
вітчизни. На жаль, рівень життя українського населення
поки що не дозволяє мешканцям таких поселень
активно використовувати новітні технології у процесі
їх спорудження, однак важливо, що в суспільстві
відбулись помітні зсуви у напрямку до екологічності та
ефективного споживання енергії і ресурсів.
Так, метою статті є критичний аналіз новітніх
тенденцій
у
сфері
екологічного
будівництва,
характеристика їх переваг на шляху до гармонійного
співіснування природи, людини і технологій; опис
способів
підвищення
енергоефективності
вже
функціонуючих мегаполісів, а також дослідження
особливостей технологічних інновацій, які мають
потенціал видозмінити уявлення людини про межі її
можливостей.
Розпочинаючи
аналіз
окресленої
проблеми,
насамперед, слід висвітлити позицію М. Розенцвейга,
який, даючи визначення екології примирення, зазначає,
що «це наука винаходити, встановлювати і підтримувати
нові ареали проживання задля збереження розмаїття
видів у місцях, де люди живуть, працюють чи грають.
Я не пропоную винаходити нові місця проживання у
резервах, чи на площах, де відбувається відновлення.
Я кажу, що люди зараз використовують більшу частину
світової поверхні землі і ми можемо використовувати її
краще. Ми можемо використовувати її таким чином, аби
примирити наші потреби із потребами диких, місцевих
видів. […] Практикуючи екологію примирення ми
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повинні приділити пильну увагу нашому поводженню із
землею. […] Ми можемо навчитись тому, як примирити
наше власне використання землі з багатьма іншими
видами. Навіть з більшістю з них. Якщо вони мають
доступ до наших фермерських полів, наших лісів, наших
міських парків, шкільних майданчиків, військових баз,
лісових ділянок, так, навіть до наших подвір’їв, тоді вони
мають шанс. Якщо вони живуть там де ми, тоді вони
мають те що й ми. Ми ж повинні мінімізувати їх ризик
вимирання. Але доступу до нашої землі недостатньо.
Успішно практикуючи екологію примирення, ми повинні
вивчити, чого види потребують для того, аби ладнати із
нами, і ми повинні зробити цю роботу для тисяч окремих
видів. У подальшому ми повинні урізноманітнити місця
проживання у нашому середовищі замість того, аби
створювати, як ми зараз робимо, вкрай обмежене число
архітектурних поселень, які нам подобаються» [10,
с. 7]. Таким чином, людині потрібно переосмислити ті
принципи будівництва, якими вона послуговувалась
досі. За сучасного стану справ нам необхідно усвідомити,
що людина є лише частиною планетарної екосистеми і її
права закінчуються там, де починаються права будь–якої
іншої живої істоти. Ми повинні навчитись виживати не
за рахунок інших видів, а разом із ними. Лише у такий
спосіб ми матимемо можливість говорити про майбутнє
нашої планети та своє власне.
У свою чергу Дж. Грір, розвиваючи тему
раціонального використання земельних ресурсів
й характеризуючи домівки людей у майбутньому,
зазначає, що проекти останніх неодмінно потребують
переосмислення і трансформації: «органічна архітектура
повинна просторово працювати зі своїм навколишнім
середовищем, практично так само як і естетично; вона
повинна використовувати матеріали структурно, так
само як і естетично, за їхнім призначенням, і виробляти,
використовувати та розпоряджатись цими матеріалами
таким чином, аби не шкодити природним системам; і
вона повинна адаптуватись з плином часу до потреб
людей, які її використовують і до змін у природних
системах, які її оточують. Коли епоха дешевої благодатної
енергії закінчиться, архітектура, яка відповідає цим
вимогам, запропонує набагато ефективніше використання
обмежених ресурсів аніж архітектура марнотратства, яка
спотворює так багато ландшафтів сьогодні» [7, с. 123].
Свою позицію Дж. Грір ілюструє екобудинками, які
мають вбудовані ділянки для вирощування продуктів
харчування, спорудами, які продукують енергію
шляхом пасивної абсорбції сонячного випромінювання,
домівками, зробленими з кобу (суміші глини, соломи,
піску, ґрунту і води), конструкціями із солом’яних блоків
тощо.
Особливий акцент Дж. Грір робить на дизайнерських
будинках М. Рейнолдса, які останній конструює із
натуральних матеріалів та сировини вторинного
використання (наприклад, пляшок або автомобільних
шин). Серед переваг його архітектурних проектів слід
виокремити врахування особливостей навколишнього
ландшафту, енергоефективність (оскільки споруди
обладнані сонячними системами опалювання й
охолодження), здатність накопичувати і зберігати
воду, вмонтовані теплиці для вирощування овочів і
використання автономних очисних споруд. На думку
Дж. Гріра саме помешкання, які функціонують як
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відокремлена екосистема й стануть єдино прийнятним
рішенням у сфері будівництва майбутнього. Насамперед це пов’язано із тим, що людина припинить
безвідповідально видозмінювати природне середовище
за власним бажанням (вирубуючи при цьому ліси,
переспрямовуючи русла річок, проводячи меліорацію
ґрунтів, видозмінюючи флору і фауну локального
регіону тощо), а навпаки, вбудовуватиме своє житло у
сформований природою ландшафт, враховуючи переваги
і недоліки тої чи іншої місцевості. Окрім цього, людина
матиме змогу переробити та ефективно застосувати
численні тонни сміття, які щодня продукуються
сучасними мегаполісами. Так, М. Рейнолдс зазначає,
що сьогодні у суспільстві «немає нестачі зношених
шин – принаймні 2,5 мільярди зараз накопичилось
у США, а ще 2.5 мільйони викидається кожен рік.
Шини можуть розглядатися як глобально доступний
«природний ресурс». Інші матеріали, такі як банки та
пляшки використовувати необов’язково, хоча стіни
з пляшок та цегли є відомою особливістю багатьох
Земних кораблів1» [9]. Однак, попри економність,
ефективність та сміттєпереробні особливості таких
проектів, їх популярність сьогодні досить невисока;
переважна більшість населення й надалі віддає перевагу
багатоповерховим будинкам із залізобетону і лише вкрай
обмежена кількість людей все ж відважується на ризик і
споруджує для себе житло подібного типу.
Продовжуючи
аналіз
заявленої
проблеми,
сконцентрую увагу на такому напрямку у сфері
інноваційної архітектури як аркологія – концепції, яка
під час проектування середовища існування людини
обов’язково враховує вплив екологічних факторів на цей
регіон і має на меті таке розміщення міського населення,
яке максимально знижує рівень його негативного
впливу на оточуюче природне середовище. Піонером
із реалізованих прикладів подібних конструкцій є
містечко Аркосанті в американському штаті Аризона,
спроектоване П. Солері. Останній переслідував мету
створити такий населений пункт, який дозволив би
людям жити компактніше, раціональніше розподіляти
простір навколо себе, не потребував би зайвих витрат
на транспортування, водо– і енергозабезпечення.
Інфраструктура Аркосанті передбачала можливість
підтримки населення чисельністю до 5000 чоловік,
однак сьогодні у місті проживає лише сота частина
цієї кількості. На жаль, містечко набуло популярності
швидше серед туристів, аніж серед бажаючих змінити
місце проживання, проте слід зазначити, що в часи
розбудови Аркосанті суспільство не було готовим до
таких футуристичних проектів і мало усвідомлювало,
яку загрозу становить його споживацький спосіб життя
для природного середовища. Сьогодні ж ситуація
змінилась.
Й справді, Аркосанті було однією із перших спроб
трансформувати сферу життєдіяльності людини і
вирішити проблему розселення зростаючої кількості
людей на планеті, однак сьогодні таких проектів
чимало. Серед них є й такі, які пропонують зосередити
життя мешканців міста в межах однієї споруди, яка
вміщуватиме житлові райони, офісні приміщення,
1
Серія проектів М. Рейнолдса має назву «Earthship», що у
наближеному перекладі означає «Земний корабель».
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розважальні комплекси, лісопаркові зони, площі для
сільськогосподарської діяльності тощо. Більшою ж
мірою зазначені ідеї залишаються теорією на папері,
причиною чого є обмежене фінансування і структурно–
функціональні недоліки будівель. Однак це не стає
перешкодою для прогресивних міст сучасності, які не
зупиняються у своїх пошуках способів ефективного
використання обмеженого простору та ресурсів, активно
послуговуючись при цьому розробками технологічної
галузі.
У цьому контексті цікавими є розробки в області
урбаністичної екології. Остання є розділом екології,
яка займається вивченням взаємозв’язків між міською
та природною системами, способів їх взаємодії і
шляхів перебудови середовища проживання людини.
Розвиток урбоекологічних концепцій головним чином
зумовлений інноваційним стрибком у технологічному
секторі, який і уможливив обладнання людських
поселень енергоефективними і ресурсозберігаючими
системами. Йдеться про хімічні та біохімічні способи
ідентифікації та усунення забрудників (сульфатів,
нітратів, фосфатів, пестицидів тощо), відстеження
і корекцію температурних режимів, встановлення
новітніх систем освітлення, впровадження технологій
схоплення вуглецевих викидів, переробку сміття тощо.
Так, значним прогресом у процесах впровадження
новітніх смарт–технологій у систему організації
проживання людей можуть похизуватись такі міста як
Сонгдо, Сеул, Сувон, Сінгапур, Барселона, Стокгольм,
Амстердам, Дублін, Мадрид та деякі інші. Для прикладу,
інженери, будівельники і технологи корейського
містечка Сонгдо облаштували його комфортними
спорудами,
обладнаними
високотехнологічними
системами енергетичного контролю, очищення води,
кондиціонування повітря, сортування сміття тощо.
По аналогії із описаним Е. Калленбахом екополісом,
у Сонгдо усі домівки, учбові заклади, офіси, місця
проведення дозвілля розташовані на такій відстані одне
від одного, що людина може дістатись туди пішки або
на громадському велосипеді за 15 хвилин. Більш того,
40 % території Сонгдо займають зелені насадження, що
є досить непоганим показником екологічності.
Проте, якщо проект розбудови Сонгдо першопочатково передбачав використання новітніх технологій,
то європейські містечка з тривалою історією змушені
перебудовувати свою інфраструктуру і вбудовувати
енергоефективні системи у вже існуючі будівлі. Багато
споруд, розміщених в центрі європейських столиць,
сьогодні розцінюються як культурне надбання і
знаходяться під захистом ЮНЕСКО, тож на шляху їхньої
модернізації виникають численні труднощі. Ергономічний
дизайн сучасних будинків вкрай складно естетично та
ефективно поєднати із старовинними будівлями минулих
століть, що вимагатиме у майбутньому або перетворення
їх у культурно–історичні міста–музеї, або ж їх знесення.
З огляду на рівень вкоріненості людини у традиції,
культурну та історичну цінність будівель, а також
програми збереження культурної спадщини, вірогідність
останнього є вкрай низькою. Проте слід підкреслити, що
розбудова новітніх технологізованих екополісів є не лише
більш дружелюбною до навколишнього середовища, але
й більш ефективною у плані розселення і організації
життя людей на планеті.
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Попри це, згадані вище європейські міста не
цураються прогресу і бодай частково впроваджують
технології,
які
підвищують
енергоефективність
їх функціонування. Серед таких інновацій слід
виокремити
встановлення
систем
«розумного»
зовнішнього і внутрішнього освітлення; відеокамер для
спостереження, передбачення і попередження скоєння
злочинів; систем сортування, переробки і утилізації
сміття; GPS–навігаторів на транспортних засобах, які
у режимі реального часу відстежують рух транспорту,
аналізують дані і за необхідності «розвантажують»
проблемні ділянки доріг, фіксують п’яних водіїв і
полегшують процес паркування тощо. Додатково, органи
підтримки правопорядку завдяки доступу до інтернету
і персональних даних користувачів мобільного зв’язку
можуть використовувати інформацію зі смартфонів
задля аналізу і попередження девіантної поведінки.
Загалом же, усі ці системи покликані економити
енергію, ефективно її розподіляти, підвищувати якість
життя населення, знижувати, або й повністю усувати
шкідливий вплив на навколишнє середовище, що робить
їх впровадження у життя і побут людини більш ніж
доцільним.
Продовжуючи, зосереджусь на характеристиці
досить відомого у світі дослідницького проекту
MavHome1, розробленого науковцями з Університету
Техасу в Арлінгтоні. Проект передбачав обладнання
помешкання людини різноманітними сенсорами,
датчиками і комп’ютерними системами, які у режимі
реального часу відстежуватимуть її активність,
коригуватимуть ефективність використання будинком
енергоресурсів, попереджуватимуть загрози безпеці
будинку і здоров’ю мешканця, контролюватимуть роботу
пристроїв, систем клімат–контролю тощо. Показовий
приклад функціонування такого помешкання описаний
у статті Д. Кук, М. Янгблада і С. Даса: «о 6:45 ранку
MavHome вмикає опалення, тому що воно вивчило, що
для обігріву будинку до оптимальної для пробудження
температури потрібно 15 хвилин. Будильник спрацьовує
о 7:00, що сигналізує як увімкненню світла у спальні,
так і кавоварки у кухні. Боб заходить до ванної кімнати
і вмикає світло. MavHome записує цю дію, відображає
ранкові новини на відео екрані ванної кімнати і вмикає
душ. Доки Боб голиться, MavHome зчитує, що Боб
набрав два фунти ваги протягом минулого тижня.
MavHome інформує Боба, що це стало тенденцією
протягом останніх двох місяців і пропонує поради для
зміни образу його життя. Коли Боб закінчує чепуритись,
світло у ванній кімнаті вимикається, у той час як жалюзі
у кухні та вітальні відкриваються (енергоефективна
альтернатива до звичного підходу Боба вмикати світло
у вітальні, кухні і коридорі). Коли Боб йде на роботу,
MavHome убезпечує будинок, знижує температуру,
запускає робота–пилососа і вмикає полив газону, попри
те, що прогноз погоди в інтернеті передбачає 40%
вірогідність дощу. MavHome відстежує активність Боба
поки його немає вдома з метою повідомити йому про
проблеми вдома і підготувати температуру будинку й
джакузі до його повернення о 6:00» [6, с. 166].
1
MavHome – абревіатура для проекту Managing An
Intelligent Versatile Home, що у перекладі означає «Управління
розумним універсальним будинком».
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Отже, наведений приклад змальовує досить райдужну
картину вбудовування технологій у побут людини. За
допомогою таких систем людина й справді може більш
ефективно використовувати ресурси, економити на
комунальних витратах, успішно контролювати будинкові
процеси і відстежувати стан власного організму. Такі
системи, для прикладу, здатні аналізувати положення
тіла людини, що дозволяє своєчасно реагувати на
ситуацію, коли людина падає, накопичувати інформацію
про звички і вмикати світло та відкривати жалюзі,
коли людина читає книгу, автоматично запускати
систему кондиціонування повітря при підвищенні рівня
вологості повітря у помешканні тощо. Підкреслю, що
подібні системи запрограмовані на розвиток і адаптацію
до нових потреб та функцій людини, тобто, вони здатні
вчитись. У світлі ж досліджень в області створення
штучного інтелекту, не слід передчасно відкидати
сценарій, коли таке технологізоване управління сферою
проживання людини може мати негативні для неї
наслідки. Окрім цього, велику небезпеку становлять збої
у роботі таких програм, а також дії зловмисників, які
можуть завантажувати і використовувати персональну
інформацію індивідів задля досягнення неправомірних
цілей. Усі ці загрози, у свою чергу, актуалізують розробку
законодавчих актів, які б контролювали кіберпростір.
Принагідно слід підкреслити, що функціонування
«розумного міста» передбачає вільний обмін
інформацією у суспільстві, доступ до її збору та
накопичення. Адже віддалене управління переліченими
вище системами контролю за енергоспоживанням
персонального будинку, охорони здоров’я і підтримки
громадської безпеки потребують централізованих
баз даних та максимальної відкритості громадян в
інформаційному вимірі. З огляду на це, актуальності
набуває питання анонімності і приватного простору
індивіда. У цьому контексті згадується відома антиутопія
Дж. Оруела «1984», у квартирах громадян якої були
встановлені телеекрани, які неможливо було відімкнути
і які були обладнані відеокамерами, що робило людину
постійним об’єктом спостереження «Великого брата».
З одного боку, подібний нагляд мав на меті попередити
скоєння злочинів та викорінити в людині бажання робити
неправомірні вчинки як таке. З іншого ж – телеекран
знищував приватність людини, вселяв у неї думку про
те, що кожен її крок щосекунди контролюється і може
бути засуджений. За такого стану справ людина втрачає
навіть можливість обрати правильний шлях самостійно,
натомість він обирається для неї ззовні і вона змушена
ним слідувати. Однак, як свідчить історія, будь який
примус зрештою призводить до вибуху в суспільстві і
нищення нав’язаних цінностей.
Зауважу, що технологічний поступ і подальші
розробки у цій галузі поза усілякими сумнівами мають
потенціал докорінно трансформувати наші уявлення про
світ та життєві цілі людини. Водночас залишати поза
увагою ті небезпеки, які приховують у собі як технології,
так і їх дегуманізоване використання, є щонайменше
безвідповідально. Так, наприклад, створення ефективної
служби охорони здоров’я у «розумних містах»
передбачає, поміж іншим, використання індивідуальних
фітнес–трекерів, браслетів, моніторингових патчів та
інших пристроїв, які передаватимуть інформацію про
фізіологічний стан людини у відповідні організації.
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Деякі з них нагадують татуювання, які фіксуються на
шкірі людини, стежать за її життєвими показниками
і у бездротовому режимі транслюють інформацію на
смартфон, родичам або ж у медичні установи. П. Сеті та
С. Саранґі зазначають, що «вони обладнані медичними
датчиками, які здатні вимірювати різні параметри, такі
як серцебиття, пульс, артеріальний тиск, температуру
тіла, швидкість дихання і рівень глюкози у крові»
[11, с. 7]. Більш того, «сьогодні можливо розуміти
нейронні сигнали в головному мозку, визначати стан
головного мозку, і тренувати його для покращення
уваги і концентрації. Це називається нейрофідбек […]
Технологія, яка використовується для прочитання
сигналів мозку має назву ЕЕГ (електроенцефалографія),
або нейрокомп’ютерний інтерфейс. Нейрони всередині
мозку передають інформацію в електронному вигляді
і створюють електричне поле, яке може бути виміряне
ззовні з позиції частотності. Мозкові хвилі можна
розділити на альфа, бета, гамма, зета і дельта хвилі
залежно від частоти. В залежності від типу хвилі можна
визначити спокійний мозок чи блукає в думках. Цей
тип нейронного зв’язку може бути отриманий в режимі
реального часу і використаний для того, щоб тренувати
мозок зосереджуватись, приділяти більше уваги речам,
поратись зі стресом, і покращувати психічне здоров’я»
[11, с. 8]. Так, зазначені вище ґаджети, з одного боку,
можуть врятувати життя особи, у якої, скажімо,
несподівано стався інфаркт. З іншого ж боку, не слід
забувати, що зв’язок із пристроями, які здійснюють
моніторинг процесів в організмі індивіда і здатні
тренувати мозок для підвищення якості виконання
певних функцій, є двостороннім, що уможливлює їх
використання із метою контролю, завдання шкоди,
стеження тощо.
Окрім цього, вищезгадане перегукується з описаним
М. Фуко паноптикумом. У своїй праці «Наглядати і
карати» автор змальовує в’язницю нового типу, у якій
«в’язень ніколи не повинен знати, чи справді за ним
наглядають, але він має бути впевнений, що за ним
завжди можуть наглядати» [3, с. 251]. Якщо врахувати, що
сучасні смартфони, телевізори, персональні комп’ютери,
планшети, смарт–годинники та безліч інших пристроїв,
якими людина постійно користується на роботі й у
побуті, здатні накопичувати і транслювати інформацію
про її вподобання, історію пошуків, місцезнаходження,
комунікації, то чому ж не можна припустити, що усі ці
дані можуть використовуватись не задля її блага. Відтак,
виникає запитання, чи є ймовірність того, що надання
технологіям доступу до своїх помешкань, транспортних
засобів і навіть тіла спровокує появу «дисциплінованого
суспільства», чергову антиутопію, у якій індивіди
перетворяться на мешканців паноптикуму нового
ґатунку? Вважаю, що шукати відповідь на це запитання
потрібно у сфері етики.
Так, попри негативні конотації, функціонування
суспільства як злагодженого механізму, взаємозв’язок
між індивідами і їх відкритість до спілкування обіцяє нам
новий рівень існування людей, у якому не залишиться
місця егоїзму, байдужості та споживацтву. У цьому
контексті можна сказати, що проблеми технологізованих
«розумних міст» майбутнього полягають не стільки
у темпах розвитку і впровадження новітніх еко– та
енергоефективних технологій, скільки у моральному
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вихованні людини, яка своїми нігілістичними настроями
і некрофільною етикою може перетворити життя у
такому суспільстві на тоталітарний режим. Згадані вище
антиутопії виникли у головах мислителів на основі
аналізу духовного стану їхнього часу і відобразили ті
негативні риси, які й сьогодні спотворюють характер
людини. Видається, що ми матимемо змогу говорити про
новий, якісно досконаліший виток у розвитку людського
суспільства лише у разі перенесення його уваги на вітальні
цінності, створення новітньої етики взаємоповаги
і взаємодопомоги, повсюдного впровадження екоефективних технологій у життєдіяльність людини,
викорінення консюмеристського світогляду, зміщення
акценту зі швидкоплинних і руйнівних задоволень на
збереження життя.
Основоположник школи фізіократів Ф. Кене у
своїй праці «Китайський деспотизм» стверджував,
що фізичні та моральні закони, на яких ґрунтується
природний закон життя людини і державне правління,
«встановлені Творцем природи раз назавжди для
постійного відтворення та розподілу матеріальних благ,
необхідних для потреб людей, об’єднаних в суспільство
і підпорядкованих порядку, який приписують їм ці
закони» [2, с. 460]. Згідно із таким підходом вищою
силою, яка встановлює та контролює закони природного
та людського світу є Бог. Однак у ХХІ ст. людство
переосмислило подібну позицію і взяло правління у свої
руки. Озброївшись здобутками технологічної індустрії
людина створила собі нового бога та почала сміливо
перетворювати світ навколо себе. Наслідками цього
стали екологічні катастрофи, вимирання флори та фауни,
перенаселення планети, забруднення усіх оболонок
Землі, генетично модифіковані продукти харчування,
хвороби та смерть. Відповідно постало питання про те,
хто несе відповідальність за руйнацію світу – людина
чи технології? Серед цих варіантів слід обрати перший,
адже технології самі по собі не містять у собі добре
чи погане начало; у руках же неосвіченої людини із
консюмеристськими установками вони перетворюються
у зброю масового знищення.
Оскільки ж природа, як первинна сфера людського
існування, за сучасних умов вимагає активних дій,
спрямованих на її збереження та відновлення, людству
необхідно переосмислити принципи організації свого
життя, споживання енергоресурсів, виробництва
продукції та утилізації відходів. Як колись зазначав
М. Шелер, «людина повинна знову навчитись осягати
велику незриму солідарність усіх живих істот між
собою у всеєдиному житті, […] ми знову повинні
вчитись розуміти, відучуючись у той же час від
поширеної думки, наче математичне природознавство,
наскільки б воно не було гідне захоплення, є єдино
можливий спосіб нашої знаючої участі у природі» [4,
с. 117, 119]. Опираючись на подібні заклики, сьогодні
людство вчиться жити у гармонії із природою: воно
розробляє і впроваджує у свій побут енергоефективні
технології, модифікує своє помешкання, будує новітні
екологічно безпечні поселення, засвоює принципи
дбайливого використання енергії та ресурсів. Зараз у
світі є чимало прикладів ефективного вбудовування
технологій у світ людини і природи, що дозволяє
сподіватись на подальший прогрес у процесі злиття
технологій, людини і природи.
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Однак, незважаючи на те, що розвій технологічної
сфери вже сьогодні дозволяє людині використовувати
у процесі побудови своїх помешкань ресурсозберігаючі
системи та безпечні для екосфери матеріали, переважна
більшість населення планети обирає звичні мегаполіси,
життя у яких в недалекому майбутньому стане
нестерпним через надмірну кількість сміття, шум,
смог, велику концентрацію людей тощо. Окрім цього,
перешкодою на шляху до реалізації новітніх проектів
людських помешкань стоять будівельні компанії,
які, спеціалізуючись на стандартних залізобетонних
конструкціях, не мають наміру поступатись на ринку
товарів новоствореним компаніям із виготовлення
екологічно безпечних матеріалів. Пересічні ж громадяни
або є фінансово неспроможними побудувати чи
придбати помешкання, сконструйоване за новітніми
стандартами енергоефективності, або виявляють крайню
байдужість до процесів оптимізації взаємодії людини
і природи при виборі житла. Остання позиція є вкрай
загрозливою, адже вона свідчить про те, що людина
й досі не усвідомила, яку загрозу становлять її дії для
навколишнього середовища і мало чим відрізняються
від попередніх поколінь, які колись так і не відважились
переїхати до містечок на кшталт Аркосанті.
Завершуючи,
наведу
влучне
зауваження
О. Бондаря, що «причина нещастя – не в економічному
неблагополуччі, а у відсутності у людей розуміння сенсу
життя, у відсутності дій, у відсутності прагнення до
отримання нових знань і розвитку себе як особистості, а
також наявності нічим не зайнятого часу. Усе описане у
сукупності називається невпевненістю у завтрашньому
дні. […] Нещастя проявляється також і у відсутності
зв’язку між обов’язками конкретної людини і завданнями,
які стоять перед оточуючим її суспільством: великим чи
малим співтовариством, в яке вона входить. Нещастя –
це почуття, що дії людини не мають сенсу і значення для
спільної справи. Відчуття беззмістовності, безцільності
і безплідності власних зусиль – досить вагома причина,
здатна зробити людину нещасною» [1, с. 143–144].
Таким чином, шлях до щастя людству слід шукати у
позбавленні від хибного уявлення про те, що технології
є запорукою всемогутності і припиненні їх однобічного
використання у якості розваг, у пошуку свого місця на
планеті та переосмисленні принципів взаємодії з іншими
живими істотами, у вкоріненні в масову свідомість
антропокосмічного світогляду співжиття з іншими,
у видозміні засад виробничої діяльності у напрямку
екоефективності, у безкомпромісному підвищенні рівня
освіченості населення і використанні усіх можливостей
для самовдосконалення та духовного розвитку. Лише
такий відповідальний погляд у майбутнє може дати
людському суспільству шанс створити нову потужну
цивілізацію.
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Energy–efficient technologies in the process of construction
of the future society
The paper emphasizes that environmental threats facing the planet have
actualized the scientific researches in the field of alternative energy resources and
formation of a new type of ecological consciousness. The last one requires complex
transformation of people’s everyday lives, and the removal of the consumerist
attitudes from the mass consciousness.
John Greer’s investigations in the field of rational use of land resources and
peculiarities of the construction of human habitation in the future are considered. It
is noted that homes that function as a separate ecosystem will be the only acceptable
solution in the construction industry in the future. Paper outlines the advantages of
cities construction, that will allow people to live more compactly, more rationally
distribute the space around them, and will not require extra costs for transportation,
water and energy supplies.
Despite the advantages of the embedding of technologies into people’s everyday
life, it is noted that quite dangerous are software failures, severe programming
errors, and actions of the intruders who can download and use personal information
to achieve unlawful purposes. It is also emphasized that problems of technological
smart cities of the future are not so much in the pace of the development and
implementation of the latest eco– and energy–efficient technologies, as in the moral
education of a person.
Keywords: energy–efficiency, smart technologies, consumerism, arcology,
urban ecology, eco–village, MavHome.
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Феномен доверия как компонент
устойчивости общественных отношений
Осуществляется разноплановое исследование понятия «доверие» в
пределах философии. Феномен доверия рассмотрен как один из составляющих
компонентов устойчивости всех общественных отношений.
В статье проводится анализ уровней доверия, а именно базового,
личностного, социального и культурного. Сделан вывод о том, что
философский анализ доверия в современном украинском обществе не имеет
пространно количественного и тематически равноценного представления.
Существует потребность в целостном этико–философском анализе
феномена доверия, что позволит выявить его сущностное наполнение, место
и связи в иерархии ценностной системы общества, причин кризиса или причин
повышенного общественного запроса.
Ключевые слова: доверие, уровни доверия, общество, ценности.

(стаття друкується мовою оригіналу)
Актуальность: Потребность теоретического осмысления феномена доверия обусловлена ощущением ее
кризиса не только в локальных ячейках отдельного
социума, но и общей тенденцией к пониманию
уровня доверия, характерной также для обществ с
достаточными политическими и экономическими
основами для утверждения так называемой «культуры
доверия». Сегодня понятие «доверие» достаточно
широко используется в рамках социогуманитарных
исследований [5]. Причем, каждая из наук
рассматривает этот феномен по–своему, что, с одной
стороны, приводит к многообразию его трактовки, а с
другой – ограничивается конкретной наукой. Данная
статья направлена на создание предпосылок для
решения такой научной проблемы, как преодоление
узких дисциплинарных рамок, которые возникают
при исследовании феномена доверия отдельными
науками социогуманитарного профиля. Считаем, что
целесообразным является междисциплинарный подход к
рассмотрению этого понятия, который даст возможность
значительно расширить границы использования термина
и существенно углубить знания о нём.
Целью данной статьи является осуществление
разнопланового исследования понятие «доверие»
в пределах социогуманитарной науки, а именно в
философии.
Функционирование общества – процесс сложный,
нелинейный, который требует особого уровня
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рефлексии от философов, социологов, экономистов.
То, что экономическая составляющая играет большую роль в жизни социального организма, никто
сегодня не отрицает. Однако, не только на ней стоит
акцентировать все внимание. Существует целая система
духовных ценностей – социальных устоев, на которых
основывается общественная жизнь, которые определяют
его конфигурацию в каждом социуме по–разному [11].
Одним из таких устоев является феномен доверия.
Оно является одним из составляющих компонентов
устойчивости всех общественных отношений, это
сложный общественный феномен, который имеет
многоуровневую природу. Рассматривая различные
теоретические подходы к изучению проблемы доверия,
можно выделить несколько характеристик доверия, на
которые обращают пристальное внимание те или иные
исследователи.
Феномен доверия находится в тематическом
авангарде западноевропейских научных исследований
с начала 80–х годов прошлого века. Экономисты,
политологи, социальные психологи, социологи с
точки зрения различных теоретических направлений и
методологических обеспечений утверждали мнению
о том, что доверие является ключевой категорией для
понимания и конструирования моделей общественной
жизни, что обусловлено его все присутствием в
межчеловеческих отношениях.
Изучение феномена доверия, прошло длительный
этап своего развития в работах таких известных
ученых, как: В. Андрющенко, М. Вебер, Р. Дарендорф,
Э. Дюркгейм, Г. Заболотная, Н. Луман, М. Магомедов,
В. Макеев, Т. Парсонс, А. Селигмен, Т. Скрипкина,
В. Сергеев, П. Штомпка, Ф. Фукуяма., и как результат,
феномен доверия приобретает статус социальной
ценности, обеспечивающей существование и развитие
общества.
Большая часть авторов, поддерживают единую
точку зрения о том, что есть несколько уровней доверия:
базовый, личностный, социальный и культурный.
А теперь рассмотрим каждый из уровней подробнее:
Базовый уровень подразумевает безусловное
доверие к себе и миру в целом. Подразумевается, что
этот уровень доверия присущ каждому человеку. Это
самоидентификация и доверие внутри своей социальной
среды.
Личностный уровень доверия тесно связан с
базовым. Доверие к миру невозможно без доверия к
его субъектам. Только доверяя определённому человеку
индивид способен выстраивать отношения доверия на
более высоком уровне [19]. Этот процесс находится, в
основном, в сфере интересов психологии. Становление
доверия между людьми предполагает ожидание
определенного поведения, соответствия личности
той роли, которая и порождает доверие. Взаимосвязь
социальных ожиданий и доверия в обществе заметил
Ф. Теннис. Он изучал вопрос доверия через призму
различных состояний общества.
Социальный уровень доверия (третий) определяется
путём изучения взаимодействия в социальных группах,
в частности, распределения социальных ролей
внутри группы. Как правило, доверие внутри группы
значительно выше чем за её пределами. В данном
контексте определение «свой–чужой» обществом
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не порицается. Контакты человека определяют его
сетевые взаимодействия. Полноценная сеть отношений
создаётся путём взаимодействия личностей. При этом,
каждая личность, имея собственные сетевые контакты,
получает доступ к сетевым контактам другой личности.
Этот вопрос рассматривает теория сетевого анализа [1].
Культурный уровень доверия формируется внутри
национальных обществ. Этот – четвёртый – уровень
доверия определяется через разнообразные культурные
характерные признаки.
В соответствии с рассмотренными теоретическими
концепциями доверия, можно отметить, что доверие
следует рассматривать как некий циклический процесс,
развивающийся преимущественно по спирали [18].
Начало становления процесса доверия происходит
на базовом уровне, когда индивид доверяет самому
себе и миру, в котором он живет, далее человек
начинает доверять другому человеку, и тогда доверие
переходит на новый, личностный уровень. Следующим
этапом развития доверия является возникновение его
социальной, надиндивидуальной природы, когда доверие
становится самостоятельным ресурсом действия в рамках
социальной группы. Четвертый этап развития доверия,
когда оно «поднимается» на новую ступень и начинает
формировать общий контекст действия, создавать
культуру, позволяющую воспроизводить, поддерживать
и восстанавливать доверие на предыдущих уровнях.
Феномен доверия в рамках социально–философского
знания включает в себя понимание того, что в его основе
– широкий спектр взаимоотношений между людьми,
состоящий из различных чувств, эмоций, ценностей
и поведенческих установок. Этот подход нашел свое
отображение в сетевых концепциях, в рамках которых
социальное доверие рассматривается как некоторая
«паутина», в которой переплетаются межличностные
чувства, эмоциональные установки и переживания,
являющиеся следствием социальных интеракций
сетевых агентов – индивидов, находящихся в социальной
сети, «паутине», сотканной ими самими [14].
Социальное доверие в рамках социологического
анализа получило свою разработку в рамках изучения
проблемы
социального
порядка,
стабильности
социальной и институциональной системы общества,
его организаций и структур. Особое внимание доверию
уделяется учеными, работающими в рамках теории
социального капитала, так как социальное доверие
рассматривается как важнейший ресурс социального
капитала.
Измерение уровня социального доверия в обществе
связано с изучением отношения групп населения,
индивидов к основным социальным институтам,
организациям,
структурам.
В
свою
очередь,
уровень доверия государственным, общественным,
экономическим институтам является показателем
общественного развития и его потенциала в конкретных
исторических и социокультурных условиях. Социальное
доверие
выступает
определенным
механизмом
повышения
степени
и
чувства
безопасности
общества и индивида в условиях роста социальной
неопределенности.
Специфика философского осмысления такой
категории, как доверие, заключается в том, что ее
разработки осуществляются в пространстве этических
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исследований и нравственных отношений. В большинстве
работ по философии доверие интерпретируется как
нравственное понятие, выражающее веру человека
в добро, порядочность, верность, ответственность
и проявляющееся в межличностных отношениях, в
которых убежденность в названных нравственных
императивах переносится либо не переносится на
конкретную личность, ситуацию, формируя восприятие
отдельной личностью отношений, общества, мира и
себя в нем.
В контексте философских исследований доверие
возникает ментальным состоянием сознания, которое
формирует установку на то, что люди, на которых
возлагаются обязательства, обязательно оправдают
их ожидания [4]. Также под этим понятием понимают
морально–практическое
отношение
индивида
к
партнеру в общении, основанное на его вере в честность
и искренность [20, с. 166]. Доверие может иметь наивную (детскую) форму, приобретать символическое
значение (клятва), держаться на личной преданности
или основываться на формальных принципах и
выражаться в форме договора [20, с. 166]. То есть, доверие может принимать абсолютно противоположных по
смыслу форм – от неформальных к четко регламентированным. Это порождает среди философов вопрос о
его природе. В частности, по мнению В. Кондрашовой–
Диденко и Л. Диденко, доверие может трактоваться
как иррациональное понятие, под которым понимают
элемент или форму веры, или рациональное
отношение (уверенность в надежности других,
ощущение ответственности, ориентация на появление
возможных рисков и достижения максимально
эффективного результата) [22]. А. Кожемякина в своих
научных исследованиях говорит о соотношении в
структуре доверия рационального и иррационального
компонентов [4]. Причем, исследовательница отмечает
доминирование иррационального компонента над
рациональным. А. Мищенко, наоборот, считает, что
доверие является скорее рациональным знанием, которое
формируется на основе логики и опыта и дополняется
иррациональной компонентом, что выражается в форме
веры [15]. То есть, среди исследователей нет единой
точки зрения относительно природы доверия. Понятно,
что оно формируется в пределах рациональных и
иррациональных компонентов, или же синтезирует в
себе обе составляющие.
С точки зрения гносеологии, доверие можно
трактовать как диалогический способ познания, в рамках
которого развиваются субъект–субъектные отношения,
взаимосвязь бытия «Я» с бытием «Ты» [4]. В таком
аспекте под субъектом возникает «другой», интересы
которого стремится сориентировать объект.
Философия рассматривает доверие с аксиологической точки зрения как духовный ориентир и
метаценность в отношении таких демократических
ценностей как свобода, справедливость и солидарность,
под влиянием которых строится гражданское
общество [4].
С философской точки зрения доверие – это, с
одной стороны, структурированная сущность, что
включает в себя доверительные ожидания и реализацию
деятельности для достижения желаемого результата [4].
С другой стороны, она является постоянным процессом
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формирования субъектных отношений, в основе которого
лежат духовные ориентиры общества – ценности.
Согласно
последним
данным
Европейского
социального исследования среди всех стран Европы
Украина является страной с самым низким уровнем
доверия [2]. Подтверждением этих данных являются
социологические опросы, которые демонстрируют
тенденцию снижения уровня доверия украинского
социума, прежде всего, к властным институтам [3].
Безусловно, что такое положение вызывает интерес
научного сообщества не только к диагностике
уровня доверия, но и обусловливает необходимость
рефлексии знания о феномене доверия в современном
социокультурном обществе Украины.
Философский анализ доверия в современном
обществе Украины не имеет пространно количественного
и тематически разноцветного представления. Несколько
статей последних лет отнюдь не свидетельствуют
о пристальной заинтересованности философского
сообщества феноменом доверия. Стоит отметить,
что такое положение не является специфической
особенностью национального научного дискурса. Это,
так сказать, эхо трендов более широкого масштаба.
Обращаясь к специализированным энциклопедическим
изданиям, содержащим актуальный понятийно–
категориальный аппарат философии, этики, фиксируем
отсутствие статей о доверии [13; 14]. На первый взгляд,
такой факт является достаточно неожиданным в связи
с тем, что понятие «доверие» принадлежит к языку
морали. Понятно, что такое положение вещей является
не случайностью или своеобразным игнорированием
жизненно доказанных очевидностей, не стоящими
осмысления на уровне высших закономерностей.
Можно сказать, что это вызвано, так сказать, этическими
очевидностями природы доверия. Основополагающими
ценностями, наличие которых доверие подтверждает,
конкретизирует, является прежде всего свобода,
справедливость и ответственность. Доверие не начальное
звено в ценностной цепи общественной жизни, оно
является следствием провозглашения, утверждения,
культивирования основных ценностей в жизни социума.
Безусловно, что такая этическая «очевидность»
не исключает необходимости этико–философской
разработки феномена доверия, более того, актуализация
проблемы доверия в этико–философском контексте
может стать попутной в поиске глубинных причин
кризиса доверия или повышенного уровня запроса
современного общества доверия, а значит и условий,
и средств создания пространства общественного
доверия [10].
Научная
общественность,
приобщенная
к
анализу
феномена
доверия,
преимущественно
сосредотачивалась на рассмотрении причин кризиса
доверия, актуальности, практической значимости и
оправданности формирования пространства доверия, а
также поисках механизмов его воплощения [16]. При
изучении феномена доверия различными научными
деятелями
отечественного
социогуманитарного
дискурса, выясняется, что ведущим его признаком
является функционально–инструментальный ракурс
в рассмотрении феномена доверия. Итак, существует
потребность
в
целостном,
этико–философском
анализе феномена доверия, что позволит прояснить
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его сущностное наполнение, место и связи в
иерархии ценностной системы общества как такового
и, особенно, современного, в частности, причин
кризиса или повышенного общественного запроса,
понимание которых предопределять поиск средств и
путей создания пространства доверия в соответствии
с социокультурными особенностями национального
общественного ландшафта.
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The phenomenon of trust as a component of sustainability
public relations
The article carries out a multifaceted study of the concept of «trust» within
the framework of philosophy. The phenomenon of trust is considered as one of the
components of the sustainability of all social relations.
The article analyzes the levels of trust, namely, basic, personal, social and
cultural. The conclusion is made that the philosophical analysis of trust in modern
Ukrainian society does not have a broadly quantitative and thematically equivalent
representation. There is a need for a holistic ethical and philosophical analysis
of the phenomenon of trust, which will reveal its essential content, place and
connections in the hierarchy of the value system of society, the causes of the crisis or
the causes of increased public demand.
Keywords: trust, confidence levels, society, values.
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Феномен довіри як компонент стійкості суспільних відносин
Здійснюється різнопланове дослідження поняття «довіра» в межах
філософії. Феномен довіри розглянуто як один зі складових компонентів
стійкості всіх суспільних відносин.
У статті проводиться аналіз рівнів довіри, а саме базового,
особистісного, соціального і культурного. Зроблено висновок про те, що
філософський аналіз довіри в сучасному українському суспільстві не має
докладно кількісного і тематично рівноцінного уявлення. Існує потреба
в цілісному етико–філософському аналізі феномену довіри, що дозволить
виявити його сутнісне наповнення, місце і зв’язку в ієрархії ціннісної системи
суспільства, причин кризи або причин підвищеного суспільного запиту.
Ключові слова: довіра, рівні довіри, суспільство, цінності.
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Числення логіки дії з процедурною
семантикою на основі BDI–логік
Запропоновано нове логічне числення побудоване на ідеях взятих із
сімейства мультимодальних логік дії BDI (belief desire intention). Змінено
аксіоматику та обрану інший тип семантики – процедурний. Це відобразилося
на доказі повноти та несуперечливості формальної системи. Концептуальний
каркас системи залишається тим самим – ідеї Д. Девідсона та М. Братмана
в галузі філософії та логіки дії.
Числення має значення для логіки дії, філософії логіки, філософії психології.
Ключові слова: переконання, дія, логіка дії, інтенція, бажання, філософія дії.

Запропонована на розгляд формальна система
є різновидом числення логіки дії, яке схоже з
мультимодальними BDI (belief–desire–intention) логіками.
Це логіки які описують поведінку раціонального агента
– людини або робота – використовуючи модальності
які формально представляють психологічні поняття
переконань, бажань та інтенцій. Основна ідея запозичена
з аналітичної філософії дії, а саме з праць філософа
Майкла Братмана [1]. Новаторською ідеєю Братмана,
яка походить з робіт ще Девідсона було виділення
інтенцій [2, с. 686], тобто безпосередніх активних дій, як
окремого чинника відносно незалежного від переконань
та бажань. Система сильно відрізняється від інших
існуючих систем даного сімейства. Тут нема дуальних
модальних операторів і відповідної звичної бульової
алгебри, принцип дії заснований на русі інформації з
множини тверджень у множину тверджень та перевірці
на суперечності. Крім того, в даній системі застосовано
принципово іншу семантику – процедурну замість
звичної для логік дії модальної. Це, звичайно, має свої
наслідки для властивостей несуперечливості та повноти
формальної системи. Ця картина дуже не характерна
для даного виду логік, та надає іншого забарвлення
філософській інтерпретації категоріям переконань,
бажань та інтенцій.
Числення моделює поведінку раціонального агента
за нормальних умов та забезпечує формальну схему
міркувань для багатьох типів штучних агентів – роботів.
Дослідження у цій сфері дозволять не тільки краще
зрозуміти логіку дії але і перевірити деякі психологічні
теорії раціональної поведінки та абстрактного мислення.
Дослідження важливе для формальної логіки та
філософії дії та теорій штучного інтелекту. За допомогою
нового підходу до побудові аксіоматики можна позбутися
класичних проблем інших числень даного сімейства
та дослідити нові формальні властивості системи
побудованій на старих теоретичних ідеях.
Дана розробка є першим повноцінним формальним
результатом на шляху поєднання ідей філософії
психології та логіки. На її концептуальний каркас
вплинули розробки в галузі психологізму у філософії
логіки та дослідження в сфері формалізації систем
народної психології та поєднання феноменології досвіду
та формальної логіки.
Пропоноване
представляє
собою
числення
гільбертівського типу [3], тобто буде відносно велика
кількість аксіом та лише одне правило виводу. Головна
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мета системи – показати як будь яке твердження шляхом
формального перетворення по заданим правилом
з нейтрального твердження переходить у корелят
поведінки агента або відкидається.
До словника числення відноситься все те що
відноситься до словника класичної логіки висловлювань. Це перш за все пропозиційні змінні p, q, r,
s, t та логічні сполучники – кон’юнкція, імплікація,
диз’юнкція, заперечення та еквівалентність. Також у
числення переходить визначення правильно побудованої
формули у логіці висловлювань – будь–яка пропозиція
p є правильно побудована формула і якщо Ф правильно
побудована формула то – Ф, Ф → Ф, Ф ˄ Ф, Ф ˅ Ф, Ф
↔ Ф також є правильно побудованими формулами.
Але це не весь перелік правильно побудованих формул,
оскільки в системі також будуть використовуватися три
унікальні модальні оператори і це теж треба включити у
словник. У численні буде наступні нові елементи – BEL
для переконання, DES для бажання та INT для інтенції.
Отже, BEL Ф, DES Ф та INT Ф теж правильно побудовані
формули. Множини тверджень до яких застосовується
оператор позначається {BEL}, {DES} та {INT}.
Крім того важливим буде формальне поняття
суперечності між твердженнями формальної системи
та суперечності у межах певної конкретної множини
тверджень – ⊥. З системи AGM запозичимо оператор
ревізії – REV та додавання і віднімання від множини
тверджень + та – [5]. Операція REV впроваджується
тільки над множинами тверджень, тобто якщо
{Ф} множина тверджень, то REV(Ф) є правильно
побудована формула. Операції додавання та віднімання
це спеціальні двомісні предикати, які застосовуються
до конкретних тверджень та певної множини, для того
щоб або об’єднати цю множину з цим твердженням або
видалити твердження з множини відповідно. Поняття
співставлення твердження з однією з інших множин
тверджень теж чудово формально представляється
об’єднанням множин та перевіркою на суперечність у
цій новій множині. Для того щоб скоротити запис ми
будемо користуватися двомісним предикатом SUP. Тим
не менш ми запишемо аксіому, яка буде формально
представляти зміст цього предикату.
SUP (X, Y) ↔ (+ (X, {Z}) ˄ + (Y, {Z}) → (Z→⊥) ˅ – (Z→⊥)
Тобто застосування предикату SUP до двох
тверджень створює спеціальну множину в якій обидва
ці твердження включені та перевіряє чи веде це до
формальної суперечності чи ні. В більш загальному
виді дана формула має відноситися не до тверджень,
а до множин тверджень, які мають об’єднуватися в
спеціальну третю множину.
SUP ({X}, {Y}) ↔ (+ ({X}, {Z}) ˄ + ({Y}, {Z}) →
({Z} →⊥) ˅ – ({Z}→⊥)
Треба визнати, що числення дуже сильно спирається
на поняття формальної суперечності у множинах
тверджень. Частково це спричинено потужним
запозиченням ідей та елементів доксатичних логік де
це поняття теж відіграє важливу роль. Фактично ми
інтерпретуємо формальну вимогу несуперечливості
системи як найважливішу характеристику дієвого
агента. Переходимо до основних аксіом.
X → SUP (X, {BEL})
Аксіома описує надходження до системи нової
інформації. Будь–яке твердження X веде за собою
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співставлення з множиною переконань. Твердження
може бути як простим висловлюванням p так і складним
висловлюванням пов’язаним логічними знаками. У будь
якому випадку воно або призведе або не призведе до
суперечності з переконаннями агента.
(SUP (X, {BEL}) → ⊥) → REV ({BEL})
Якщо співставлення твердження з множиною
наявних переконань привело до суперечності ми
запускаємо операцію ревізії на множині переконань. З
цим пов’язаний тонкий теоретичний момент оскільки ми
не знаємо чи завжди можна довіряти новій інформації.
Тут можна було б ввести окремий формалізм на перевірку
інформації, співставлення її з помилковою тощо, але як
показує практика все це не дає бажаного результату, а
тільки веде до переускладнення формальної системи.
Тим паче, що в одній з базових доксатичних логік це було
вирішено значно легше – твердження які після перегляду
множини переконань були видалені не знищувались, а
переміщувались у спеціальну службову множину. Якщо
під час подальшого перебігу подій траплялось нове
твердження яке суперечило попередньому, то видалені
твердження оригінальної ревізії відновлювалися. Це
простий механізм але він виконує свою головну роль –
відобразити динаміку зміни переконань у агента.
(SUP (X, {BEL}) → – ⊥) → + (X, {BEL})
Якщо нова інформація пройшла перевірку вона
додається до множини переконань. Множина переконань
зазвичай найбільша з множин в базі агента. Багато в
перебігу міркування залежить від імплікацій з повної
множини переконань, а отже в принципі множину
вигідно поповнювати доречною інформацією про
навколишній світ. З іншого боку треба зважати на те, що
для агента основне не знання а дія, а отже небезпечно
перевантажувати його неактуальною інформацією. Це
справедливо і з огляду на використання обчислювальних
ресурсів та у загальному методологічному плані.
Людина не оперує всією інформацією яка має стосунок
до об’єкта її дії, а тільки актуальною часткою. Тому
при програмуванні епістемічного входу необхідно
дотримуватися принципу доречності та важливості
інформації.
BEL (X) → SUP (X, {DES})
Все що становить собою знання індивіда
перевіряється на відношення до його бажань. Логічно,
що якщо нові знання формально суперечать бажанням
це означає, що інформація з середовища робить
виконання певної мети неможливою. Це має траплятись
відносно рідко але якщо трапляється це має бути в
центрі уваги системи, оскільки виконання бажань її
основна задача. Якщо знання не суперечать бажанням,
тобто є нейтральним по прямому відношенню до них,
подальші операції і значення цієї інформації описується
операціями над множиною переконань та імплікаціями з
цієї множини тобто залишається у вже описаній частині
формалізму.
(SUP (X, {DES}) → ⊥) → REV {DES}
Суперечності множини бажань з твердженнями
з бази знань призводять до запуску операції ревізії
на множині бажань. Якщо бажання суперечить базі
знань агента це означає що дане бажання неможливо
виконати. Залишати в списку бажань це бажання було
б не раціонально та навіть шкідливо. Операція ревізії
подібна до тої що проводиться на множині переконань
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необхідна оскільки часто бажання можуть бути пов’язані
між собою у більш складну систему ніж просто список.
Так, щоб виконати якесь складне бажання може мати
наслідки, які прямо корелюють з іншими бажаннями, а
отже при видаленні цього основного бажання потрібно
ревізувати також його імплікації. Тим не менш потрібно
визнати, що відношення не таке однозначне як в множині
переконань. В базі знань про світ один факт логічно
пов’язаний з іншим тому їх доволі легко ревізувати. Чи
можуть таким чином бути пов’язані бажання? В цьому
випадку не так прямолінійно. Навіть якщо певне бажання
потребує для початку виконання якихось інших менших
бажань, вони цілком можуть бути незалежними. Тобто,
агент може бажати ці менші бажання, навіть відкинувши
більше бажання, не зважаючи на те що вони каузально
пов’язані. Це робить необхідним застосовувати трохи
інші правила до множини бажань ніж до множини
переконань.
Також постає питання про можливості повної
втрати бажань. Якщо допустити, що система зіткнеться
з ситуацією, яка буде вказувати на те що жодне з
бажань агента не можна реалізувати, операція ревізії
видалить всі бажання і логічно, що система зупинить
функціонування оскільки в неї не буде ніякої мети. Ця
ситуація це не просто логічна можливість, а реальна
можливість для багатьох штучних агентів. В цьому
випадку треба пам’ятати що на етапі вкладення в
базу базових бажань є можливість ввести певні базові
переконання, як наприклад що необхідно підтримувати
відносну безпеку агента або зберігати ресурси тощо.
Очевидно що до цих базових бажань можливо віднести
також твердження на рахунок випадку коли всі бажання
виконано або їх виконання неможливе. Для робота це
було б команда повернутися на базу або продовжити
пасивне спостереження за змінами в середовищі в надії
на те що обставини зміняться і бажання стане можливо
виконати.
Також поки ми не перешли до наступної частини
аксіоматики необхідно обговорити питання про
імплікації бази знань та загальної ролі бази знань у схемі.
Ясно що множина переконань не може бути обмежена
виконувати роль для простого механізму, який перевіряє
чи можливо виконати те чи інше бажання чи ні. База
знань центральна частина числення оскільки по перше
вона є основою для набуття подальших знань, а по друге
вона як представник інформації з зовнішнього світу є
потенціальним прямим корелятом бажань не тільки в
негативному, а і в позитивному смислі.
Перший аспект можливо описати за допомогою
правил обробки імплікацій з множини переконань.
Практика показує, що якщо множина переконань
незамкнена відносно імплікації і є достатньо великою з
нею можна вивести майже велику кількість висновків.
Різноманіття механізмів за допомогою яких може
бути здійснена подальше набуття знань описується в
роботах з доксатичної логіки [4]. Для нас важливим
є те що це принципово можливо але для того щоб не
перевантажити систему необхідно встановити фільтр з
параметром, наприклад, актуальності. Ми вже визначили
основний формальний інструмент пошуку актуальності
в інформації – це її суперечності з тим чи іншим
елементом бази. Таким чином аксіома має виглядати так:
(({BEL} → Ф) → (SUP (Ф, {X}) → ⊥) → +(Ф, {BEL})
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Де Ф це множина будь яких наслідків з множини
переконань, а {X} це будь яка множина тверджень з
використаних в системі.
Що мається на увазі під другим аспектом? Логічно
можливо на етапі закладення базових бажань закласти
в агента команду оцінювати ситуації в об’єктивному
світі і якщо необхідно продукувати нове бажання. Це
можна реалізувати як і спеціальним переконанням в базі
переконань так і бажанням віднаходити нові бажання.
В будь якому випадку бажання має діяти в зв’язці
з переконаннями з описаних причин. Яким чином
виразити це формально? Допустимо у нас є спеціальне
твердження X, яке буквально означає переконання в
тому що твердження Y має бути включене в множину
бажань. Тоді аксіома буде виглядати наступним чином:
BEL (X) → +(Y, {DES})
Переходимо до наступних аксіом описуючих основне
відношення між бажаннями та інтенціями.
(SUP ({DES}{BEL}) → – ⊥) → INT ({DES})
Бажання які пройшли ретельне співставлення з
базою знань та новими твердженнями з оточуючого
середовища попадають в список інтенцій, тобто для
того щоб здійснити їх агент піде на прямі дії. Впадає
в око що ця частина формалізму не прямо пов’язана з
попередніми формулами. Попередні аксіоми описували
рух тверджень від епістемічного входу системи, а дана
аксіома може бути приведена в дію ще до того, як якесь
твердження з зовнішнього середовища надійде до
агента. Нова інформація з зовнішнього середовища може
вплинути на перебіг подій тільки опосередковано через
надходження в базу переконань про оточуючий світ та
подальше співставлення з нею.
Фактично здійснення бажань, тобто переведення
тверджень з множини бажань у множину інтенцій це
ядро поведінки системи. Це має відбуватися постійно і
відбуватися від самого старту функціонування агента.
Очевидно, що на початку в базу бажань необхідно
помістити певну кількість тверджень, для того
щоб система почала з чимось працювати. До цього
відносяться і згадані базові бажання і більш складні цілі.
Надходження нової інформації тим часом задає динаміку
змін переконань і опосередковано глобальну динаміку
тверджень у системі. Можна сказати, що це є часова
лінія числення.
(SUP ({INT}, {INT}) → ⊥) → REV ({INT})
Як вже було сказано, множина інтенцій має зберігати
внутрішню несуперечливість. Ми не можемо допустити
щоб дії агента суперечили одна одній. Позбавлення
системи суперечностей у бажаннях та переконаннях
описано в попередніх аксіомах. Фактично в множину
інтенцій дуже складно потрапити суперечливим
твердженням оскільки всі попередні операції пов’язані
з перевіркою інформації на цю властивість для різних
множин. Але логічно така можливість існує. Навіть в
дуже складних системах можлива ситуація коли агент
починає грати проти себе через певні складнощі з
формуванням стратегії. Так наприклад це може статися
через недостатньо продуману часову динаміку в системі,
яка буде продукувати суперечності. Тому необхідно
перестрахуватися і додати окрему аксіому яка не буде
дозволяти шкідливі та беззмістовні дії. Впадає в око що
нема аналогічних аксіом для множин переконань про світ
та бажань. З тим як формалізовано роботу з епістемічним
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входом нова інформація не має спричиняти суперечності
у цих множинах, але залишається можливість того, що
суперечності можуть бути закладені в базові переконання
агента. Така можливість є, але тоді б аксіоми обмежували
не саму формальну систему, того хто закладає базові
твердження. Це не потрібно, оскільки він може мати
на меті прослідкувати як буде вести себе внутрішньо
суперечлива система, наприклад.
Необхідно також визначити, яким чином проходить
процедура ревізії. Для цього достатньо описати загальний
випадок для неозначеної множини тверджень S.
REV ({S}) → ((A→⊥) → – (A,{S}))
Тобто будь–яке твердження, яке призводить до
суперечності у множині S видаляється після ревізії.
Але це не повна картина. Процедура ревізії це не
просте видалення зайвого твердження, а перегляд всієї
множини тверджень на предмет доречності. Правильно
побудована формула має виглядати трохи по іншому.
REV ({S}) → ((Ф→(A→⊥))→ – (A,{S}))
Ф це множина будь–яких тверджень пов’язаних з
проблемним твердженням А відношенням логічного
слідування. Можна переглядати їх так як це виражено
у формалізмі, або задати індуктивну ревізію кожного
твердження з цієї множини.
Аксіоматика вищеописаного числення представляє
собою гільбертівську систему при цьому більшість
аксіом описують перехід твердження з світу в світ за
допомогою імплікації. Все це робить систему ідеальним
кандидатом на те щоб визнати одне єдине правило
виводу. Цим правилом виводу стане modus ponens.
A, A→B
B
Отже допустимо що у нас є агент якому на
епістемічний вхід надходить твердження p – «Світить
сонце».
p
Відповідно до першої аксіоми твердження проходить
перевірку на сумісність з існуючою базою переконань.
P
P → SUP (p, {BEL})
Отже, за правилом виводу
SUP (p, {BEL})
Далі за введеними аксіомами твердження проходить
перевірку на те чи воно суперечить множині переконань
про світ чи ні. Зважаючи на структуру аксіом та на
власний вміст це твердження піде тим чи іншим шляхом
і в результаті стане корелятом поведінки агента в
середовищі.
Семантика для даної системи в основному
зберігає свій класичний вид, тобто вид семантики
логіки висловлювань. Необхідно окремо визначити
тільки значення для нових модальних операторів,
які використовуються в системі. Семантика даної
системи, як було підкреслено у вступі, процедурна,
а не модальна. Процедурні семантики різні, але в
основному вони апелюють до функцій певного виду.
Відповідно, побудуємо функції F1, F2 та F3, які слугують
відображеннями множини простих тверджень у {BEL},
{BEL} у {DES} і {DES} у {INT}.
BEL (X) = 1 тоді і тільки тоді коли для X виконується
функція F1.
DES (X) = 1 тоді і тільки тоді коли для X виконується
функція F2.
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INT (X) = 1 тоді і тільки тоді коли для X виконується
функція F3.
Як можна бачити ці процедурні функція фактично
повністю повторюють певні аксіоми числення, що має
велика значення для доведення несуперечливості та
повноти системи.
Прохід інформації в ці множини тверджень описаний
аксіоматикою системи, а все інше залежить від базової
інформації яка закладена в ці множини переконань
та середовища в яке помістили агента. Система
орієнтована на аналіз інформації та дію, семантичне
значення тверджень це складна філософська проблема,
яку потрібно розглядати окремо. Іншими словами
агент не має знати і не завжди може знати чи дійсно
всі твердження з якими він стикається є істинними
– максимум який йому доступний це перевірка їх на
несуперечливість його суб’єктивним переконанням та
сформованій стратегії дій.
Теореми про несуперечливість та повноту числення
Під час викладу матеріалу статті було сказано,
о теоретично можливе вкладення в базу переконань
або бажань суперечливих тверджень для того щоб
проекспериментувати з поведінкою агента з такою
програмою. Звичайно це вплине на одну з головних
властивостей формальної системи – несуперечливість,
однак не важко просто обмежити можливі дії програміста
системи ввівши аксіому яка буде перевіряти множини
переконань та бажань на внутрішню несуперечливість.
Отже в подальшому викладі ми будемо виходити
з положення, що базові набори тверджень в світах
переконань та бажань є несуперечливими.
Раніше в тексті було сказано, що процедурна природа
семантики числення та схожість семантичних функцій
із деякими аксіомами буде грати роль при доведенні
властивостей несуперечливості та повноти системи.
Довести ці властивості даної системи значно простіше
ніж для типової мультимодальної логіки дії.
В численні існує спеціальний предикат SUP
чия функція це перевірка множин тверджень на
несуперечливість. Область дії цього предикату це
об’єднані множини всіх трьох операторів системи,
що не важко вивести з аксіом. А, отже, числення є
несуперечливим.
Відповідність семантчиних процедурних функцій
F1, F2, F3 та обраних аксіом системи свідчить про
повноту системи.
Висновок. Було представлено на розгляд оригінальну формальну систему з засновану на
BDI–логіках. Система спирається на формалізми
гільбертівського типу та описує як шляхом формальних
перетворень по заданим правилам інформація стає
корелятом поведінки інтелектуального агента в
середовищі.
Система дуже відрізняється від існуючих аналогів.
По перше вона не використовує часову логіку та не
встановлює окрему часову лінію покладаючи динаміку
зміни переконань в системі на механізм надходження
нової інформації в раундовій системі міркувань. По друге
з інших систем були взяти тільки базові філософські
та методологічні принципи та аксіоми представлені в
численні оброблюють інформацію по іншому і фактично
написані з нуля. По третє семантика операторів є
процедурною, а не модальною.
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Подальша робота полягає в покращенні та модифікації
створеної системи та можливої інтеграції даної схеми у
більш загальну схему раціональної поведінки взагалі.
Коли буде досліджена раціональна поведінка необхідно
починати формалізацію нераціональних поведінок, як
розширення даної. Інший напрям роботи – це побудова
інших логік пов’язаних з психологією та ментальним
світом загалом заснованих на наробках та досвіді
здобутих під час виконання даної роботи.
Числення може бути ефективним інструментом для
моделювання дій інтелектуальних агентів та цікавим
об’єктом дослідження для логіків та філософів.
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Formal system of the logic of action procedure semantics
on the basis of BDI–logic
Proposes new logical formal system built on the basis of the ideas taken from
the family of multimodal logic of action BDI (belief desire intention). The axiomatic
is changed and another type of semantics is chosen – procedure semantics. It has its
consequences for the proof of completeness and consistency of the formal system.
The conceptual framework remains the same though – the ideas by D. Davidson and
M. Bratman in the field of philosophy and logic of action.
Formal system has importance for logic of action, philosophy of logic,
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Освітні інституції в історичній ретроспективі:
культурний статус освітніх інституцій
у добу античності

Автор, виходячи з культурно–історичного аналізу освітніх інституцій,
(а) обґрунтовує розуміння освітніх змін на основі історичних реконструкцій
освітніх трансформацій; (б) акцентує культурний статус освітніх
інституцій у добу античності, коли закладались антропологічні передумови
формування педагогічних відносин. Освітні інституції належать до
цивілізаційних здобутків людства, у парадоксальний спосіб вони виступають
дестабілізуючими стабілізаторами людського, культурного і суспільного
буття. Автор підходить до висновку, що тісний зв’язок освітніх структур
зі структурами наукового виробництва посилює цю парадоксальність.
Єдність освіти і науки є чинником, який ініціює вихід за межі інституційного
консерватизму, націлює на здобуття досвіду відповідальної автономії
через саморуйнацію і самооновлення. Дилема успіху та істини визначає
спрямованість трансформацій освітніх інституцій упродовж усього їх
розвитку. Мінімізувати наслідки такої амбівалентності можна лише на
основі етики відповідальності, активізація смислів якої в свою чергу потребує
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розширення гуманістичних виховних практик, наявності у суспільстві
високого рівня світоглядної культури та культури свободи.
Ключові слова: філософія освіти, освітні інституції, культура,
античність, суспільство, реформування.

Освітні інституції проходять непростий шлях
реформування, а створення Нової української школи
спонукає до необхідності розгляду певного досвіду
освітніх інституцій в історичній ретроспективі. Спробуємо
здійснити реконструкцію розвитку освітніх інституцій
з метою встановлення особливостей їх репрезентації
у домодерній та модерній культурі. Проаналізуємо
становлення освітніх інституцій, соціокультурні і
антропологічні передумови формування педагогічних
відносин і перших вчителів як борців зі звичками і
закоснілим способом мислення (П. Слотердайк). В добу
античності чітко простежується тенденція трансформації
закритих освітніх інституцій (езотеричні піфагорійські
школи), що поступово перетворюються на відкриті,
– з місцем–трансформером проведення навчальних і
виховних практик, яке є прообразом постмодерних уявлень
про освітні організації і заклади. Це агора софістів, рухливі
простори та інтер’єри просвітницької та навчально–
виховної діяльності Сократа, академія і лікей античності
класичної доби, засновниками яких виступають Платоні
Аристотель, античний поліс у цілому, бо античні освітні
інституції виникають усередині урбаністичної культури,
яка сама знаходилась ще в стані становлення. Поява цих
інституцій була обумовлена необхідністю підготовки
молоді до життя в полісах (Слотердайк, Платон «Закони»,
«Держава») [19; 9; 8], при цьому проблема гендерної
нерівності в освіті, так само і нерівного доступу до неї
в античності не була загостреною, бо розглядалась на
основі постулату про наперед задану антропологічну
диференціацію полісу, на якій ґрунтується антична
демократія. Символічною репрезентацією освіченої
людини є філософ, а сама освітня діяльність розгортається
у просторі вільного часу. Освітні інституції античності
мають своєю передумовою реїфікацію свободи: освічений
раб розглядається як ресурс, а не агент освітніх і виховних
практик античності, бо освітні інституції античності
структуруються у просторі вільного часу і передбачають,
що агентами і адресатами освітніх і виховних практик
будуть вільні люди, здатні інтелектуально розширювати
свою свободу. Античні освітні інституції орієнтуються
як на досвід організації суспільного життя в державах–
полісах, так і на морально–етичні засади їх існування
та уявлення про добропорядне життя. Освітні інституції
античності виступають одним із чинників становлення
європейської форми життя, а імпульси, що походять
від них, актуалізуються в сучасній освіті. Дослідження
розвитку і реформування освітніх інституцій України
спонукає нас до порівняння їх з освітніми системами
інших країн, пошуків споріднених характеристик, які
мають свідчити про загальні характерні риси, притаманні
освіті незалежно від національної приналежності та
історії походження. Тому є логічним дослідити перші
освітні інституції, відомі з античності, дослідити їх
культурний статус і вплив на подальший розвиток освіти,
головне – з’ясувати, що ми запозичили з античних віків,
чим ми користуємося сьогодні, яким корисним здобуткам
античності ми вдячні і сьогодні.
Грецька культурна традиція пов’язана з іменами
Сократа, Платона, Аристотеля, які у полісній демократії
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найважливішими питаннями бачили процес виховання
і формування вільного громадянина, здатного до
управління державою і мотивованого до її захисту. Саме
в умовах полісного життя, як підкреслює дослідження
Б. Чумаченко, сформувався специфічний стиль світосприйняття, мислення, поведінки стародавніх греків
і римлян, саме поліс зумовив їхній спосіб життя і
культурну свідомість. Поліси були варіантами єдиної
соціальної моделі зі спільними принципово важливими
рисами та якостями, незважаючи на такі антиподи, як
Афіни і Спарта [12, c. 4–5]. Першими філософами й
учителями вважаються софісти: Гіппій, Зенон, Клеобул,
Профагор і Сократ.
Але необхідно підкреслити: у той самий час
пайдейя була інструментом встановлення і підтримки
соціальної нерівності для громадян і негромадян.
Важливим для дослідження є намагання Сократа,
поряд з вищенаведеним, здійснювати пошук і відкриття
істини, пошук благого образу буття. Головне: пізнання
починається із самопізнання, його висловами (пізнай
самого себе; я знаю, що я нічого не знаю). Людина для
Сократа – це мисляча, розумна істота. У Платона підходи
інші: досягнення спасіння через розуміння істини
і благого образу життя. Пізніше це стало джерелом
спасіння у християн. Актуальним було формування
певного ідеалу згідно з пануючим світоглядом.
Платон обґрунтував ідею теорії ідеальної держави,що
і сьогодні не втратила своєї актуальності з питання: кого
допускати до влади. Соціальну нерівність філософ вважав
такою, що не відповідає природній нерівності людей, яка
пояснюється неоднорідністю душі: «…розумній частині
душі, чеснота якої у мудрості, має відповідати стан
правителів–філософів; шаленій частині, чеснота якої в
мужності, – стан воїнів (стражів); низовинній, хтивій
частині душі – стан землеробів і ремісників» [6, c. 47].
Тому, за Платоном, державою мають управляти люди зі
філософським складом розуму, і для цього він створив
свою освітню систему, поєднавши здобутки афінської і
спартанської моделей виховання, започаткував суспільне
дошкільне виховання і ввів понадобов’язкове навчання,
яке б ми сьогодні класифікували як сучасну тенденцію
навчання протягом життя (у нього – до 35 років), і для
найталановитих, що є актуальним і сьогодні у контексті
роботи з обдарованими учнями за Програмою «Інтелект
України».
Важливі тенденції для подальшого розвитку
філософії, культури, освітніх інституцій підкреслюються
В. Кременем у підрозділі 3.1.5. «Давньогрецька
філософія класичного періоду: софісти, Сократ,
Платон» системного дослідження [5], а, саме, що
у вченні Платона вперше поставлено питання про
співвідношення мислення і буття, матеріально–
чуттєвого та ідеалістичного напряму в філософії, який
знайшов своє продовження у Аристотеля і неоплатоніків
і найяскравіше розробляється у середньовічній
філософії» [5].
Вже цього достатньо для об’єктивної позитивної
оцінки освіти і культури античності, для характеристики
філософських течій, на які ми спираємося і сьогодні.
А був ще Аристотель, який пропонував навчати за
певним розподілом за віком (пізніше це назвали
природовідповідністю дитини). Наступні наукові праці
Середньовіччя базувались на розробках Аристотеля
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у галузі логіки, фізики, метафізики. Алеводночасіз
розвитком шкіл, їх специфікою, різноманітністю,
створенням діючої дидактичної системи освіти,
– підґрунтям для розвитку науки від протонауки,
формуванням філософії, переходом від міфів до
релігії, появою християнства як культурної інновації і
зародженням християнської філософії, пропонується
врахування:турботи про долю держави, її безпеки і
захисту, відбору людей, здатних до управління (як варіант
– філософи, мислителі), з обґрунтуванням суспільного
устрою, де можна було урахувати громадську думку, що
непросто і сьогодні. Пошуки ідеального устрою держави
(відомі підходи Аристотеля до тиранії, олігархії,
демократії) – є актуальним питанням для сучасного
громадянського суспільства. Ми не можемо не згадати
внесок античних діячів у подальший розвиток загальної
культури людства, різних форм мистецтва: художнього
мистецтва, літератури, поезії, музики, театру, що є
постійним джерелом для вивчення, наслідування, іноді
копіювання або відгородження для нащадків наступних
епох. Невипадково С. Пролєєв підкреслює, що «…
присутність Аристотеля в культурних та мисленнєвих
контекстах… безумовна, вона очевидна в усіх
інтелектуальних практиках: починаючи від логіки та
онтології до етики та політики (саме їхні словники беруть
початок від Аристотеля). Деякі сторінки «Політики»
можна читати так, начебто йдеться про сучасну Україну,
а не про Стародавню Грецію» [2, c. 9].
Актуальність впливу античної філософії на наше
сьогодення яскраво підкреслює ініціатива ЮНЕСКО та
Міжнародного центру з досліджень Аристотеля щодо
проведення у 2016 році в університеті м. Салоніки
(Греція) Всесвітнього конгресу «Аристотель – 2400
років», що дає можливість бачити «найдивовижніше в
Аристотелі (хоча це стосується не тільки його, а й античної
думки загалом і багатьох інших теоретичних здобутків
минулого) полягає в тому, що в нього можна знайти
значно продуктивніші відповіді на питання сьогодення,
ніж у потугах найновітніших умів і концепцій» [2, c. 10].
В. Андрущенко, підкреслюючи природовідповідність як
принцип античної філософії і теорії виховання, акцентує
також на підходах Аристотеля до моральності, ставлення
до суспільних процесів, а саме: «…моральність людини
дається від природи тільки в можливості і лише суспільне
(політичне) життя перетворює її в дійсність. Людина –
політична істота, і як таку, її потрібно готувати до життя
різноманітними засобами. За Аристотелем, джерело
людяного (морального) в людині – природа, виховання
ж має на меті «доповнити те, чого людина не має від
природи. Компроміс – стиль філософії Аристотеля»
[1, c. 12–13].
Формуванню античної філософії сприяли ранні
міфи, містичне вчення про зародження релігії, рання
протонаука, послідовники Орфея, лірична поезія, за
творами яких ставлять сучасні класичні спектаклі у
видатних театрах світу.
Досі досліджуються знайомі з студентських років
філософські школи: Мілетська (Анаксимадр; Фалес
Милетський – пізнання ґрунтується на принципі єдиного
початку, ним було внесена ідея доказів у математиці;
Анаксимен – центральне питанням про початок всіх речей
як конкретно–чуттєве, безпосередньо дане); Геракліт –
все тече, все змінюється, в одну ріку не можна увійти
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двічі, все проходить через боротьбу; Піфагорійське
братство – (числа – основа і початок усякої речі);
Елейська школа (Ксенофан, Парменід, Зенон Елейський)
– вводиться поняття буття як основи реальності, і
яке – вічне, цільне і неподільне, незнищенне; школа
анатомістів (Левкипп, Демокрит)– буття складається
з багатьох невидимих атомів, здатних пересуватися
у просторі. Представники школи кініків: Антисфен,
Диоген Синопський сповідували простоту і природність,
відмову від сумнівних завоювань цивілізації. Аристипп
(Киренська школа філософів) сповідував непізнаваність
світу та ідеал людини через пошук повної насолоди
від життя. Зенон Китийський (стоїки) вчив переносити
удари долі. Пиррон (скептики) – доводив, що істина не
існує. Неоплатонізм (Плотин: початок – божественне).
Була ще школа епікурейців (Епікур) з їх підходами до
людини як соціальному атому, із закликами не шкодити
іншим, що є актуальним і для нашого сьогодення.
Цицерону, який розвинув ідеї софістів, ми завдячуємо
за введення у науковий обіг поняття гуманізму і
формулювання культурного ідеалу вільної людини як
поєднання освіченості філософської і риторичної, що
було мотивацією до власного самовдосконалення і
суспільного впливу. Неможливо не згадати і Квінтіліана,
з його підходами до раннього розвитку дитини від її
народження і окресленням ролі педагога у вихованні,
що здійснюється у формі гри, з похвалою, без насилля,
під керівництвом педагога. Його можна вважати
родоначальником індивідуального навчання. Головне,
як підкреслює Вернер Йегер, – у грецькій філософії
є та сила, звідкіля проростають як із кореня грецькі
форми мистецтва і мислення, що сприяє розвиткові
ясного погляду, здатного розрізняти міцний порядок, що
лежить в основі будь–якої події у круговерті природи і
людського світу [2, c. 20].
Невипадково, видатна фреска Рафаеля Санті
«Афінська школа», – як зв’язок епох, – увіковічила
античних філософів у Станца делла Сеньятура на
видатному полотні,що зберігається у кабінеті Папи
Римського у Ватикані. Фреска, як шедевр ренесанського
мистецтва, уособлює і прославляє істину та її пошук
філософами, силу розуму видатних мислителів
античності з особистими рисами сучасників Рафаеля,
що поєднані у єдину композицію.
Дослідити культурний статус освіти і виховання
античної цивілізації ми маємо можливість через твори
Гомера, де він описує виховання своїх героїв, зокрема
Ахилла в «Ілліаді»,через поему Гесіода «Роботи і дні»,
де представлено ідеал фізично і морально розвинутого
грека. Важливо підкреслити принцип наступності
освіти, виховання і культури античності в інших епохах,
де вони були предметом дослідження, наслідування
або відгородження. Гомер є підґрунтям всієї класичної
педагогічної спадщини з моральними ідеалами, що
поповнювали інші представники античних філософів,
«…але ми розуміємо, що таке зростання культури,
соціальне протистояння і перехід від авторитарних
аристократичних форм державного управління до
тиранічних, а через них – до демократичних, – все це
сприяло становленню і розвитку особливої філософії»
[6, c. 39].
Також античним філософам ми завдячуємо актуальними моральними категоріями, що і сьогодні є предметом
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філософських досліджень і міждисциплінарних проектів
фахівців з інших наук.
Можна стверджувати, що антична культура
характеризувалася цільністю та властивою їй
природністю, орієнтувалася на вільний і гармонійний
розвиток здібностей людини, що для нас є актуальним
у сучасній концепції безперервної освіти особистості за
її власними освітніми траєкторіями. Античне мистецтво
ідеалізувало почуття прекрасного, красоту, і це давало
стимули для педагогічної діяльності, філософської
рефлексії, політичної полеміки, які поступалися
пріоритету в ідеалізації прекрасного і об’єктивного.
Вся антична культура для всього людства – є колискою
людської цивілізації, в ній ми бачимо джерела для
формування наступних поколінь філософів, педагогів,
психологів, культурологів, фахівців з різних наук. Для
нашого дослідження актуальним є головний висновок,
суть якого –в органічній єдності освіти, виховання,
культури (через грецьке поняття «пайдейя») з нашим
реальним життям, що допомагає нашому руху до
ідеалів і цінностей, адже «…основна мудрість грецьких
мислителів є у роздумах з приводу політики і моралі.
Вони намагалися визначити основи нового людського
світопорядку, котрий мав би замінити владу монарха
або знаті прописаним законом, обов’язковим для всіх»
[23, c. 12–15]. Що у свою чергу надавало можливість для
розвитку античного суспільства за допомогою зачатків
демократичних структур, таких як виборність державних
і судових посад та проведення народних зібрань,
що і стимулювали розвиток критичного мислення,
допомагали погоджувати суспільні та індивідуальні
потреби.
Повернення до питань важливості гуманітарної
складової в освітніх інституціях нашого часу зумовило
введення курсів культурологічного спрямування
та загального розвитку за Концепцією художньо–
естетичного виховання учнів у загальноосвітніх
навчальних закладах, що затверджена Наказом
Міністерства освіти і науки України від 25 лютого
2004 року, де наголошується, що «…вектор пошуків методології загальної мистецької освіти і
художньо–естетичного виховання спрямовано у
площину новостворених галузей науки: синергетики,
герменевтики, феноменології, аксіології, акмеології,
кожна з яких висвічує нові грані художніх цінностей і
виховні можливості їх впливу на людину» [10]. Курси
культурологічного спрямування передбачають питання
культурологічного підходу в освіті, де культурологія
освіти розглядається як галузь наукового пізнання, а
освіта – як складова культури та сфери культурного
творення [11].
Загальним важливим значенням античної філософії
ми визнаємо і тенденції, що сприяли подальшому розвитку
освітньої сфери з питань антропології, гуманітарної
педагогіки, просування діалогічної форми навчання,
мотивації до постійного навчання, саморозвитку,
важливості соціалізації на демократичних принципах.
Всі ці тенденції враховано у Концепції гуманітарного
розвитку України на період до 2020 року з метою
реалізації цілісної політики гуманітарного розвитку
держави, модернізації суспільства у відповідності із
загальноєвропейськими демократичними настановами
у процесі удосконалення суспільства шляхом
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його наближення до потреб людини в усіх сферах
суспільного життя, створення умов для максимального
розвитку національної культури, розкриття творчо–
продуктивного потенціалу й самореалізації кожної
особистості відповідно до її духовних і матеріальних
потреб і інтересів» [4].
Практичній реалізації Концепції можуть допомогти
шкільні курси філософії для дітей, студентів, орієнтація у
навчально–виховному процесі на варіативні педагогічні
технології, що сприяють розвитку індивідуальних
особливостей. Важливість впровадження філософії для
дітей підкреслено на ХХ Всесвітньому філософському
конгресі «Пайдейя: філософія виховання людства» у
Масачусетському університеті (США), де актуалізовано
розширення філософських горизонтів в освіті дітей
через поширення діалогічних форм взаємодії у науково–
дослідницькій спільноті, а також дискутується питання
впливу спільноти на особистісний розвиток людини і
посилення спільноти через міжособистісне збагачення
[22]. Актуальними залишаються питання етичного
розвитку освітніх інституцій через філософські дискусії
з питань розвитку освіти для демократії, захисту прав
і свобод людини, на основі Програми «Філософії для
дітей» Метью Ліпмана [16; 14; 15] і етичної теорії
Ернста Тугендхата (вона допомагає запобігти етичного
релятивізму, спираючись на власний вибір людини,
приєднатися до морального суспільства, до моральної
спільноти) [21], що є важливим для з’ясування питання:
чи можливо навчити етичним нормам, які необхідні для
просування демократії [24]. Повертаючись до Програми
«Філософія для дітей», необхідно ввести уточнення
і згадати увесь творчий колектив М. Ліпмана, у складі
якого були його колеги: Г. Метьюс, М. Притчард, Ф. Кем,
Е. Шарп, Р. Рид, Ф. Осканян. Головним здобутком
цих філософів, за визначенням ЮНЕСКО, Комісії з
освіти Європарламенту – є її міжнародне застосування
в освітніх закладах на засадах, що стимулюють
перехід від інформаційної моделі освіти і виховання
до рефлексивної, з акцентом на постійний розвиток
критичного мислення, тобто впровадження філософії як
пріоритетного напряму навчання в освітніх інституціях
за моделлю сократівських бесід [17]. Розвиток таких
здібностей надає можливість запобігти маніпулюванню
у практичній діяльності дітей і підлітків. Невипадково,
філософська програма розповсюдилась посвіту і
набирає визнання, у багатьох країнах створюються свої
національні центри філософії для дітей. Такі центри
підкреслюють філософування як зв’язок ідей і певного
досвіду на всіх рівнях освіти і це вважається найкращою
практикою демократії [13]. І водночас підіймаються
питання поєднання демократизації з гуманізмом,
ставленням до інших живих істот: чи є межа, які
виникають небезпеки і ризики, чи є винятковість (Стивен
Хокинг), про що йдеться у Кембриджській декларації
[20]. Підіймаються питання майбутнього використання
інформаційно–комунікативних технологій [18], що є
актуальним і для концептуальних засад реформування
середньої школи «Нова українська школа», де
задекларовано стратегію дій до 2029 року через
виховання на цінностях, орієнтацію на учня, просування
ключових компетентностей для життя, педагогіку
партнерства, адже за експертними оцінками «найбільш
успішними на ринку праці в найближчій перспективі
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будуть фахівці, які вміють навчатися впродовж
життя, критично мислити, ставити цілі та досягати їх,
працювати в команді, спілкуватися в багатокультурному
середовищі та володіти іншими сучасними вміннями»
[7]. За такою формулою реформування Нова школа має
бути в авангарді суспільних змін на демократичних
засадах, процесах розвитку, виховання і соціалізації з
урахуванням сучасних ризиків і викликів глобалізованого
суспільства.
Висновки. Проведене дослідження дає змогу
підтвердити культурний статус освітніх інституцій та
античних філософів, класичні роботи яких з логіки, етики,
політики дали змогу для розвитку наступних цивілізацій.
Освітні інституції належать до цивілізаційних здобутків
людства, у парадоксальний спосіб вони виступають
дестабілізуючими стабілізаторами людського, культурного і суспільного буття. Тісний зв’язок освітніх
структур зі структурами наукового виробництва посилює
цю парадоксальність. Єдність освіти і науки є чинником,
який ініціює вихід за межі інституційного консерватизму,
націлює на здобуття досвіду відповідальної автономії
через саморуйнацію і самооновлення. Дилема успіху та
істини визначає спрямованість трансформацій освітніх
інституцій упродовж усього їх розвитку. Мінімізувати
наслідки такої амбівалентності можна лише на основі
етики відповідальності, активізація смислів якої в свою
чергу потребує розширення гуманістичних виховних
практик, наявності у суспільстві високого рівня
світоглядної культури та культури свободи.
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Educational institutions in the historical retrospective: the cultural
status of educational institutions in the days of antiquity
The author, on the basis of cultural–historical analysis of educational institutions
(a) substantiates the understanding of educational changes based on historical
reconstructions of educational transformations; (b) emphasizes the cultural status of
educational institutions in the era of antiquity, when the anthropological preconditions
for the formation of pedagogical relations were laid. Educational institutions belong
to the civilizational achievements of mankind, paradoxically, they act as destabilizing
stabilizers of human, cultural and social life. The author comes to the conclusion
that the close relationship of educational structures with the structures of scientific
production enhances this paradox. The unity of education and science is a factor that
initiates out of institutional conservatism and aims to gain experience of responsible
autonomy through self–destruction and self–renewal. The dilemma of success and
truth determines the direction of transformation of educational institutions throughout
their development. Minimizing the consequences of such ambivalence can only be
based on the ethics of responsibility, the activation of whose meanings in turn requires
the expansion of humanistic educational practices, the presence in society of a high
level of worldview culture and culture of freedom.
Keywords: philosophy of education, educational institutions, culture,
antiquity, society, reforming.
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Антропологізація історичного знання як один із
напрямів забезпечення компетентнісного підходу
до навчання у вищих навчальних закладах
Аналізуються перспективи застосування методологічної вимоги антропологізації змісту викладання історії у вищій школі в рамках компетентнісного
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підходу до організації навчально–виховного процесу. З’ясовано, що
застосування вказаного підходу сприяє оптимізації формування у студентів
як загальних, так і спеціальних компетентностей курсу історії України.
Досліджено можливості конкретних методологічних підходів історіографії,
а саме: викладання історії як історії повсякденності, цивілізаційного підходу
до змісту історичного знання, розуміння історичного процесу як історії ідей.
Визначено, які з цих підходів дають найкращі результати під час формування
конкретних компетентностей.
Ключові слова: компетентності, антропологізація історичного знання,
курс історії України, педагогіка вищої школи.

Активні перетворення, яких вимагає сучасність
від українського суспільства, мають своїм головним
напрямком формування умов для життєдіяльності
особистості, спрямованої на саморозвиток та повноцінну
реалізацію всіх своїх можливостей. Разом з тим ця
особистість має бути якомога повніше бути залученою
до суспільного життя, мати активну громадянську
позицію, усвідомлювати власну відповідальність за долю
держави. Формування саме такої особистості є головним
завданням сучасної вищої освіти. Власне, можна говорити
про специфічне освітнє середовище, у якому людина має
перебувати протягом всього свого життя і на кожному
з етапів життєдіяльності знаходити нові можливості
для самовдосконалення. При цьому від самого початку
освітнього процесу він має бути спрямований не лише
на засвоєння знань, а й на формування необхідних
для життєдіяльності компетентностей, що мають
забезпечити повноцінне функціонування професіонала
та успішну життєтворчість індивідуума. Курс історії
України у вищій школі також має бути підкореним
вказаним завданням. Компетентнісний підхід на
сьогодні визнаний найбільш перспективним для
освітнього процесу, існує значна кількість теоретичних
досліджень та практичних рекомендацій щодо його
впровадження. Проте часто поза увагою науковців
та педагогів–практиків залишається той факт, що
сучасна історична освіта, як і історична наука в цілому,
перебуває в ситуації зміни парадигми вивчення історії та
пошуку нових методологічних підходів до історичного
дослідження. Відповідно досить складно говорити про
принципові підходи до викладання історії як навчальної
дисципліни, не визначивши впливу методології самого
історичного дослідження, яка застосовується. Одним
із найбільш перспективних напрямків пошуку нової
методології історії є вимога її антропологізації, тобто
наближення змісту історичної оповіді до до інтересів
і потреб конкретної особистості. Сполучення цього
методологічного підходу із застосуванням принципів
компететнісного підходу до викладання можуть дати
позитивні результати та інтенсифікувати процес
навчання в цілому.
Комптетнісний підхід визнається на сьогодні одним
зі найбільш перспективних в сучасній вищій освіті,
тому його методологічні та методичні аспекти часто
виступають предметом вивчення вітчизняних науковців.
Зокрема, теоретичні аспекти компетентнісного підходу та
його історичне становлення були предметом дослідження
таких науковців, як В. Луговий [3], Т. Медведовська
[4], Л. Овсієнко [5], О. Овчарук [6], Л. Хоружа [9].
Конкретні аспекти реалізації комптетнісного підходу
у викладанні історії України найкраще розроблені в
працях О. Пометун [7]. Знайшли докладне висвітлення
і проблеми антропологізації історичного знання та
нових методологічних підходів до вивчення історії в
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дослідженнях В. Гончаревського [1], О. Коляструк [2],
О. Удода [8], Т. Чаркіної [10] та ін.
Виділення раніше не вирішених частин загальної
проблеми. Незважаючи на докладну розробленість
окремих частин проблеми, в цілому вона досі не
розглядалась. На сьогодні не існує досліджень, в яких
би вивчались можливості використання методологічної
вимоги антропологізації до формування змісту
викладання історії в умовах компетентнісного підходу.
Отже, метою даної статті є проаналізувати
можливості застосування антропологізації змісту
історії як одного з найбільш перспективних сучасних
методологічних підходів до процесу викладання
курсу історії України у вищій школі, організованого за
принципами компетентнісного підходу.
Одним із головних завдань, яке постає під час
викладання курсу історії України у вищій школі, є
забезпечення суб’єктності студентів в навчальному
процесі, що досягається перенесенням центру уваги в
змісті матеріалу на особистість, наближенням історії до
конкретної людини. Сучасний глобалізований світ, з одного
боку, дає широкі можливості ознайомлення з світовими
культурними досягненнями, збагачуючи методологічний
інструментарій історика, але з іншого боку – загрожує
дегуманізацією людини в історичному процесі. Вирішити
цю проблему можна за допомогою антропологізації
історичного знання [10]. Тобто історія має висвітлювати
насамперед особистісні проблеми й здобутки, розуміючи
народ, націю, державу насамперед як суспільство, що
складається із конкретних людей. Водночас в сучасному
світі надзвичайно гостро постає проблема діалогу між
різними людськими спільнотами. Усвідомлення власної
національної історії в загальнолюдському контексті є
важливою вимогою сьогодення, оскільки жодне людське
суспільство не існує в ізоляції, а виступає частиною
величезної складної системи, і написання історії лише
однієї з складових цієї системи без врахування інших
повністю позбавлене сенсу.
Отже, здатність до діалогу сьогодні є однією
із ключових складових групи комунікаційних
компетентностей, необхідних майбутньому професіоналу, важливо навчитись адекватному спілкуванню,
вмінню бачити й цінувати іншість співрозмовника.
Вирішенню вказаного завдання якнайкраще сприяє один
з найбільш перспективних сучасних методологічних
підходів до історіописання, що має умовну назву «історії
повсякденності» [8]. Суттю цього підходу є висвітлення
приватних мотивів та наслідків вчинків, визнання
суб’єктності за всіма буз винятку членами суспільства,
а не лише великими героями. Така парадигма є значно
ближчою людині ХХІ ст. в ситуації постмодерну.
Історія невеликих соціальних груп, регіонів, що мають
власну специфіку, окремих родин, населених пунктів
тощо формує у людини відчуття власної залученості
до світових глобальних процесів, а отже, сприяє
формуванню як національної, так і особистої гідності.
Окреслений методологічний підхід має також і
вагоме світоглядне значення історії, що надзвичайно
важливо в рамках компетентнісного підходу, оскільки
останній передбачає систему знань і навичок у зв’язку із
стійкою мотивацією до їх використання та розширення,
що неможливо без відповідної світоглядної установки.
Історія, яка в центр дослідження ставить державні або
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партійні інтереси, як це було донедавна, страждає на
політизацію та ідеологізацію, нехтуючи інтересами
особистості, може бути використана для формування
тоталітарної держави або викликати атомізацію
громадян і відмову від суспільної активності взагалі.
Натомість визнання людини суб’єктом історичної
освіти дозволяє змінити систему цінностей суспільства
в цілому на користь громадянина та його потреб.
Вплести повсякдення у вивчення історії – одне з
першочергових завдань, тільки в такий спосіб можна
показати, що найвищою цінністю є людина, з її болями
і переживаннями, з її здобутками і втратами, і жодна
надідея не вартує навіть одного людського життя [8].
В сучасній вищій освіті найбільш перспективним
підходом до організації навчально–виховного процесу
визнається компетентнісний підхід, головним результатом якого має бути формування певної суми
компетентностей як теоретичного й практичного
підґрунтя для всебічного особистісного розвитку. При
цьому компетентності в сучасній педагогічній науці
розуміються як гнучка система сукупності знань, навичок
та світоглядних орієнтирів, що виступають способом
вирішення практичних завдань та мають розвиватись і
вдосконалюватись протягом всієї професійної діяльності
[3]. Компетентність визначається не як незмінна
самостійна якість, а як здатність до самостійного
вирішення типової проблеми, яка передбачає вміння
визначити ступінь та суть проблеми, на основі всебічного
аналізу спроектувати можливі шляхи її вирішення,
вміння сформувати необхідний інформаційний пакет для
вирішення та на основі обробки інформації прийняти
правильне рішення щодо вирішення проблеми та
проконтролювати його виконання [4].
Система компетентностей, що має бути сформована
як результат вищої освіти, не є довільною, а
визначається тим колом практичних завдань, які має
виконувати професіонал певної кваліфікації. При
цьому в центрі цієї системи перебувають потреби
саморозвитку та самовдосконалення особистості.
Відповідно система компетентностей складається з
загальних, що забезпечують особистісне становлення,
та спеціальних, що визначають професійну кваліфікацію
[7]. Науковцями в галузі педагогіки розроблено
на сьогодні чітку класифікацію компетентностей
залежно від сфери їх застосування. Серед загальних
компетентностей виділяються соціальні, комунікативні,
інформаційні, компетентності продуктивної творчої
діяльності, компетентності саморозвитку й самоосвіти.
Ці групи перебувають в тісному взаємозв’язку та
взаємообумовлюють одна одну. Формуються загальні
компетентності в ході вивчення всіх без винятку
навчальних дисциплін, водночас маючи специфіку для
кожної з них. Розглянемо, в чому проявляється специфіка
загальних компетентностей курсу історії України та
яким чином на їх формування впливає антропологізація
змісту історичної освіти.
Стосовно групи соціальних компетентностей,
які передбачають вміння, навички та здатність ефективної роботи в групі, здатність адекватно будувати
взаємовідносини із соціальним оточенням в процесі
професійної діяльності, навички вирішення та уникання
конфліктів, готовність проявляти ініціативу тощо
[5]. В процесі викладання курсу історії України ці
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компетентності формуються як безвідносно до змісту
навчальної дисципліни, в ході організаційної та виховної
роботи, так і головним чином в залежності від цього
змісту. Відбір змісту навчального матеріалу, здійснений
згідно методологічного принципу антропологізації,
може активно сприяти активізації формування таких
важливих соціальних компетентностей, як здатність до
усвідомленої оцінки власного місця в системі суспільства
та державних інституцій, вміння здійснювати аналіз
інформації та приймати відповідальні й обґрунтовані
рішення в ході виконання соціальних функцій,
світоглядну установку на активну діяльність в інтересах
суспільства [7]. Вимога антропологізації у вказаному
контексті забезпечується такими методичними засобами,
як включення в зміст вивчення історії України достатньої
кількості інформації щодо умов повсякденного життя
людей певної епохи, вивчення історії власного регіону,
власної родини тощо, виконання завдань, пов’язаних із
дослідженням індивідуальних історичних джерел тощо.
Щодо компетентностей продуктивної творчої
діяльності, які на сьогодні є одними з ключових в
умовах сучасного інформаційного суспільства, їх
головний зміст полягає у розвитку здатності вирішувати
різноманітні нестандартні проблеми, що постають
в процесі професійної та суспільної діяльності,
нестандартним творчим шляхом [4]. Розвиток творчих
здібностей є завданням всього навчально–виховного
процесу у вищій школі, проте в курсі історії України ці
компетентності так само набувають певної специфіки.
Зокрема, прояв творчих здібностей та нестандартний
підхід до вирішення проблеми не може мати жодної
цінності без відповідальності за наслідки прийнятого
рішення. Отже, матеріал курсу вітчизняної історії має
забезпечити формування чіткого розуміння залежності
наслідків історичних подій від творчої активності
індивіда. Антропологізація змісту історичної освіти
може надати викладачу нові можливості в сфері
розвитку компетентностей креативного вирішення
завдань. Національна історія дає безліч прикладів
видатних особистостей, чия творча активність
змінювала напрям історичних подій докорінно. Аналіз
такої діяльності, а також власні спроби запропонувати
свій, креативний спосіб вирішення історичної проблеми
можуть бути ефективним методичним засобом
забезпечити акнтропологізацію змісту навчання в курсі
історії України в контексті формування даної групи
компетентностей.
Інформаційні компетентності також є вагомою
складовою загальних компетентностей і так само мають
власну специфіку формування для курсу національної
історії. Їх суттю виступає є здатність здобувати, критично
оцінювати й використовувати необхідну інформацію для
вирішення професійних проблем [6]. В ході викладання
курсу історії України інформаційні компетентності
формуються у вигляді навичок та знань, необхідних
для роботи з історичними джерелами. Це завдання
також обіцяє значно кращі перспективи за умови
застосування засобів антропологізації змісту викладання
історії. Конкретним засобом антропологізації в даному
контексті може виступати такий методологічний підхід,
як історія повсякденності, тобто такий спосіб вивчення
минулого, у якому сполучаються дослідження соціальної
взаємодії людей у повсякденних практиках, осмислення
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повсякденного життя суспільства в його історичному
розвитку, увага дo особистих переживань людини [10].
Можливості такого підходу полягають у широкому
залученні особистісних історичних джерел, в тому числі
неофіційних (як писемних, так і усних), візуальних (в
тому числі з приватних архівів) тощо. Завдяки цьому
повсякденність виступає як основа історичного процесу,
яка формує економіку, політику та культуру. Завдяки
цьому посилюється мотивація до опанування такою
компетентністю, як здатність до отримання інформації
з найрізноманітніших джерел та розуміння специфіки
цієї інформації, рівня її релевантності та суб’єктивності.
Студент набуває чіткого розуміння, що створена ним
самим інформація також має стати історичним джерелом,
а тому формується більш відповідальне ставлення до
власної комунікації.
Інформативні компетентності мають сенс лише
в тісному зв’язку із комунікативними, суттю яких є
комплекс навичок, знань та установок, необхідних
для здійснення ефективного спілкування [5]. При
цьому суб’єкт комунікації має усвідомлювати можливі
культурні відмінності інших учасників діалогу та
враховувати їх. В змісті такої навчальної дисципліни, як
історія України, це має відображатись через включення
матеріалу про різноманітні етнічні групи та національні
меншини, що входять до складу української нації,
особливості їх культурних традицій тощо. В умовах
сучасного суспільства необхідність комунікаційної
компетентності є незаперечною, і в процесі її
формування антропологізація змісту історичної освіти
дає вагомі переваги. Для цього необхідно застосовувати
також методологічний підхід історії повсякденності та
мікроісторії [8]. Переваги цих підходів полягають в тому,
що історія повсякденності жодним чином не є лише
описом побуту, її змістом є розкриття культурних смислів
побутових речей та повсякденних практик, спроби
зрозуміти культурний рівень щоденного життя, втілені
в повсякденних практиках ідеали, системи цінностей,
світоглядні установки. Відповідно інша людина, якою
б незначною не була її участь в глобальних історичних
подіях, постає як носій вагомих естетичних та культурних
смислів і її самоцінність виступає значно виразніше [8].
Отже, здійснення антропологізації змісту викладання
історії України у вищій школі дає можливість вивести
комунікаційні компетентності на значно вищий рівень.
Серед загальних компетентностей, що мають
бути сформовані в процесі викладання курсу історії
України, безумовно, найбільш важливими виступають
компетентності саморозвитку й самоосвіти, набуття яких
забезпечує постійне самовдосконалення протягом всього
життя [5]. У формуванні цієї групи компетентностей
важливе місце займає процес формування світогляду й
ціннісних орієнтацій. Ці завдання також можуть бути
успішно вирішені за допомогою антропологізації змісту
навчальної дисципліни. В якості методологічного підходу
в даному випадку варто застосувати цивілізаційний
спосіб вивчення історії. Сенсом цього підходу є високий
рівень узагальнення історичної інформації, коли певний
історичний процес або явище розглядаються в якості
складової частини тієї цивілізації, в рамках якої вони
існують. Такий підхід до розгляду історичного процесу
знімає питання про непередбачувані або випадкові
події, дає чітке розуміння єдності та об’єктивної
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зумовленості суспільних подій [1]. Таке усвідомлення
стає стійкою світоглядною установкою та забезпечує
вищий ступінь залученості молоді в суспільні процеси.
Крім того, розгляд всієї різноманітності національних
та державних організмів, що складають певну
цивілізацію, дозволяє запобігти проявам обмеженості
та ксенофобії, сформувати розуміння включеності
України до європейської цивілізації та зрозуміти її
особливе місце на кордоні християнської та ісламської
культур. В процесі саморозвитку та самовдосконалення
протягом всього життя усвідомлення різноманітності
національних цінностей та водночас наявності
цінностей загальнолюдського значення стає ключовою
світоглядною установкою. Окрім того, антропологізація
змісту викладання історії України через застосування
цивілізаційного підходу дає кращі можливості для
набуття такої важливої компетентності, як усвідомлення
та навички практичних реалізації власної активної
участі у загальносвітовий історичний процес через
ствердження у власному житті духовних цінностей
універсального характеру, що дає молодій людині
відчуття сенсу власного буття.
В курсі історії України в рамках вищої освіти
передбачено формування не лише загальних, але й
спеціальних компетентностей, головними серед яких
є здатність до наукового аналізу історичних джерел,
хронологічні компетентності, здатність до обґрунтованої
критичної оцінки історичних процесів та подій [7].
Цим склад спеціальних компетентностей курсу історії
України не вичерпується, проте саме у формуванні цих
компетентностей антропологізація змісту викладання
забезпечує найкращі результати. Так, аналітична робота з
історичним джерелом передбачає навички встановлення
повноти інформації, рівня її достовірності, розуміння
відмінностей між першоджерелом та інтерпретацією.
Важливе місце також має така компетентність, як вміння
визначити той культурний та соціальний вплив, який
визначає ту або іншу інтерпретацію джерела, що особливо
актуально для сучасного інформаційного суспільства.
Застосування вимоги антропологізації змісту викладання
через застосування цивілізаційного тлумачення сутності
історичного процесу дозволяє активізувати формування
вказаної компетентності. Цивілізаційний підхід до
вивчення історії передбачає дослідження всіх без винятку
людських суспільств, у тому числі й тих, які внаслідок
відмінності власних культурних традицій не залучені
активно до основного історичного процесу (наприклад,
деякі етнічні, релігійні, соціальні групи) [1]. Такий
аспект дослідження дозволяє врахувати особисті цілі та
уявлення конкретних учасників історичного процесу, а
отже, зрозуміти причини, способи й напрями видозміни
інформації в процесі її інтерпретації. У подальшій
професійній та суспільній діяльності така навичка
стане дуже важливою компетентністю. Також має
позитивні перспективи використання в даному контексті
методологічного підходу, що має умовну назву історії
ідей. Такий підхід передбачає висвітлення історичного
процесу як зумовленого генезисом, становленням,
поширенням в суспільстві різноманітних досягнень
інтелектуальної культури людства. Предметом історії
ідей є певні елементарні уявлення, з яких складається
світогляд окремого індивіда та суспільства в цілому,
в тому числі як наукові й філософські концепції,
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так і стереотипи, міфи, ідеології тощо [1]. Вказаний
методологічний підхід забезпечить формування у
студентів стійкої компетентності врахування способів
мислення, характерних для певної історичної епохи або
суспільної групи, під час аналізу історичного джерела, а
в перспективі – кожного джерела інформації.
Центральними спеціальними компетентностями
курсу історії України є хронологічні компетентності. Їх
змістом є здатність розуміти суть історичних процесів,
причинно–наслідкових зв’язків, а також визначати
самостійно на основі наявної інформації місце власної
долі, держави й національної культури в історичному
процесі [7]. Вказана здатність має бути сформована
на основі набуття конкретних фактографічних знань
та вмінь систематизації фактографічного матеріалу за
певними принципами. Вимога антропологізації змісту
навчального курсу забезпечується при цьому розробкою
змісту навчальних завдань та вправ із використанням
фактографічного матеріалу, особистісно значимого для
студента, та співвіднесенням цього матеріалу із долею
кожного історичного регіону, національної спільноти,
релігійної конфесії тощо.
Принципово важливим для подальшої професійної
діяльності та особистісного становлення є формування
у студентів такої групи спеціальних компетентностей, як
здатність критично оцінювати історичні події та напрямки
історичного процесу [7]. Ці навички потребують значної
попередньої фактографічної та методологічної підготовки
та досить великої практики, тому варто передбачити в курсі
вищої освіти збільшення уваги саме до методологічної
складової, щоб згодом на основі розширення знань та
збільшення досвіду майбутній професіонал вдосконалював
вказану компетентність самостійно. Антропологізація
змісту історичної освіти в даному випадку має виконувати
ключову роль, із застосуванням всіх методологічних
підходів (історії повсякдення, історії ідей, цивілізаційного
підходу). Сенс застосування цих підходів полягає у
формуванні чіткої ціннісної установки на множинність
систем цінностей, в яких діють представники певних
історичних епох або суспільних груп, навичок аналізу
наслідків подій із врахуванням цих різноманітних систем
цінностей, значного багажу фактографічних знань з
предмету. Такий підхід дасть можливість запобігти
викривленому уявленню про переважання якоїсь
національної культури або форми державності над іншими
та закріпити на світоглядному рівні універсальну систему
цінностей людства як єдино можливого критерія оцінки
історичних подій.
Висновки і перспективи подальших досліджень.
Таким чином, можна стверджувати, що антропологізація
змісту викладання курсу історії України у вищій
школі може забезпечити підвищення ефективності
формування ключових компетентностей як загальних,
так і спеціальних. Найкращі результати застосування
вказаної вимоги до організації навчання дає у
застосуванні до тих груп компетентностей, що
передбачають формування не стільки конкретних
фактографічних знань, скільки певних якостей мислення
та напрямів світоглядної орієнтації. Оскільки саме ці
складові компетентностей є найбільш стійкими та мають
зберігатись і розвиватись протягом усієї професійної
діяльності в майбутньому, застосування принципів
антропологізації у формуванні змісту викладання

217

Випуск 136

видається надзвичайно перспективним. Методологічно
вказаний підхід забезпечується використанням кількох
сучасних тенденцій історіографії, а саме принципів
викладання історії як історії повсякдення, застосування
цивілізаційного підходу, дослідження історичних
процесів як історії ідей.
В якості перспектив подальших досліджень у
вказаному напрямку слід відзначити необхідність розробки конкретних методичних прийомів, що забезпечать
реалізацію принципу антропологізації, а також створення
підручників та навчальних посібників із використанням
окреслених методологічних вимог до змісту історичного
знання.
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Antropologization of historical knowledge as one of the directions
of providing competent approach to teaching in higher
educational institutions
The article is devoted to the analysis of the prospects of applying the
methodological requirement of anthropologizing the content of teaching history in
higher education within the framework of a competent approach to the organization
of educational process. It was found that the application of this approach helps to
optimize the formation of students as general and special competences of the course
of Ukrainian history. It was explored the possibilities of specific methodological
approaches of historiography, namely: teaching history as a history of everyday
life, a civilizational approach to the content of historical knowledge, understanding
of the historical process as a history of ideas. It is determined which of these
approaches give the best results during the formation of specific competencies.
Keywords: competences, anthropologization of historical knowledge, course
of Ukrainian history, pedagogy of higher education.
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Освітня самореалізація філософії:
освітня геронтологія

Протягом останніх двох десятиліть спостерігається постійне
зростання інтересу до ролі освіти та навчання в більш пізньому житті.
Термін «освітня геронтологія» стосується інтеграції інститутів та
процесів освіти, пов’язаних із пізнанням старіння людини та потребами
людей похилого віку. Він відображає процес, в якому літні люди, індивідуально
та спільно з іншими, безпосередньо співпрацюють, а потім цілеспрямовано
обмірковують, підтверджують, трансформують, надають особистого
значення і прагнуть інтегрувати власні способи пізнання. З іншого боку,
геронтологія стосується управління стратегіями викладання і навчання, де
цільова аудиторія є літніми людьми. Ранні філософії освітньої геронтології
були в основному засновані на тих аргументах, які були висунуті з метою
виправдання доступу дорослих до освіти у цілому: концепцій рівності
та соціальної справедливості. Пізніше були сформульовані інші підходи
до осмислення освітньої геронтології: критична освітня геронтологія,
ліберальний гуманістичний підхід до освітньої геронтології, глобальна
геронтологічна освіта, освіта літніх людей як частина освіти дорослих.
Ключові слова: філософія освіти, освітня геронтологія, критична
освітня геронтологія, освіта для дорослих, літні люди.

Необхідність освіти для людей похилого віку
продиктована з одного боку соціальними реаліями,
які поміщають їх у структуровані позиції соціальної нерівності, а з іншого, ускладненнями, що
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супроводжують намагання перетворити ці реалії в умови
індивідуального саморозвитку та самореалізації. Значна
частина людей похилого віку відчувають соціальне
відторгнення з виходом на пенсію та в умовах численних
реформ пенсійної системи по всьому світу опиняються
перед ризиком бідності.
Протягом останніх двох десятиліть спостерігається
постійне зростання інтересу до ролі освіти та навчання
у більш пізньому житті. Проте очевидним є те, що
до недавнього часу практика розвивалася на основі
анекдотичних доказів без посилання на будь–які
філософські дискусії про цілі освіти для людей похилого
віку. Нині ж можна говорити про популяризацію
філософського дискурсу і становлення дискусії про
філософське підґрунтя освітньої геронтології як галузі
досліджень та практики. Термін «освітня геронтологія»
стосується інтеграції інститутів та процесів освіти,
пов’язаних із пізнанням старіння людини та потребами
людей похилого віку. Він відображає процес, в якому літні
люди, індивідуально та спільно з іншими, безпосередньо
співпрацюють, а потім цілеспрямовано обмірковують,
підтверджують, трансформують, надають особистого
значення і прагнуть інтегрувати власні способи пізнання.
З іншого боку, геронтологія стосується управління
стратегіями викладання і навчання, де цільова аудиторія є
літніми людьми. Як заявляє Баттерсбі: «Чого не вистачає
в літературі з освітньої геронтології, і у філософії про
конкуруючі парадигми в цій галузі це наративів від
вихователів, що працюють з дорослими людьми, які
відображають доцільність змісту, стратегії та соціально–
політичні контексти освіти в подальшому житті» [4, с.
22]. Проте, на думку Вітналл, пошук великого наративу
для пізнього навчання називається «марним пошуком»
на тій підставі, що навчання – це по суті індивідуальна
справа з різними значеннями для різних учнів [23, c.
30]. Дослідниця намагається визначити пізнання у
пізнішому житті як рішення для людей похилого віку для
задоволення їх потреб у реагуванні на світ, що швидко
змінюється бурхливий технологічний розвиток та зміну
цінностей. Вона заявляє, що потрібне нове розуміння
того, як люди розуміють своє власне ставлення до
навчання та те, як вони отримали вірування та цінності
щодо того, що означає освіта та навчання у контексті
власного життя. Такий аналіз міг би запропонувати
особливу точку зору факторів, які можуть вплинути на
людей похилого віку, щоб продовжувати або починати
навчання [23, c. 30]. Висловлюється думка, що
«альтернативне формулювання може полягати у тому,
щоб думати з точки зору вивчення «тривалості життя»,
яке охоплювало б економічні, демократичні, особисті та
інші проблеми протягом усього життя в усіх сферах».
Важливим аспектом цієї дискусії є, перш за усе,
визначення антропологічних та освітніх характеристик
«літніх людей». Різноманітні спроби класифікації –
«люди похилого віку», «літні люди», «старість», «пізнє
життя» – демонструють, що хронологічний вік часто
виступає як метод диференціювання фаз життєвого
циклу. Зазвичай установлений пенсійний вік означає
початок життя як «людини похилого віку». Проте, така
позиція має обмежувальний характер і почасти закріплює
структурну залежність, тому може викликати ряд
заперечень щодо її використання. Популярним є також
визначення на основі соціального життєвого циклу, в
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Випуск 136

якому життя розглядається як чотири етапи: дитинство та
соціалізація, створення сім’ї та робота, період активної
незалежності після завершення трудової діяльності,
залежність і занепад. «Літні люди» можуть перебувати
і на третій і на четвертій стадії відповідно до життєвих
обставин. Проте, такого роду класифікації є штучними
категоріями, адже для багатьох людей переходи з одного
життєвого етапу до іншого важко визначити, люди
вступають і залишають різні стадії життєвого циклу
в різний час і у різний спосіб. Доречнішим видається
розгляд «людей похилого віку», або «пізнє життя» не
залежно від хронологічного віку, крізь призму поняття
«пост–робота». Це пояснюється тим, що особи більше не
займаються переважно працею для задоволення потреб
чи виховання родини. Така позиція не заперечує часткову
трудову зайнятість. Слід ураховувати, що пост–трудовий
суб’єкт не є однорідним об’єктом, який можна легко
визначити як об’єкт цільового освітнього забезпечення.
Він складається з цілого ряду різнорідних груп які
можуть мати як загальні, так і дискретні характеристики.
Як такий, він постійно змінюється і розвивається.
Освіта для людей літнього віку може забезпечуватися
інструментами загальної освітньої системи (коледжі,
університети), а також такими, що належать до загальної
форми офіційної освіти для дорослих і призначені для
всіх дорослих. Інші види діяльності не обов’язково
мають «освіту» як основну спрямованість, але можуть
забезпечити можливості для навчання та спеціальну
підготовку для отримання різноманітних навичок.
Також слід визнати, що навчання може відбуватися у
різноманітних повсякденних ситуаціях. Таким чином,
при обговоренні освіти та професійної підготовки у
пізнішому житті акцентується увага на організованій
діяльності, де основна увага зосереджена саме на
вивченні людей похилого віку, але не обов’язково під
егідою офіційно організованого освітнього забезпечення.
Термін «геронтологія» позначає навчально–методичні
стратегії орієнтовані на учнів у віці від 50–ти років [7].
Ранні філософії освітньої геронтології були в
основному засновані на тих аргументах, які були
висунуті з метою виправдання доступу дорослих до
освіти у цілому: концепцій рівності та соціальної
справедливості. Пізніше були сформульовані інші
підходи до осмислення освітньої геронтології:критична
освітня геронтологія, ліберальний гуманістичний підхід
до освітньої геронтології, освіта літніх людей як частина
освіти дорослих, глобальна геронтологічна освіта.
Для початку розглянемо ґенезу і розвиток освітньої
геронтології. Хоча концепція навчання літніх людей
була висунута Комісією в Чехії ще в XVI столітті,
термін «геронтологія» отримав визнання після появи
у статті Лебела «Навчання протягом усього життя:
Дорослі роки». Лебел був першим письменником, який
виступав за термін «геронтологія» як опис освітньої
теорії для старших школярів [16]. Через декілька років
Йео висунув термін «eldergogy», щоправда, без розробки
будь–якої освітньої теорії [24]. Більш повна спроба
розширити поняття про геронтологію з’явилася в книгах
Джона [14]. Щоправда у ній акцентується, що вчителі
несуть відповідальність за стимулювання дорослих
людей. В останні десятиліття концепція і теоретичне
обґрунтування освітньої геронтології значно збагатилися
новими теоретичними розробками.

219

Випуск 136

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

Критична освітня геронтологія. Критична епістемологія у дослідженнях старіння виникла як реакція на
пануючу парадигму «падіння та втрату», яка розглядає
старіння як серію декрементів, до яких і старші люди,
і суспільство повинні адаптуватися [12]. Ця парадигма
підкреслює необхідність для людей похилого віку
знаходити нові ролі після закінчення роботи та
незалежності від своїх дітей шляхом повторного
залучення до раніше виконуваних ролей або набуття
нових обов’язків. У цьому обґрунтуванні люди похилого
віку зобов’язані займатися освітньою діяльністю, щоб
задовольнити свою справу, створити для себе сприятливі
умови для потреб, у тому числі і трансцендентних [18].
Враховуючи критичну програму, педагоги стурбовані
тим, що «участь в освітніх програмах залишається
обмеженою відносно невеликою частиною вікової групи
..., які можуть бути соціальними та освіченими, порівняно
з не учасниками» [21, c. 24–25], і ґрунтуючись на працях
Маркса та Енгельса, стверджують, що «організація
навчального досвіду повинна дозволити індивідууму
повернути собі контроль над тим, що виробляється та
створюється» [1, c. 87].
Перші принципи критичної освітньої геронтології
були сформульовані Гленденінгом і Баттерсбі приблизно
два десятиліття тому. У своїй статті під назвою «Чому
ми потребуємо освітньої геронтології та освіти для
людей похилого віку: заява про перші принципи»,
Гленденнінг і Баттерсбі [11] стверджують, що основні
програми пізньої освіти, як правило, ґрунтуються
на помилкових прийнятих за належне установках:
розгляд людей похилого віку як відносно однорідної
групи, використання моделі психологічного дефіциту
навчальних здібностей літніх людей і припущення, що
будь–який вид освіти покращує якість життя людей
похилого віку. Також підкреслюється, що основні
приклади освіти людей літнього віку в значній мірі
залежать від ідеологій середнього класу, але незважаючи
на те, що люди похилого віку маргіналізуються по–
різному і у різній мірі. Натхненні філософією освіти
Фрейре, автори висувають чотири основні принципи
критичної епістемології для пізньої освіти: вивчення
взаємозв’язку між капіталізмом та старінням та його
впливу на концепцію та практику виховання у пізньому
житті; критика домінуючої ліберальної традиції,
яка передбачає заперечення, що освіта для людей
похилого віку є, по суті, нейтральним безперечним
підприємством; залучення таких концепцій, як
емансипація, розширення можливостей, трансформація,
соціальний та гегемонічний контроль, і те, що Фрейре
називає доброчесність («conscientisation»); розвиток
практичного аспекту здійснення освітньої підготовки
літніх людей. Беттерсбі [5] закликав до радикального
бачення практики геронтології, яка концептуалізує
навчання як колективне та узгоджене підприємство.
Беттерсбі визначив «критичну» геронтологію як
«визвольну та перетворюючу концепцію, яка підтримує
принципи колективності та діалогу, основні для
навчання та викладання» [5, c. 7]. Він стверджував, що
герагогіка бере на себе статусконцепції, яка визначає
навчання як колективне та узгоджене підприємство
серед літніх людей. За словами Гленденнінга та Беттсбі,
«центральною у критичній геронтології було б спроба
розвіяти самовдоволення, яке старі люди відчувають
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щодо соціальних умов у суспільстві та їх переконання
у тому, що вони є надто незначними і безсильними для
здійснення будь–яких серйозних змін. Автори пропонують
відмежуватися від патронажної та поблажливої освітньої
практики, коли, до прикладу, учителі не визначають
домашні завдання, або доводять їх до примітивізму.
Замість цього пропонується введення навчальної
практики в освітню програму. Така практика ґрунтується
на стратегіях «автентичного діалогу», «постановки
проблеми» та процесах «кодифікації / декодифікації»
(за Фрейре). Іншими словами, прихильники критичної
геронтології посилаються на рефлексивну позицію,
за допомогою якої голоси учнів та фасилітаторів
дають можливість замислитися про доцільність змісту,
стратегії та соціально–політичних контекстів навчання
у майбутньому житті. З цією метою Беттерсбі [4]
запропонував чотири питання, які можуть допомогти
педагогам розробити наратив про власну практику, а
саме: (1) описати – що я роблю? (2) повідомити – як мені
повідомляють у тому, що я роблю? (3) протистояти –
чому я роблю те, що я роблю? і (4) реконструювати – як
я можу робити речі по–іншому?
Однак, ця теорія не позбавлена численної критики та
уточнень. Основи критичної освітньої геронтології були
закладені під час «сучасного» капіталізму, коли соціальна
нерівність була структурована узгодженими класовими
лініями, а основна спрямованість соціальної політики,
пов’язаної з старінням, полягала у визначені доходів
сімей до і після виходу на пенсію. З тих пір індустріальні
суспільства досягли «пізньої» фази сучасності, яка
не тільки створює гнучкі форми організації праці,
а також руйнує нео–корпоративні відносини між
державою та роботою, одночасно сприяючи розвитку
фрагментації культур [9, c. 318]. Указані принципи
освітньої геронтології характеризуються структурним
відставанням, оскільки вони повертаються до соціального
та політичного універсуму, що сильно відрізняється
від сучасного. Сьогодні суспільства характеризується
екстремальною індивідуалізацією, глобалізацією та
швидкими темпами розвитку інформаційних технологій.
Субалтерні статуси у пізньому житті більше не пов’язані
лише з фінансовою депривацією, а також виникають з
соціальної, громадянської, службової та винятковості
[22]. У цьому відношенні, критична освітня геронтологія,
сформульована Гленденнінгом і Беттерсбі, обмежена
прив’язкою до традиційного уявлення про соціальну
владу, що характеризується теорією колективних рухів.
За загальним визнанням освітня геронтологія була
сформована за критичною педагогічною структурою,
яка наприкінці 80–х років була лише успішною роботою,
яка була пом’якшена надмірним зосередженням на
діалектиці робітників–капіталістів. Джексон наголошує,
що «хоча є свідчення того, що існують соціальні переваги
для навчання протягом усього життя, у тому числі більш
активне громадянство та розвиток соціального капіталу,
навчання може також бути механізмом виключення»
[13, c. 88]. Вітналл стверджує, що «рух на шляху до
емансипації та розширення можливостей, передбачених
критичною освітньої геронтологією, є недоцільним,
оскільки він передбачає невиправдану однорідність серед
людей похилого віку та здається, нав’язує новий тип
ідеологічного обмеження» [23, c. 30]. Як стверджується
рядом дослідників (див: [6; 17]), навчальні заходи, що
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моделюються на «політиці самореалізації», схильні
до бездумної підтримки змін – тобто ставлення до
некритичної адаптації, чия релевантність не допоможе
учням визначати, який тип навчання найбільш підходить
для їхніх соціальних проблем. Як правило, такий
підхід ризикує стати прив’язаним до порядку денного
менеджерського рівня, який зацікавлений переважно у
навчанні на основі навичок та одержуваних компетенцій.
Справа тут полягає у тому, що навчання протягом усього
життя не повинно прийматися некритично як безумовна
користь просто тому, що на перший погляд це приносить
допомогу виживанню людей похилого віку у швидко
мінливому світі.
Позаяк цей ранній підхід до освіти людей літнього
віку не позбавлений критики у сучасний соціокультурних
контекстах, була обґрунтована радикальна пропаганда
необхідності зміни парадигми до «критичної освітньої
геронтології», яка могла б ставити під сумнів традиційну
мудрість про природу і мету освіти у пізнішому житті
і використовувати освітню геронтологію як засіб
підвищення свідомості людей про права людей похилого
віку та ефективну роль, яку вони можуть зіграти у
суспільстві.
Ліберальна гуманістична перспектива освітньої
геронтології була запропонована Персі, в ній люди
похилого віку будуть цінуватися за майстерність і
мудрість, накопичені упродовж життя, які можуть
бути корисними для виховання молодого покоління
[20]. Гуманістична епістемологія для пізньої освіти
базується на екзистенціалістській точці зору, яка реагує
на ідею поведінки як зумовленої або середовищем,
або підсвідомістю. Відтак, люди сприймаються
як принципово добрі, вільні діяти і вибирати
відповідальність за розвиток власного потенціалу.
Персі, таким чином, підкреслює, що «цілі освіти для
людей похилого віку, по суті, не повинні відрізнятись
від тих, що стосуються людей будь–якої вікової групи»
[20, c. 236]. Натхненний гуманістичним акцентом на
«свободу вчитися» та «самореалізації», він стверджує,
що навчання, по суті, є справою особистого квесту. Учні
починають звідти, де вони знаходяться; вони слідують за
власними пріоритетами, за тягою до власних раритетів,
щоб зробити те, що навколо них, більш значущим;
в ідеалі вони повинні бути вільними від зовнішніх
обмежень, щоб вони могли вчитися до тих пір, поки
вони не будуть задоволені, доки вони не досягнуть
потенціалу, який знаходиться в них [20, c. 236]. На думку
дослідника, орієнтиром освіти літніх людей є поняття
«літні люди як вчителі, фасилітатори навчання, рольові
моделі, освітні ресурси [і] сховища мудрості» [20, c.
237]. Якщо потрібен вихователь, його роль «полягає
у тому, щоб полегшити процес навчання для учня, не
обов’язково переконувати його у соціальних діях або
бути незадоволеним, якщо не досягне певної політичної
обізнаності» [20, c. 236]. Персі робить висновок, що
ліберальні уподобання людей похилого віку – це саме
результат досягнення точки життєвого циклу, коли вони
мають більше інтересів у дозвіллі і, як правило, не мають
професійних та внутрішніх проблем.
Альтернативно, внесок психології розвитку полягає
у тому, щоб передбачити, що завдання для людей
похилого віку передбачає використання свого навчання
для подолання минулих та попередніх соціальних ролей,
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щоб дозволити їм піти і визнати, що людське життя є
конечним.
Освіта літніх людей як частина освіти дорослих.
Більш загальні підходи розміщували аспекти освіти
і виховання осіб літнього віку у контексті навчання
дорослих у цілому. Вони використовували популярне нині
поняття «суспільство навчання», в якому оцінюються
навчальні та педагогічні досягнення, за допомогою яких
може бути можливим створення більш толерантного
суспільства, активного громадянства та більш розвинена
демократія У межах цього навчального суспільства всі
його члени будуть оснащені різноманітними загальними
навичками, які дадуть їм можливість продовжувати
навчання, як і коли вони захочуть. Фінгер розглядаючи
освіту дорослих у постіндустріальному суспільстві,
вважає, що навчання дорослих змінює свою функцію та
зміст; воно віддаляється від пасивної ролі – допомагає
людям пристосовуватися і впоратися зі змінами до нової
функції, де учасники визнають, що звичайні механізми
вирішення проблем не діють. Потім вони намагаються
«вивчити вихід із» кризової ситуації через колективний
пошук сенсу сприйняти матеріальне середовище, яке
загрожує соціальному розпаду [8]. Серед людей похилого
віку, приклади цієї активної та творчої колективної
відповіді на навчання можна побачити у роботі деяких
жіночих груп старшого віку, таких як Мережа феміністок
похилого віку і Глобальний зв’язок для жінок похилого
віку та середнього віку (the Older Feminists’ Network and
the Global Link for Older and Mid–Life Women).
Глобальна
геронтологічна
освіта.
Позаяк
геронтологія передбачає «глобальний» вимір у тому
сенсі, що містить опис старіння у багатьох країнах,
порівняння між країнами та можливості навчання
за кордоном [15], тому наразі можна говорити про
формування нового напрямку досліджень та підготовки
фахівців – глобальна геронтологічна освіта. Для будь–
якої дисципліни «глобалізація» предмету може бути
відображена у змісті навчального плану, при виникненні
нової педагогіки на основі глобальних обмінів серед
фахівців у всьому світі або обох. Незважаючи на те,
що значення загального поняття глобалізація істотно
відрізняється в різних контекстах, глобалізація освіти
має кілька явних визначень, у тому числі нові культурні
форми, засоби масової інформації та комунікаційні
технології, які формують відносини приналежності,
ідентичності та взаємодії всередині та через місцеві та
глобальні освітні установи. Для геронтології у вищій
школі важливі три конкретні підходи: теорія світової
культури, культурологічні перспективи та світова
теорія людського капіталу. Згідно з цими рамками,
глобалізація освіти геронтології буде проявлятися в
сукупності спільних цілей щодо змісту, педагогіки
та результатів вищої освіти щодо старіння. З іншого
боку, культурологічні перспективи розглядають
глобалізацію освіти як процес запозичення та
кредитування освітніх ідей. Такі обміни призводять до
існування «різних знань» або різних способів бачити
світ через місцеві громади у процесі глобалізації. У
геронтології ця перспектива може бути підтверджена
акцентом на програмах обміну, навчання за кордоном,
міжнаціональних наукових співробітництвах та
програмній спрямованості на порівняльне вивчення
питань старіння у всьому світі.
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Educational self–realization of philosophy: educational gerontology
Over the past two decades, there has been a steady increase in the role of
education and learningin older people. The term «Educational Gerontology»
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refers to the integration of institutes and educational processes related to the age
processes of people and the needs of the elderly people. It reflects the process in
which elderly people, individually and jointly with others, directly collaborate and
then purposefully think over, confirm, transform, give personal significance and seek
to integrate their own ways of cognition. On the other hand, gerontology refers to the
management of teaching and learning strategies, where the elderly people are the
target audience. The early philosophy of educational gerontology was based largely
on the arguments that justify adult studying in general: the concepts of equality
and social justice. Later, other approaches to the comprehension of educational
gerontology were formulated: critical educational gerontology, liberal humanistic
approach to educational gerontology, global gerontological education, education of
the elderly as part of adult education.
Keywords: philosophy of education, educational gerontology, critical
educational gerontology, education for adults, elderly people.
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Втілення ідей Реформації у принципах виховання
сучасної протестантської педагогіки

Досліджено ідеї Реформації, представлені у вигляді протестантських
п’яти «Solo». Проаналізовано принципи виховання у загальній педагогіці та
розкрито їхнє основне значення у теорії дидактики. Представлена авторська
спроба комплексного з’ясування того, як реформаційні ідеї п’яти «Solo» були
втілені у принципи виховання, якими користується сучасна протестантська
педагогіка. Доведено важливість використання в сучасному релігійному
навчально–виховному процесі використання традиційних протестантських
принципів виховання, які сформулювали «батьки» європейської Реформації на
основі детального вивчення текстів Біблії.
Ключові слова: ідеї Реформації, протестантська педагогіка, релігійне
виховання, принципи виховання.

На наш погляд, важливим є твердження відомого
православного філософа і педагога В. В. Зеньковського,
що у педагогіці провідною є тема релігійного виховання,
а розвиток інтелекту, технічних та соціальних навичок
й характеру – лише частина педагогічної задачі [7, с.
88]. Відомо, що чимало видатних педагогів–учених були
людьми глибоко віруючими. Серед них Я. А. Коменський,
І. Песталоцці, М. І. Пирогов, К. Д. Ушинський та ін.
К. Д. Ушинський, зокрема, писав: «…для нас
нехристиянська педагогіка – річ немислима, задум без
спонук у минулому, без результатів у майбутньому…
Все, чим людина, як людина,може і повинна бути,
виражено повністю у божественному вченні, і виховання
залишається передовсім і в основу всього покладені всі
істини християнства. Воно слугує джерелом всякого
світла і всякої істини і вказує високу мету всякому
вихованню» [9]. Він вважав, що релігійне виховання
людини має супроводжувати її все життя [9].
Митрополит Андрій Шептицький наставляв так:
«Пам’ятайте, що християнське виховання є більшим
добром, ніж усе добро світу» [10].
Отже, релігійне виховання – це важлива складова
формування особистості.
З теорії педагогічної науки відомо, що виховання
базується на певних принципах, які «є орієнтиром для
практики виховання» [14, с. 464].
Василь Ягупов дає таке визначення принципам
виховання: «Принципи виховання – це загальні
провідні положення, які визначають мету, ідеали,
зміст та організацію процесу виховання» [14, с. 465].
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Отже, принципи виховання – це вимоги до організації
й проведення процесувиховання, дотримуючись яких,
отримуємо його ефективність.
Як стверджує В. Ягупов, «незнання принципів не
відміняє їхнього існування і дієвості, а робить процес
виховання суперечливим, непослідовним, несистемним,
отже, малоефективним. Принципи виховання становлять
струнку систему, їх ефективність проявляється тільки
в комплексному та послідовному використанні» [14,
с. 465]. Загальна педагогіка оперує цілим арсеналом
принципів виховання. Існує навіть декілька класифікацій
принципів виховання, представлених різними вченими.
Наприклад, М. М. Фіцула виділяє наступні принципи:
1. Цілеспрямованість виховання. 2. Зв’язок виховання
з життям. 3. Єдність свідомості та поведінки у
вихованні. 4. Виховання в праці. 5. Комплексний підхід
у вихованні. 6. Виховання особистості в колективі.
7. Поєднання педагогічного керівництва з ініціативою
та самодіяльністю учнів. 8. Поєднання поваги до
особистості вихованця з розумною вимогливістю до
нього. 9. Індивідуальний підхід до учнів у вихованні.
10. Принцип системності, послідовності й наступності у
вихованні. 11. Єдність педагогічних вимог школи, сім’ї і
громадськості [12, с. 258–263].
І. П. Підласий виокремлює такі принципи виховання:
1. Суспільна спрямованість виховання. 2. Зв’язок
виховання з життям, працею. 3. Опора на позитивне у
вихованні. 3. Гуманізація виховання. 4. Особистісний
підхід. 5. Єдність виховних впливів [12, с. 258–263].
Перелічені принципи виховання є універсальними
й використовуються у виховних процесах у сім’ї та
навчально–виховних закладах різних ступенів. Проте
вони також діють й упроцесах релігійного виховання.
Християнська педагогіка також використовує ці
принципи у своїх виховних процесах. Поручіз
ними, вона користується ще й християнськими
принципами виховання.Звісно, що кожна християнська
конфесіявизнає Біблію як основне джерело свого
вчення та етично–моральних норм, покладених у
основу виховання християнина. Але у кожній конфесії є
властиві саме їй особливості богослов’я та богословські
традиції. Це знайшло своє відображення також й у
вихованні. Ідеї Реформації, які були сформульовані у
5 «Solo», мали певний вплив на принципи виховання й
впроваджуються у виховних процесах протестантського
освітнього середовища: «У другій половині ХХ ст.
загальнопоширеною
думкою
стало
популярне
твердження, що в основі протестантської теології лежать
п’ять основних принципів, висловлених латиною у
формі фраз: «Sola Scriptura» («Тільки одним Писанням»),
«Sola gratia» («Тільки однією благодаттю»), «Sola fide»
(«Тільки однією вірою»), «Solus Christus» («Тільки
Христос»), «Soli Deogloria» («Тільки Богу слава»).
Офіційним документом, який гучно заявив про 5 «Sola»,
стала так звана Кембриджська декларація, ухвалена
20 квітня 1996 р. на зустрічі Альянсу сповідуючи
євангелікалізм [11].
У статті Сергія Саннікова «5 «Sola» Реформації.
Богословські принципи гетерогенного протестантизму»
[11] дуже добре висвітлені й поясненні ці принципи.
Отже, беручи за основу його пояснення богословських
принципів протестантизму, представлених у вигляді
5 «Sola» Реформації, спробуємо проаналізувати, для
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Випуск 136

яких принципів виховання у сучасній протестантській
педагогіці вони послужили плацдармом.
С. Санніков стверджує, що «5 «Sola» стали сучасним
своєрідним лого чи метатекстом для демонстрації
вчення Реформації. Вони не стільки розкривають сааме
богослов’я протестантизму, скільки є ознаками чи
сигнальними маячками, які описують це богослов’я [11].
Sola Scriptura: «Цей принцип означав, що тільки і
єдино Святе Письмо є абсолютно надійним джерелом
богопізнання, тому що його дав Бог, і воно є Словом
самого Бога, утіленим у тексті» [11].
Мирон Вачевський зазначає, що Г. Васянович
та В. Онищенко відзначають, що «уже тисячу років
культурно–освітня і педагогічна думка в Україні
розвивається на основі християнської традиції та
пов’язана зі своїм доленосним першоджерелом –
Біблією» [3].
Перелічимо принципи виховання, які можна
сформулювати, спираючись на те, що самеБіблія є
основним джерелом правил та норм поведінки людини,
вміння будувати стосунки з Богом та пізнавати Його,
взаємодіяти з іншими:
– Принцип побожного ставлення до Бога
опирається на слова Христа: «Бо ж написано: Господеві
Богові своєму вклоняйся, і служи Одному Йому»
(Мт. 4:10). А також на першу заповідь: «Я є Господь Бог
твій, нехай не буде в тебе інших богів, крім Мене» (Вих.
20:2–3).
Цей принцип наголошує на тому, що важливо
прививати кожній людині шану до Бога, страх Божий,
який є проявом поваги, любові до Бога та слухняності
Йому, відмову від ідолопоклонства та гордині.
– Принцип любові до Бога та ближнього
Він випливає з Мт. 22:36–40: «Учителю, котра
заповідь найбільша в Законі? Він же промовив йому:
Люби Господа Бога свого всім серцем своїм, і всією
душею своєю, і всією своєю думкою. Це найбільша й
найперша заповідь. А друга однакова з нею: Люби свого
ближнього, як самого себе. На двох оцих заповідях увесь
Закон і Пророки стоять». Отже, любов є лейтмотивом
у ставленні людини до Бога й інших людей, а також у
будуванні відносин з Богом й людьми. Отже, варто
прищеплювати вихованцеві почуття любові до Бога й до
людей.
– Принцип послуху батькам
«Діти, слухайтеся своїх батьків у Господі, бо
це справедливе!» (Еф.6:1) «Діти, будьте слухняні в
усьому батькам, бо це Господе віприємне!» (Кол.3:20).
Володимир Кондор зазначає: «Слухняність – це послух
батькам. Коли дивитися в тлумачний словник, слово
послух означає «слухняне виконання чиїх–небудь
наказів, розпоряджень, побажань, підкорення чиїйсь волі,
покора. Коли говорити про послух, то він відноситься
до вчинків. Слово «діти», яке використовується в
даних текстах, не говорить тільки про малолітніх
дітей, а дітей взагалі. Бути слухняним буквально
означає «вислуховувати», уважно слухати та позитивно
реагувати на почуте. Діти повинні підкорятися словам
та авторитету батьків. Послух дітей батькам відображає
послух їх Господу» [6].
– Принцип пошани до батьків
«Шануй свого батька та матір – це перша заповідь
з обітницею» (Еф.6:2); Бо Бог заповів: «Шануй батька
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та матір» (Мт.15:4). «Шанувати – це відчувати або
виявляти глибоку повагу, пошану до когось, чогось;
поважати» [1]. Якщо послух належить до вчинків, то
пошанування – до поведінки [6].
Отже, цей принцип вимагає формування такого
ставлення та поведінки дітей у відношенні до батьків,
яке проявлятиметься через глибоку повагу, слухняність
й турботу.
– Принцип поваги до влади
«1. Нехай кожна людина кориться вищій владі, бо
немає влади, як не від Бога, і влади існуючі встановлені від
Бога. 2. Тому той, хто противиться владі, противиться
Божій постанові; а ті, хто противиться, самі візьмуть
осуд на себе» (До Римлян 13:1,2). Повага до влади має
прищеплюватися у процесі виховання й закріплюватися
протягом життя.
– Принцип шанобливого ставлення до навколишнього середовища
Перші розділи книги Буття розповідають про
створення Богом Землі. Отже, земля й все, що наповнює
її – Боже. Тому варто виховувати турботливе та ощадливе
ставлення до природи й навколишнього середовища.
«Sola gratia»: «Принцип «Тільки благодать»…
полягає у тому, що людина спасеться тільки благодаттю
Божою, як Його милосердною дією, а не своїми
заслугами перед Богом або людьми. Саме це питання,
як людині спастися, було початком богословських
пошуків реформаторів, щовипливають з ідеїспасіння
за благодаттю. Богослов’я виправдання, як визнання
грішника абсолютно невинним, стало головним,
системотвірним принципом лютерівської системи» [11].
Принципи виховання:
– Принцип смирення перед Богом вимагає
формування у вихованця розуміння того, що Бог є
Владика, а людина має підкорятися Йому, визнаючи
Його всемогутність та свою обмеженість.
– Принцип визнання своєї залежності від Бога.
Згідно з цим принципом, вихователі мають донести,
що людина та її життя повністю залежать від Бога.
Впровадження цього принципу йтиметься через смирення
перед Богом й побудову особистих стосунків з Ним.
– Принцип прийняття факту, що людина не
може заробити або купити спасіння самостійно.
Мова йдеться про формування правильного ставлення до
свого спасіння: тільки через Божу благодать, а не власне
людські заслуги. Цей принцип спонукає виховувати
смирення, позбавляючись гордині.
«Sola fide»: «принцип «Тільки вірою» з’явився як
заява, спрямована не стільки проти богословських, скільки
проти звичайних, але панівних і досі, уявлень, що спасіння
можна отримати за сукупність добрих справ» [11].
Принцип виховання:
– Принцип віри в Бога й довіри Йому: «Без віри
догодити Богові неможливо, бо той, хто приходить до
Бога, мусить вірувати, що Він є, а тим, хто шукає Його,
Він дає нагороду» (Євр.11:6).
Спасіння людина отримує через віру в Ісуса
Христа. Отже, даний принцип скеровує вихователів на
прищеплення й формування віри у вихованців. Віра в
Ісуса Христа є головною ознакою християнина.
«Solus Christus», «Soli Deogloria»: «Вважається,
що перший раз ці два додаткових «Sola» з’явилися
в книзі «Церква і світ» [17], видані й за редакцією
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І. Метзен у 1965 р. Обидва принципи вказують на мету
й сенс існування богословської системи реформаторів і
визначають її спрямованість [11].
Принцип «Solus Christus» («Тільки Христос»)
часто розуміють, передусім, у критичному контексті,
як указівку на необхідність відмовитися від всіх інших
посередників між Богом і людьми, оскільки за виразним
біблійним вченням лише Христос є єдиним Заступником
і Первосвящеником, Який стоїть перед Богом за народ і
заступається за грішників. Він – єдиний Глава церкви,
Який розпоряджається всіма її благами. Отже, усі
допоміжні побудови, зроблені історичними церквами
(заступницька допомога Діви Марії, святих та ін.)
необхідно усунути [11].
Принципи виховання:
– Принцип віри в Ісуса Христа як єдиного
Спасителя й посередника між Богом та людьми: «І
нема ні в кому іншому спасіння, бо і Ймення нема іншого
під небом, даного людям, що ним би спастися мали»
(Дії. 4:12); «Вірити в Христа – означає не тільки знати
історію Його життя, страждань і смерті, але й розуміти
всім серцем, що Він жив, страждав і помер за нас,
замість нас, щоб спокутувати наші гріхи і примирити
нас із Богом» [13].
За цим принципом виховання має прививати любов
до Ісуса Христа, прищеплювати бажання прийняти
Його особистим Господом і Спасителем, заохочувати
будування особистих стосунків з Христом, а також,
формувати розуміння, що тільки через Ісуса, Його
одного, ми можемо отримати виправдання перед Богом
й прощення наших гріхів.
– Принцип побудови особистих стосунків з Ісусом
Христом. Вихованці мають не тільки знати про Ісуса,
а й прагнути побудувати з Ним особисті стосунки,
проводити час у спілкування з Ним. Вихователі мають
прищеплювати це прагнення такожчерез власний досвід
та особистий приклад.
– Принцип каяття перед Христом. Примирення
з Богом через каяття й прийняття Христа – обов’язкова
складова християнської віри. Отже, за сприянням Святого
Духа, вихователі мають спонукати своїх вихованців до
примирення з Христом, а також постійного освячення у
Христі.
І, нарешті, принцип «Soli Deogloria» висловлює
есхатологічне передчуття і сподівання, котре починається
вже на землі в безупинній доксології, прославлянні Бога
за спасіння, яке Він здійснює, за благодать і за всю Його
роботу з доморядництва Царства Божого. Але в цього
принципу є також дуже важливий земний вимір, на який
звернули увагу протестанти. Будь–яка земна практична
діяльність розглядається як та, що здійснюється для слави
Божої. Лютер писав: «У шевця, коваля, селянина і в кожного
є своє ремесло, посада і справа, і все ж всі вони в однаковій
мірі є посвяченими священиками і єпископами; і кожен,
виконуючи свою посаду або займаючись своїм ремеслом,
зобов’язаний приносити користь іншим і служити
їм» [8, c. 16]. Розуміння рядової праці як священного
обов’язку абсолютно відрізняється від ставлення до праці
у східноправославному контексті, що вплинуло й на
слов’янські пізньопротестантські рухи [11].
Принципи виховання:
– Принцип побожного ставлення до Бога (був уже
розглянутий вище).
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– Принцип виховання через працю. Прищеплення
любові до праці, розуміння руйнівного впливу лінощів
на життя, вплив на особистість через участь у спільній
діяльності – все це є втіленням цього принципу.
– Принцип зв’язку виховання з життям. Виховання
не має бути відірваним від реального життя. Завдання
вихователів – це формування цілісної особистості, яка
б могла жити у сучасному для неї середовищі й гідно
відповідати на виклики, з якими вона стикається, та
на морально–етичні питання, які перед нею постають.
Цей принцип вимагає формування у вихованців тих
рис характеру, які їм необхідні для життєдіяльності у
сучасному світі та сучасному середовищі.
Богослов’я XXI ст. не тільки ставить критичні
питання кожному з 5 «Sola», але і значно розширює сферу
їх опису. Багато богословів свідчать, що протестантське
богослов’я недостатньо описувати класичними 5 «Sola» і
пропонують упровадити нові ознаки. Зокрема, М. Глодо
[15] ставить питання про роль церкви в реформатському
богослов’ї і справедливо вказує,що без указівної церкви
ніхто не може розраховувати на виправдання й навіть
на спасіння. Місія церкви – показати Христа і донести
Писання до сучасних людей [11].
Принципи виховання:
– Принцип приналежності до Церкви. Дуже
важливим є прищеплення бажання укласти заповіт з
Богом й увійти до лав всесвітньої Церкви, а також стати
членом помісної церкви. Варто виховувати любов до
церковної сім’ї, братів та сестер у Христі. Цей принцип
вимагає плекання внутрішніх спонукань до формування
родинних відносин з іншими членами церкви.
– Принцип служіння у помісній церкві. Члени
церкви не повинні займати пасивну позицію, вони мають
служити Богу, іншим членам церкви та суспільству тими
дарами й здібностями, якими Бог їх наділив. Тому в
процесі виховання важливо допомогти виявити дари й
здібності кожного вихованця та заохочувати до реалізації
їх через служіння.
Інше розширення такого індикатора, як «Sola»,
пов’язане з уточненням поняття «чинна віра». Р. Леонарді
пише: «Лютерівський вислів «sola fide» справедливий,
якщо його не протиставляти милосердю, благодійним
справам, жертовній любові» [16]. Тому він вважає, що
треба додати ще одне «Solа» – «Sola Caritas» («Тільки
жертовна любов») [11].
Принципи виховання:
– Принцип жертовної любові. На Голгофському
хресті Ісус Христос проявив до всього людства жертовну
любов. Любов, яка віддає себе заради спасіння інших.
Тому цей принцип рекомендує виховувати людину у дусі
жертовної любові до інших, любові, яка не має навіть
відтінку егоїзму та піднесення себе перед іншими, яка
може пожертвувати будь–чим (часом, силами, якимись
ресурсами чи навіть життям) на користь інших.
Отже, незважаючи на певну обмеженість, п’ятьма
«Sola» цілком можливо описати основні принципи
протестантського богослов’я [11], а через них й
принципи виховання у протестантській педагогіці.
Висновки. Як свідчить проведене дослідження у
нашій статті, ідеї Реформації мали великий вплив не
тільки на формування протестантського богослов’я та
світогляду, вони також мали внесок й у теорію виховання,
зокрема вплинули на формування принципів виховання,
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якими користується сучасна протестантська педагогіка.
Отож, через них накреслюється ідеал образу вихованця,
до формування якого варто прагнути; мета, якої слід
досягти, щоб процес виховання можна було вважати
ефективним; розуміння того, чим наповнити цей процес
й як його правильно організувати, щоб задовольнити
вимоги, які ставить до формування особистості Бог,
церква, суспільство та життя.Принципи виховання
є тими вимогами, дотримуючись яких, отримаємо
найбільшу його ефективність черезрозумну реалізацію
наявних ресурсів.
Отже, принципи виховання, виведені з основних
ідей Реформації, такі:
1. Принцип побожного ставлення до Бога. 2. Принцип
любові до Бога й ближнього. 3. Принцип послуху
батькам. 4. Принцип пошани до батьків. 5. Принцип
поваги до влади. 6. Принцип шанобливого ставлення
до навколишнього середовища. 7. Принцип смирення
перед Богом. 8. Принцип визнання своєї залежності
від Бога. 9. Принцип прийняття факту, що людина
не може заробити або купити спасіння самостійно.
10. Принцип віри в Бога й довіри Йому. 11. Принцип віри
в Ісуса Христа як єдиного Спасителя й посередника
між Богом та людьми. 12. Принцип побудови особистих
стосунків з Ісусом Христом. 13. Принцип каяття
перед Христом. 14. Принцип виховання через працю.
15. Принцип зв’язку виховання з життям. 16. Принцип
приналежності до Церкви. 17. Принцип служіння
у помісній церкві.18. Принцип жертовної любові.
Реалізація цих принципів здійснюється через суб’єктів
виховної діяльності, яка відбувається у сім’ї, церкві
(через проповідь, богослужіння, учнівство, наставництво
тощо), недільній школі, християнських школах,
біблійних школах, богословських навчальних закладах,
таборах і на тренінгах за допомогою слів, різних видів
діяльності, взаємодії вихованців з вихователем та один
одним за сприянням та під проводом Святого Духа.
Список використаних джерел
1. ‘Академічний тлумачний словник’. [online] Доступно: http://
sum.in.ua/s/shanuvaty
2. ‘Біблія’.
3. Вачевський, М., 2010. ‘Християнська педагогіка у вихованні
учнівської молоді’, СЛОВО, №3 (43), с.23–26. [online] Доступно:
http://dds.edu.ua/ua/articles/2/slovo/2010/692–christian–pedagogy–in–
educating–students.html
4. Гараджа, В., 1986. ‘Протестантская концепция человека’,
Буржуазная философская антропология ХХ века, М.: Наука, с.279–
293. [online] Доступно: http://anthropology.rchgi.spb.ru/garadzha.htm
5. Ермишина, К. ‘Религиозная антропология. Учебное пособие’.
[online] Доступно: https://culture.wikireading.ru/70391
6. Кондор, В. ‘Біблійні принципи відношення дітей до
батьків’. [online] Доступно: http://ehb.lviv.ua/resources/articles/85–
biblicalprincipleschildren
7. Корольков, АА., 2017. ‘Педагогическая антропология в
зеркале философии’/ А. А. Корольков, К. В. Преображенская,
И. Б. Романенко, СПб.: Алетейя, 176 с.
8. Лютер, М., 1994. ‘К христианскому дворянству немецкой
нации’, Лютер М. Время молчания прошло: Избранные
произведения 1520–1526 гг., [пер. с нем., ист. очерк, комментарии
Ю. А. Голубкина], Харьков: Око, 352 с.
9. ‘Педагогіка і релігія’. [online] Доступно: https://pidruchniki.
com/15800119/pedagogika/pedagogika_religiya
10. Савчин, МВ., 2010. ‘Християнське духовне виховання і
самовиховання’, Проблеми сучасної психології, Вип.10, с.689–699.
[online] Доступно: http://problemps.kpnu.edu.ua/wp–content/uploads/
sites/58/2017/06/10–69.pdf

225

Випуск 136

Гілея

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

11. Санніков, СВ. ‘5 «Sola» Реформації. Богословські принципи
гетерогенного протестантизму’. [online] Доступно: https://r500.
ua/5–sola–reformatsiyi–bogoslovski–printsipi–geterogennogo–
protestantizmu/
12. Фіцула, ММ., 2009. ‘Педагогіка: навч. посіб.’, 3–тє вид.,
стер., К.: Академвидав, 560 с.
13. Юзьвак, В. ‘Чому Бог став людиною?’. [online] Доступно:
http://vilne.org.ua/2016/01
14. Ягупов, ВВ., 2002. ‘Педагогіка: Навч. посібник’, К.: Либідь,
560 с.
15. Glodo, MJ. ‘Sola Ecclesia: The Lost Reformation Doctrine’.
[online] Доступно: http://www.the–highway.com/articleApr06.html.
16. Leonardi, R. ‘Sola fide? Sola caritas’. [online] Доступно: http://
richleonardi.blogspot.com/2008/11/sola–fide–sola–caritas.htm
17. Metz, JB. (Ed.), 1965. ‘The Church and the world’, Paulist
Press, Т.6.

Ryazantseva Т. О., postgraduate student of the Department of Cultural
Studies, National Pedagogical Dragomanov University (Ukraine, Kyiv),
tanya11lady@gmail.com
Implementation of the ideas of the Reformation in the principles
of the upbringing of modern Protestant pedagogy
The ideas of the Reformation are presented in the form of the Protestant Five
«Solo». The principles of education in general pedagogy are analyzed and their
main significance in the theory of didactics is revealed. The authors attempt to
comprehensively elucidate how the reformist ideas of the five «Solo» were embodied
in the principles of education used by modern Protestant pedagogy. The importance
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До методології реформування дисципліни
«Фізичне виховання» в українській вищій школі
Визначена потреба залучення до практики освіти у вищій школі античної
концепції epimelia / curasui (турботи про себе). На практиці турбота про себе у
контексті збереження і покращення власного здоров’я може бути сформована
через відповідно пореформовану навчальну дисципліну «Фізичне виховання».
Ключові слова: здоров’я, epimelia / curasui (турбота про себе),
дисципліна «Фізичне виховання», будівництво (будівничий) власного здоров’я.

Досвід викладання в загальноосвітній і вищій
школі дисциплін валеологічної спрямованості, що
виростали з медичних знань про здоров’я людини,
виявили утруднення, які не дозволяють розраховувати
на одержання істотних соціальних наслідків щодо
турботливого відношення людини до свого здоров’я.
Це закономірно пов’язане з обмеженими можливостями
природниче–наукової картини світу та засобів
традиційної дидактики. Таке твердження не здається
перебільшенням, якщо за кінцевий результат у ході
формування особистості бачити не передачу учням
або студентам наукових знань про здоров’я, але їх
формування як суб’єктів діяльності будівництва
власного здоров’я, на що валеологія не претендує.
За В. В. Приходьком, автором концепції креативної
валеології, на відміну від педагогічної валеології, котра
побудована виключно на застосуванні класичних засобів
дидактики для трансляції і засвоєння учнями інформації
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та знань, креативна валеологія опікується засобами
становлення фізкультурно–діяльної особистості та
особистості будівничого здоров’я [9; 12].
Мова йде про ту людину із самовизначенням
будівничого власного здоров’я, яка внаслідок хвороби
отримавши, приміром, 3 групу інвалідності, на відміну від
більшості, котрі терпляче очікують, коли їм призначать
2 групу, намагається за рахунок щоденних і свідомих
зусиль, виконуючі рекомендовані лікарем вправи,
дотримуючись раціонального режиму харчування,
багато часу проводячи у русі на свіжому повітрі тощо,
прагне взагалі позбутись групи інвалідності.
Саме залучення до формування особи, окрім
природниче–наукової, філософської та релігійної
парадигм, у яких було прийнято розглядати здоров’я
людини (дух і душа, психіка і тілесність), також мисле–
діяльнісної картини світу, дозволяє сподіватись на
становлення особистості з дійсно діяльним відношенням
до управління власним здоров’ям за такою схемою:
мислення – аналіз свого стану – вибір безпечних і
ефективних засобів впливу на власний стан – діяльність.
Саме цими намаганнями обумовлюється виникнення
такого нового напрямку педагогічної валеології, яким є
креативна валеологія.
Адже стан здоров’я визначається не лише вродженим
станом тілесності, але й супутніми поведінковими
моментами,
особливостями
мисле–діяльності
і
життєдіяльності людини. Власне, на цих обставинах
фіксується увага й у визначенні Всесвітньої організації
охорони здоров’я, де підкреслюється, – здоров’я це не
тільки відсутність захворювань, але також стан повного
фізичного, психічного і соціального благополуччя
людини. З цього визначення випливає, що «здоров’я»
і «відсутність захворювань» не тотожні стани людини.
Медицина, зорієнтована на діагностику і лікування
по ознаці встановлення норми і патології, відшукує
хворобу і прагне до її подолання. Тоді як високий та
стійкий стан здоров’я явище не лише не випадкове,
але зазвичай рукотворне і в значній мірі залежить від
самої людини. Усвідомлення свого стану як здорового
характерне, як правило, для діяльної особистості,
яка свідомо і систематично докладає значних зусиль
для оптимізації своєї життєдіяльності, а отже може у
рефлексіях порівнювати різні пережиті у своїх відчуттях
стани здоров’я.
Будівництво здоров’я – це не перехід до практики
самолікування, але відповідна цінності («для мене вкрай
важливо бути здоровим») і можливостям життя
конкретної людини система її творчої діяльності
по формуванню і підтриманню оптимального рівня
власного здоров’я.
Прилучення людей до будівництва здоров’я створює
перспективи суттєвого підсилення можливостей
медицини за рахунок участі відповідним чином
валеологічно–освіченої і діяльної людини, яка
разом з медичними працівниками переймається
бажанням подолати наявні патології і покращити
свій психофізичний стан. Адже сьогодні очевидно,
що: «Головною задачею освіти стає забезпечення не
державних потреб, а потреб усього суспільства в цілому
і кожного його члена. На зміну виробничо орієнтованій
освіті приходить освіта, що спирається на соціокультурну
і особистісну домінанту… У ХХІ столітті визначальне
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значення набуває світоглядна і виховна функція освіти»
[12, с. 40].
Становлення особи, котра самовизначилася
до будівництва власного здоров’я, відмовилась від
звичної пасивної, але такої комфортної позиції
споживача медичних послуг, є важливою теоретичною
і практичною проблемою для сучасних систем освіти
на початку ХХІ століття. Тут доречно згадати тезу
німецького філософа Г.–Ґ. Ґадамера: «Загальна сутність
людської освіти полягає в тому, що людина робить себе у
всіх відношеннях духовною істотою. Той, хто віддається
лише елементам освіти, є неосвіченим» [2, с. 54].
Обґрунтована В. В. Приходьком, С. А. Чернігівською
із співавторами [12] концепція непрофесійної фізкультурної освіти (НФО) для осіб з різним рівнем здоров’я
є справді історичним феноменом і збагачує культуру
фізичну, як частину світової культури. Дане твердження
варто визнати очевидним фактом, адже в основу
виконаних авторами досліджень і розробок покладені
визнані досягнення людства в таких областях, як
філософія, системно миследіяльнісна методологія і
науки, що нині обґрунтовують педагогічну практику у
темі здоров’я.
У тому числі:
– антична філософсько–освітня концепція (концепція
epimelia);
– теорія освіти і педагогічна антропологія;
– концепція фізичної освіти (автор лікар і педагог
П. Ф. Лесгафт);
– системно–миследіяльнісна методологія (СМД
методологія).
Використані, також, положення філософії, педагогіки
і психології стосовно освіти і виховання, мислення і
свідомості, життя, здоров’я і діяльності людини.
Формування теоретичних основ щодо практики
НФО людини варто розглядати як закономірний етап
у становленні нового циклу освіти, особливістю якого
є поява особистості, що опанувала знання проектного
типу і успішно вирішує проблему співвіднесення та
використання природниче–наукового знання зі своєю
діяльністю, що розгортається. Ця особливість сучасної
освіти була помічена, як об’єктивна тенденція, з середини
ХХ століття. Було відмічене, що університет нового
циклу освіти примітний прагненням до одержання і
використання не тільки традиційного природниче–
наукового знання, але також знання про людський світ,
як світ мислення і діяльності [10, с. 67].
Реформа вищої школи в Україні не набуде
інноваційної, перетворюючої дійсність спрямованості,
допоки у вчених і педагогів–практиків не виникне
розуміння важливості зміни змісту і особливостей
викладання тих дисциплін, які покликані забезпечувати
важливі і позитивні зміни в людині і, як результат, в
суспільстві. Потреба в цьому пов’язана з подоланням
наслідків антропологічної катастрофи, що загострилася
в ХХ столітті [3; 4]. Поза усяким сумнівом до числа
важливих в цій темі дисциплін відноситься також
предмет «Фізичне виховання».
Важливе попереднє зауваження теми спрямованості
реформи «Фізичного виховання» у вищій школі
полягає в тому, що автори розглядають особистість
як поліматричну структуру, в якій певним чином
пов’язуються неповторно заповнені «осередки»
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вродженого (успадкованого психофізіологічного і
національного), а також надбаного в процесі становлення
саме даної особистості. Надбане визначається наслідками
впливу на особистість елементів соціального оточення
(це зусилля по вихованню та освіті, роль засобів масової
інформації і авторитетної для даної людини особи, а
також особливостей обраної професії та інших умов
життєдіяльності), що визначають сформовану у неї
картину світу. Саме структура особистості, внутрішній
стан більшості населення тієї чи іншої країни в повній
мірі визначає і той стан суспільства, в якому воно
знаходиться.
Так, згідно з результатами дослідження, яке лише
відображає результати впорядкованості (впливу
внутрішнього і зовнішнього) в структурі особистості,
більшість нинішніх російських громадян сподіваються
в основному на допомогу держави. Так, 66% відсотків
росіян готові передати питання здоров’я державі, не
беручи відповідальність за досягнення здорового стану.
В Україні ситуація вже помітно інша, але педагогам
необхідно закріпити цю тенденцію посилення різних
проявів ролі суб’єкта. Для цього вузівські дисципліни, що
включаються в навчальні плани окремих спеціалізацій,
повинні зазнати якісних змін, що в повній мірі стосується
також не реформованого «Фізичного виховання».
На даний час єдиною дійсно інноваційною
концепцією для реформування вузівського «Фізичного
виховання», як основи підготовки студентів і майбутніх
фахівців до подальшої життєдіяльності, виступає
з достатньою глибиною розкрита ідея будівництва
власного здоров’я [1; 5; 6]. Вона зосереджує увагу на
переведенні особи у ході навчального процесу в діяльну
позицію, що дозволяє забезпечити її адаптацію до умов,
що змінюються, і тривалу працездатність.
Будівництво власного здоров’я – це обумовлена
потребами розвитку людської цивілізації практика
турботи особистості про себе, що передбачає
систематичне та діяльне ставлення до свого
психофізичного стану. Передбачає докладання людиною свідомих, постійних і бажаних зусиль до
досягнення і збереження оптимального рівня здоров’я і
працездатності [12].
Будівничим власного здоров’я може вважатися той, у
кого вже актуалізована цінність здоров’я, тобто вона вже
переведена зі споглядально–пасивного, декларативно–
позитивного ставлення до власного здоров’я в
діяльнісний план. Коли вже сталося самовизначення
до того, щоб прикладати зусилля для досягнення і
підтримки здорового стану. Особою, якою на практиці
реально здійснюються необхідні і можливі заходи,
доступні цій конкретній людині [12].
Спираючись на концепцію epimelia / curasui, кожен
з фахівців, які долучені до дисципліни «Фізичне
виховання», зможе більш чітко усвідомлювати власну
роль у сприянні становленню особистості будівничого
власного здоров’я. Отже, обґрунтування реформи
«Фізичного виховання» у вищій школі вимагає
подальшого встановлення специфіки методології
будівництва власного здоров’я.
Вважаємо, що онтологічні уявлення відносно
практики будівництва власного здоров’я були сформовані
вже в західній античності в формі концепції epimelia /
curasui (турботи про самого себе), розкритої М. Фуко
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в прочитаному ним курсі лекцій в Колеж де Франс у
1982 р., на чому ми й зосередимо свою увагу [13].
Мета дослідження визначається прагненням,
проаналізувавши концепцію epimelia / curasui, визначити
методологічні основи будівництва власного здоров’я,
як магістрального шляху реформування навчальної
дисципліни «Фізичне виховання» у вищій школі
України. У роботі застосовано системний, діяльнісний і
суб’єктний підходи до філософського і соціокультурного
осмислення концепції epimelia / curasui в контексті робіт
по обґрунтуванню глибинного реформування навчальної
дисципліни «Фізичне виховання».
Epimeleia – це філософський принцип, що переважає
в грецькому, елліністичному і римському образі
думки. Такий тип філософського мислення втілений у
вченні Сократа, який розмовляє з людьми на вулицях,
звертається до молоді в гімназіях з одним питанням:
чи дбаєш ти про себе? М. Фуко підкреслює, згідно
з принципом epimelia необхідно проявляти турботу
про самого себе, що взагалі є основою раціональної
поведінки в будь–якій формі активності особи, яка
приймає за орієнтир принцип духовної раціональності
[13, с. 285].
У концепції epimeleia, вважає М. Фуко, треба розрізняти такі аспекти:
– по–перше, в ній подана тема деякого загального
відношення, своєрідної манери особи дивитися на світ,
діяти, вступати в стосунки з іншими. Таким чином,
epimeleia – це відповідне відношення до себе, до інших,
до всього навколо;
– по–друге, epimeleia seauton – це свого роду
форма зосередження уваги: турбота про себе має на
увазі перемикання фокусу погляду, перенесення його
зі звичного для людини споглядання зовнішнього,
навколишнього світу, з навколишніх інших на саму
себе. Тож турбота про себе передбачає свого роду
спостереження за тим, що ти думаєш, тобто рефлексію;
– по–третє, epimeleia завжди означає певний образ
дій, здійснених суб’єктом по відношенню до самого
себе, а саме, дій, якими він піклується про самого себе,
змінює, очищає, перетворює (transforme) і преображає
(transfigure) себе.
Для досягнення цього результату необхідні також
навички і компетентності, придбані шляхом виконання
таких вправ, які отримали в західній культурі, моралі
і духовному житті довгострокове продовження. Це,
наприклад, техніки медитації, відновлення минулого,
вивчення особливостей свідомості, контролю за будь–
якими уявленнями в міру їх появи і усвідомлення, а
також багато іншого.
М. Фуко робить важливе для нашої теми
узагальнення: «Поняття epimeleia містить звід законів,
що визначають спосіб існування суб’єкта, його ставлення
до навколишнього, певні форми рефлексії, які, завдяки
своїм власним характеристикам, роблять з цього поняття
винятковий феномен не тільки історії уявлень, але також
історії самої суб’єктивності або, якщо хочете, історії
практичних застосувань суб’єктивності» [13, с. 286].
Адже саме заняття позиції суб’єкта (справжнього
суб’єкта, суб’єкта як такого за суттю) по відношенню
до своєї життєдіяльності, по–перше, робить можливою
саму практику будівництва власного здоров’я як
форми турботи про себе. По–друге, в тій мірі, в якій
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особистістю використаний потенціал суб’єкта, будуть
оцінені і вплинуть на стан людини зусилля з будівництва
здоров’я. По–третє, відрефлектований діючою особою
досвід, в залежності від соціальної важливості, нерідко
стає новими нормами культури, тобто, апробовані форми
управління психофізичним станом отримують шанс
для відтворення іншими діяльними особистостями.
По–четверте, діяльний приклад успішних будівничих
власного здоров’я стимулює і тих, хто поки ще пасивний
«споживач медичних послуг», який невиправдано
завищує свої очікування від можливостей медичних
установ, самим безпосередньо включитися в практику
управління станом свого здоров’я.
Сьогодні поняття турботи про себе, прагнення
людини бути не тільки конкурентоспроможною
(готовою переносити такі, що виникають час від часу
пікові навантаження, які визначаються характером
самих різних видів трудової діяльності, яка при цьому
може навіть змінюватися протягом життя людини),
демонструючи при цьому високі професійні результати,
але також готовою до тривалого життя і праці,
затребуване знову. Адже в багатьох країнах вік виходу
на пенсію набагато перевищує 60 років і ця межа весь
час відсувається.
Так, турбота про себе пристосована до нових
умов, вона поміщена в контекст загальної етики «не–
егоїзму», зобов’язань по відношенню до інших, будь
то окрема людина (сім’я), співтовариство людей або
ціла соціальна група (існує обґрунтована думка, що
«здорова людина робить і суспільство здоровішим, а
нездорова робить суспільство хворим»). Тому практика
охорони здоров’я, яку не треба зводити до медицини і
у якій є місце і педагогіці, йде в новітній час по двох
трасах: поліпшення діяльності власне медичних установ
і турботи кожної діяльної людини про саму себе, тобто,
про свій сьогоднішній і завтрашній день.
Назвемо філософією таку форму думки, вказує
М. Фуко, яка задається питанням, що дозволяє суб’єкту
осягати істину, ту форму думки, яка прагне визначити
умови і можливості осягнення істини суб’єктом. Якщо
це вважати філософією, то, я вважаю, зауважує він,
що духовністю можна назвати пошук, ту практичну
діяльність, той досвід, за допомогою яких суб’єкт
здійснює в самому собі перетворення, необхідні для
осягнення істини. Тоді духовністю можна назвати
сукупність цих пошуків, практичних навичок і досвіду,
якими повинні бути очищення, аскеза, зречення,
звернення погляду всередину самого себе, зміна буття,
що представляють – не для свідомості, а для самого
суб’єкта, для його буття – ту ціну, яку він повинен
заплатити за осягнення істини [13, с. 286].
З точки зору духовного досвіду ніколи акт пізнання
сам по собі і як такий не міг би забезпечити осягнення
істини, якби він не був підготовлений, супроводжуваний,
дубльований, завершений певним перетворенням
суб’єкта – не індивідуума, а самого суб’єкта що
відбувся як такий, в його бутті на справжнього суб’єкта.
Гнозис – це, в кінцевому рахунку, те, що завжди прагне
перемістити (transferer), перенести (transposer) в сам
пізнавальний акт умови, форми і наслідки духовного
досвіду [13, с. 287].
Суб’єкт, за М. Фуко, це той, хто користується
певними засобами, для того щоб щось зробити. Тіло
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робить якусь дію лише остільки, оскільки існує якийсь
елемент, який його використовує. Цим елементом не
може бути саме тіло, їм має бути щось інше. За Фуко,
суб’єктом цієї тілесної, інструментальної діяльності є
душа, яка залучає мову, інструменти (фізичні вправи,
засоби гігієни тощо. – авт.) і тіло. «Це душа і тільки тому,
що вона є суб’єктом дії, оскільки вона рухає тілом, діє
за допомогою своїх інструментів. ...Чи виявляє турботу
про себе лікар, якщо хворий, лікує себе, використовуючи
пізнання в області медицини до самого себе? Ні, оскільки
він дбає не стільки про себе, тобто душу–суб’єкт, скільки
про своє тіло. Таким чином, тут повинні бути в наявності
різні цілі, об’єкти. У наявності також різниця між techne
лікаря, який застосовує свої знання до самого себе, і
techne, яке повинно дозволити індивіду проявити турботу
про самого себе, тобто про свою душу, яка виступає в
якості суб’єкта» [13, с. 290–291].
М. Фуко зазначає, що турбота про себе неможлива
без наявності наставника (звідси, пред’явлення істотно
інших вимог до особи сучасного викладача фізичного
виховання). Зайнята педагогом позиція наставника у
«Фізичному вихованні», це не той звичний викладач,
який голосно і чітко подає стройові команди, вимагає
дисципліни і домагається безумовного виконання
команд, ця позиція пов’язана з турботою про те, яку
турботу про себе проявляє підопічний.
«Наставник це той, кого турбує турбота, яку суб’єкт
проявляє по відношенню до самого себе. Любов до
учня виражається в можливості піклуватися про ту
турботу, яку той проявляє щодо самого себе. Виявляючи
незацікавлену любов до юнака, наставник подає принцип
і зразок тієї турботи, яку юнак повинен здійснювати по
відношенню до самого себе як суб’єкта. ...Педагогіка
страждає недостатністю. Турбота про себе повинна
проявлятися в усіх дрібницях, чого не може гарантувати
педагогіка; піклуватися про себе слід протягом всього
свого життя до розвитку зрілості. Молоді люди повинні
готуватися до зрілого віку, а дорослі – до старості, яка
є завершенням життя. ...Освіта являє собою остов
індивіда перед обличчям подій. Мова йде скоріше про
виправлення, про звільнення, ніж про формування
знання. Навіть якщо людині не вдалося «виправитися» в
молодості, цього завжди можна досягти в більш зрілому
віці. Навіть якщо ми згорблені, існують різні засоби,
щоб допомогти нам «випростатися», виправитися, стати
тим, чим ми повинні були б стати і чим ми ніколи не
були. Стати тим, чим людина ніколи до цього не була, –
це, я думаю, один з основних елементів, одна з головних
тем самореалізації» [13, с. 291–293].
М. Фуко робить важливе зауваження про те, що
першим наслідком хронологічного переміщення
«турботи про себе» – з кінця юнацького віку на
дорослий період життя – є критичне ставлення до
самореалізації. Другим наслідком буде чітке і яскраво
виражене зближення самореалізації та лікування, у
сенсі оздоровлення (зазначене не плутати з професійним
завданням медиків): самореалізація і задумана як акт
своєрідного зцілення, як терапевтичний засіб.
Як зазначено, спостерігаючи за відношенням до
власного здоров’я, можна умовно поділити всіх на дві
(різні по представництву) групи. Перша, численна,
умовно названа нами «споживачі медичних послуг», а
друга «будівничі власного здоров’я». І нехай не дивує,

229

Випуск 136

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

що будівничих, незважаючи на потребу турботи про
себе, якісно менше – це не масове явище: «Ставлення
до себе виступає відтепер як завдання самореалізації.
Це завдання є кінцева мета життя, хоча …самореалізація
рідкісна форма існування. (Але, дійсно) самореалізація
– кінцева мета життя людини, це форма існування тільки
деяких» [13, с. 293–294].
Наступне важливе положення, описане М. Фуко.
Він стверджує, що існує три типи майстерності, три
типи вміння – techne, три типи ставлення до іншого,
необхідні для формування молодої людини, як діяльної
особистості: 1. Повчання прикладом (великі люди і
традиції формують модель поведінки). 2. Повчання
знаннями (передача знань, манери поведінки і
принципів). 3. Повчання в труднощах (виходу з важкої і
екстремальної ситуації, сократівське techne).
Ці три типи майстерності спираються на якусь
гру невігластва і пам’яті. Незнання не здатне вийти
за власні межі, і необхідна пам’ять, щоб здійснити
перехід від незнання до знання (перехід, який завжди
здійснюється за допомогою іншої людини). «Суб’єкт
повинен прагнути не до того, щоб якесь знання прийшло
на зміну його незнання, а до того, щоб набути статусу
суб’єкта, якого він ніколи не мав до цього. Не–суб’єкту
слід надати статус суб’єкта, що визначається повнотою
його відносин до свого «Я». Потрібно створити себе
як суб’єкта, і в цей процес повинен втрутитися інший.
Ця тема видається мені досить важливою як у всій
історії самореалізації, так і, в найзагальнішому вигляді,
в історії проблеми суб’єктності на Заході. Наставник
виступає в ролі виконавця перетворення індивіда, в його
формуванні як суб’єкта» [13, с. 294].
Яким же є універсальний педагогічний механізм
переходу людини зі стану споживача медичних послуг
до числа будівничих власного здоров’я? М. Фуко показує
сутність одних та інших і шлях переходу особистості з
одного стану в інший. Stultus – це той, хто розкиданий
в часі, хто дозволяє себе захопити, хто нічого не робить,
хто пускає життя на самоплив, хто не звертає волю ні
до якої мети. Життя його тече безпам’ятно і безвольно.
Це той, хто без кінця метушиться. Внаслідок цього
індивід, до якого докладаємо епітет stultus, не здатний
хотіти, як слід. Його воля не вільна, вона не завжди
виявляє свої бажання, вона не абсолютна. Вільно
хотіти – значить насправді не залежати ні від якого
уявлення, події або схильності; хотіти в абсолютному
плані не означає прагнути володіти різними станами
одночасно (наприклад, вести спокійний спосіб життя і
бути знаменитим); хотіти завжди має на увазі бажання, в
якому відсутні інерція і лінь.
Це протилежно стану stultitia, який є не що інше,
як обмежена, відносна, фрагментарна, мінлива воля.
Справжнім об’єктом докладання вольових зусиль
є власне «Я». Це те, чого людина прагне завжди,
абсолютно і вільно; «Я» – це те, що неможливо змінити.
Але stultus не жадає себе [13, с. 294].
Створити себе як об’єкт докладання власних зусиль
(ти одночасно і суб’єкт і об’єкт власних трансформацій),
набути здатності поляризувати свою волю, здатну постати
в якості об’єкта, як вільної і постійної мети, на яку ця
воля спрямована, можна за посередництвом іншого.
Між людиною stultus і людиною sapiens необхідний
посередник. Або інакше: між людиною, яка не бажає
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власного «Я», і тією, яка досягла мистецтва керувати
собою, володіти собою, черпати задоволення в собі – що
є справжньою метою sapientia, – необхідне втручання
іншого, оскільки, структурно, воля, притаманна stultitia,
не може бажати піклуватися про своє «Я». У зв’язку з
цим турботі про себе необхідна присутність, включення
і втручання турботливого іншого [13, с. 294–295].
Звідси важливе положення про необхідність
пересамовизначення викладачів дисципліни «Фізичне
виховання». Вони повинні перейти в позицію таких собі
філософів. «Інший не є ані вихователем, ані вчителем
в сфері пам’яті. Мова йде не про те, щоб educare
(«виховувати»), а про те, щоб educere («вивести»). Цим
іншим, хто знаходиться між суб’єктом і його «Я», є
«філософ», який служить провідником для всіх людей в
тому, що стосується речей, що відповідають їх природі.
Одні лише філософи можуть сказати, як слід себе вести;
вони одні знають, як треба управляти іншими людьми і
тими, хто самі захочуть керувати. Філософія – це основна
практика управління» [13, с. 295].
І далі: «У цьому полягає суперечність між
філософією і риторикою в тому вигляді, як воно виникало
і проявлялося. Риторика є набір і аналіз засобів, якими
можна впливати на інших вербально. Філософія – це
сукупність принципів і практичних навичок, які людина
має в своєму розпорядженні або надає в розпорядження
інших з тим, щоб мати можливість належним чином
піклуватися про себе або про інших. Професія філософа
втрачає свою професійну значущість у міру того, як вона
стає більш значущою. Чим більше людина має потребу
в пораднику, тим частіше в процесі самореалізації
змушена вдаватися до допомоги іншого, і, отже,
тим більшою мірою стверджується філософія. Тому
(традиційна) функція філософа поступово втрачатиме
значимість, а він ...рекомендуватиме не загальні моделі,
а поради, які підходять для кожної конкретної ситуації.
Філософи дійсно інтегруються в повсякденний спосіб
життя» [13, с. 295–296].
Минуло майже дві тисячі років, перш ніж
Ж.–Ж. Руссо, Г. В. Ф. Гегель та І. Кант по–новому
розглянули явище людської діяльності і формуючої її
освіти, розкрили їх механізми, показали, як «Я» змінює
себе. Суть антропологічного принципу в «моральних
науках» сформулював М. Г. Чернишевський ось як: «...
Принцип цей полягає в тому, що на людину потрібно
дивитися як на одну істоту, що має тільки одну натуру,
щоб не розрізувати людське життя на різні половини...,
щоб розглядати кожну сторону діяльності людини чи як
діяльність всього організму..., чи якщо вона виявляється
спеціальним відправленням якого–небудь особливого
органу людського організму, то розглядати цей орган
у його натуральному зв’язку зі всім організмом»
[14, с. 252].
Антропологія нині розглядає і вивчає людину
з позицій діалектичної єдності її двоїстої природи:
як соціальної істоти (суб’єкта історії), так і живий
організм. Г. Роот, відомий німецький педантрополог,
бачить мету процесу формування людини в досягненні
«...відповідальної поведінки, у якій людина знаходить
сама себе і досягає свого найвищого призначення».
Тому задача педагогічної антропології полягає в тому,
щоб знайти і задіяти внутрішні, духовні передумови
для становлення особистості у відповідальній, вольовій
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дії індивіда [15, с. 146]. Роот підкреслює, саме головне
на цьому шляху, це зміцнення в людині здатності до
відповідальних дій, котрі, у комплексі взаємовпливів
один на одного середовища і спадковості, сприяють
вільному моральному вибору людини. Вирішальними
для само визначеної і вольової людини він визнає не
генетично–успадковані особливості, але внутрішню
духовну структуру, яку вона створює в собі в результаті
спілкування з іншими і власного досвіду, навчання та
освіти.
Розглянемо, також, роль екстремальності у
реформуванні життєдіяльності особи, яка формувалась
як споживач медичних послуг, коли вона узнає про
свою загрозливу хворобу. О. Ф. Больнов стверджує,
через кризу відкривається новий початок: «...Усяке нове
життя починається з кризи». Відбувається відновлення,
«омолодження» людського життя [8]. У статті «Сприйняття суб’єктом інформації як загрозливої» ми
знаходимо свідчення, що суб’єкт переробляє таку
інформацію по–іншому, ніж ту, яка не є загрозливою.
Мається на увазі протікання таких когнітивних
процесів, як сприйняття, уявлення, пам’ять і мислення.
«Оцінка особистісної значущості загрозливої інформації
активізує стратегію концентрації уваги на цій інформації.
Вона супроводжується появою відповідних когнітивних,
афективних, поведінкових та фізіологічних патернів,
еволюційно спрямованих на виживання та забезпечення
безпеки» [11, с. 93].
Активація способу переробки інформації, у якому
переважає установка на загрозу, характеризується:
1) автономним збудженням – підготовкою до захисних
дій; 2) поведінковою мобілізацією та блокуванням, тобто
підготовкою до виходу з ситуації або запобіганням їй,
щоб зменшити ризик і небезпеку; 3) звуженням векторів
когнітивних зусиль, їх концентрацією на загрозливій
інформації; 4) відчуттям страху; 5) підвищеною увагою
до всіх ознак загрози. Автори статті відмічають цікаву
обставину: «Зазначені вище особливості поведінки
спостерігали як в разі клінічної тривоги, так і в ході
лабораторних досліджень, у яких моделювалась
нормальна тривога» [11, с. 94].
Настанова на селективне сприйняття загрози,
сформована на етапі активації, домінує, нав’язуючи
індивідууму тривогу. Є також експериментальні дані,
що свідчать про краще недовільне запам’ятовування
загрозливої інформації через хвилювання, пережите
особою, і концентрацію уваги на загрозливій інформації.
Коли особа відрефлектує власні думки і почуття,
пов’язані із загрозою для її життя, покликаною наявною
нездоров’ям, тривога зазвичай зменшується завдяки
більш конструктивному переосмисленню ситуації, в
яку дана людина потрапила. В результаті розуміння
того, що вона може зробити для покращення свого стан
за рахунок систематичних і корисних, у тому числі
порекомендованих фахівцем зусиль, людина «знижує»
рівень загрози і «підвищує» усвідомлення власних
можливостей у подоланні ситуації, в яку вона потрапила.
У такий спосіб часто відбувається самовизначення
недужого до будівництва власного здоров’я.
Подане виводить на перший план для нашої країни,
а також для країн колишнього соціалістичного табору,
що пережили злам соціально–економічної формації та
знаходяться на етапі глибинних політичних і соціальних
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перетворень, процеси якісної освіти молоді, яка має бути
спрямована не лише на те, щоб молода людина стала
фахівцем з іноземної мови або з економіки, але також,
окрім іншого важливого для особи, ще й будівничим
власного здоров’я.
Отже, у виконаному дослідженні проведене методологічне обґрунтування назрілої, але не проведеної
реформи вузівського «Фізичного виховання», яку слід
пов’язувати з філософською концепцією epimelia, що
отримала розвиток в античності, але не загубила своєї
актуальності в ХХІ столітті. Адже проблема здоров’я,
як відомо, є у нас достатнього гострою і в дитячому, і в
юнацькому віці.
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To the methodology of reforming the discipline
«Physical education» in the Ukrainian high school
The necessity of attracting to the practice of education in the high school of the
ancient concept epimelia / cura sui (caring for yourself) is determined. In practice,
taking care of yourself in the context of maintaining and improving your own health
can be formed through a properly reformed discipline «Physical education».
Keywords: health, epimelia / cura sui (self–care), discipline «Physical
education», construction (builder) of own health.
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Енергетичні кооперативи
як основа форма участі громадянського
суспільства в енергетичному транзиті
Проаналізовано чинники, що зумовили появу енергетичних кооперативів
як основної форми участі громадянського суспільства в енергетичній сфері.
Розглянуто переваги такої організаційної форми та її внесок у перехід до
нових моделей виробництва та споживання енергії. Виділено чинники, що
перешкоджають широкому поширенню та подальшому розвитку енергетичних кооперативів.
Ключові слова: громадянське суспільство, енергетичний транзит,
енергетичні кооперативи, відновлювальні джерела енергії, екологія.

У червні 2018 року Євросоюз зробив перший крок
до створення Енергетичного Союзу, затвердивши
уніфіковані вимоги до енергозабезпечення будівель,
що є складовою комплексу заходів з підвищення
енергоефективності, ширшого використання відновлюваних джерел енергії, удосконалення структури ринку
електроенергії, правил постачання та регулювання [1].
Усі вони були винесені на обговорення у вигляді так
званого Четвертого енергопакету «Чиста енергія для
всіх європейців» в кінці 2016 року. Так Єврокомісія
планує вже у 2030 році наростити енергоефективність
до мінімум 30%, а в Україні загальна частка енергії з
відновлювальних джерел в енергобалансі країни у 2016
році складала 5,8% при запланованих 11% на кінець 2020
року. Однак не лише потреба в поступовій адаптації до
вимог Євросоюзу, прописана в Угоді про асоціацію,
зумовлює актуальність пошуку шляхів активнішого
впровадження проектів з альтернативної енергетики,
а й значні затрати населення на утримання житла, яке
часто є енергонеефективним. Завдання з вирішення
цих проблем покладено на Державне агентство з
енергоефективності та енергозбереження України,
однак воно не зможе справитися з ним без підтримки
з боку громадянського суспільства. Роль організацій
громадянського суспільства у впровадженні нових
моделей виробництва і споживання енергії українськими
дослідниками поки що не досліджується.
Роль громадянського суспільства в енергетичному
транзиті – переході від використання викопних
ресурсів до альтернативних, відновлювальних джерел
енергії – розглядається з точки зору двох підходів.
Перший підхід – це концепція соціального прийняття
проектів з використанням відновлювальних джерел
енергії, оскільки досить часто такий перехід провокує
місцеві конфлікти та спротив з боку мешканців
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впровадженню проектів альтернативної енергії та
будівництва генеруючих потужностей для «чистої»
енергетики [15]. Його представники зосереджені на
дослідженні феномену негативного ставлення громадян
до впровадження нових технологій («де завгодно,
тільки не на моєму подвір’ї» – Not In My Back Yard,
NIMBY). Досить часто приводом для конфлікту між
місцевим населенням та прихильниками альтернативної
енергетики є виділення орних земель, пасовищ чи
рекреаційних зон для встановлення сонячних панелей
або іншого енергогенеруючого устаткування, шум від
вітрових установок та їх небезпечність для птахів,
спотворення пейзажу місцевості тощо [14].
Другий підхід розглядає громадянське суспільство
як джерело соціальних й організаційних інновацій,
що сприяє енергетичному транзиту: від традиційних,
викопних видів палива до альтернативних, відновлювальних джерел енергії [9; 10]. Саме у рамках цього
підходу вивчаються різноманітні форми самоорганізації
громадян для реалізації проектів, що передбачають
використання відновлювальних джерел енергії, серед
яких є й енергетичні кооперативи.
Створення енергетичних кооперативів уже стало
звичною практикою для низки розвинених країн, а їх
ініціаторами зазвичай є група громадяни, що прагнуть
задовольнити свої потреби у різних видах енергії та
скоротити затрати на її придбання. Такий кооператив
може займатися: закупками джерел тепла, палива або ж
послуг фахівців–енергетиків (наприклад, для здійснення
енергоаудиту й утеплення житлових приміщень членів
кооперативу); самотужки виробляти електроенергію
майже з будь–яких джерел енергії; генерувати тепло
як для членів кооперативу, так і для систем опалення
окремих кварталів чи вулиць; фінансувати купівлю
членами кооперативу енергетичних установок (котлів,
акумуляторів, сонячних панелей тощо).
Головним завданням енергетичних кооперативів
є надання членам можливості інвестувати у
розвиток альтернативної енергетики – створювати
і використовувати відновлювальні джерела енергії.
Сконцентровані таким чином кошти спрямовуються
на купівлю дорогого обладнання для виробництва
екологічно чистої енергії (вітряний генератор коштує
близько 3 млн. євро) або ж дають змогу раціонального
його використовувати усіма членами кооперативу без
простою. Середні і великі кооперативи орієнтуються на
використання відновлювальної енергії – сонця, вітру,
водних ресурсів, що дає змогу задовольнити потреби
членів кооперативу в електроенергії за оптимальною
ціною та сприяти збереженню навколишнього
середовища.
Зарубіжний досвід свідчить, що кооператив, який
складається зі 500–1000 учасників, може почати надавати

233

Випуск 136

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

свої послуги за умови допомоги з боку стороннього
комерційного партнера. Якщо ж чисельність його членів
сягне хоча б 5 тис. осіб, то він зможе почати перейти до
повного циклу виробництва або розподілу енергії. Тобто,
одним з основних завдань кооперативів є збільшення
кількості членів, а не максимізація продаж.
Такий спосіб продукування енергії набуває дедалі
більшої популярності у світі. Досить активно такі
кооперативи виникають і розвиваються у Євросоюзі,
який у програмних документах визначив цільдо 2020
року довести частку енергії з відновлювальних джерел
до 20%. Згідно з прогнозами, до 2030 року частка
домогосподарств та кооперативів, які будуть учасниками
енергоринку, досягне 50% від усього населення ЄС,
а їх загальний внесок у виробництво електроенергії
сягне майже 20%. Вони стануть повноправними
учасниками ринку з можливістю генерувати, зберігати
та використовувати для власного споживання
електроенергію з відновлювальних джерел енергії [11].
У країнах Північної Європи кооперативні підприємства з виробництва енергії існують з початку ХХ ст.
У 1970–х роках, як результат енергетичної кризи та
бажання знайти альтернативи атомній енергетиці, такі
соціальні інновації почали набувати дедалі більшої
популярності. Починаючи з 2000–х років лібералізація
енергетичної системи, введення заохочувальних
тарифів щодо використання енергії, отриманою з
відновлювальних джерел, та можливість збільшувати
масштаби застосування нових технологій призвела
до широкого соціального поширення енергетичних
кооперативів, що орієнтуються на виробництво або ж
споживання екологічно чистої енергії [16].
Енергетичні кооперативи є однією з рушійних сил
енергетичного транзиту (Energiewende) у Німеччині й
дали змогу залучити в «зелену» економіку мільярди євро
пересічних громадян на перших етапах переходу до нової
моделі виробництва енергії, коли традиційні енергетичні
монополісти досить скептично оцінювали перспективи
відмови від викопного палива. У 2012 році у країні
налічувалося понад 700 енергетичних кооперативів
(у 2001 році – лише 66), основним завданням яких
є концентрація фінансових ресурсів громадян, щоб
отримати вигоду від «зелених тарифів», і яким належить
47% підприємств у сфері відновлювальної енергії.
У Бельгії енергетичні кооперативи також досить
поширені і використовують вітряні генератори, біогаз,
сонячні батареї. Найбільш відомим прикладом є EcoPower,
який є одним із засновників європейської мережі
кооперативів з виробництва енергії з відновлювальних
джерел REScoop (Renewable Energy Sources). Він був
створений в 1991 році і на сьогодні нараховує близько
50 тис. членів, статутний капітал становить 50 млн.
євро, а щорічний оборот – 25 млн. євро. Приваблива для
споживачів ціна на електроенергію дала змогу завоювати
йому 1,5% енергоринку Фландрії. Нинішній бум
проектів отримання енергії з відновлювальних джерел
спостерігається і в таких країнах як Великобританія [13],
що є результатом спеціальних державних програм та
дедалі більшого усвідомлення громадянами важливості
широкого застосування «зелених» технологій в
енергетичному секторі. У країнах Південної Європи роль
громадянського суспільства у здійсненні енергетичного
переходу є радше незначною. Однак пояснення такого
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стану справ низькою щільністю населення і, відповідно,
меншими можливостями для акумулювання фінансових
ресурсів, низьким рівнем екологічної свідомості
громадян та недорозвиненістю ринку відновлювальної
енергетики, не має емпіричних підтверджень [8].
Така форма організації виробництва і споживання
енергії у порівнянні з державними чи комерційними
проектами має низку екологічних та соціальних
переваг, зокрема максимальне врахування особливостей
місцевості та потреб населення [5], стимулювання
економічного розвитку громади [2] та її згуртованості.
Більше того, ініціативи громади можуть призвести до
кращої обізнаності з енергетичними проблемами та більш
відповідальній практиці споживання енергоресурсів.
До переваг такої організаційної форми слід віднести
і те, вони стимулюють самоорганізацію населення, яке
отримує можливість: вирішувати власні енергетичні
питання без взаємодії з урядом; не залежати від
монополістів; отримувати гуртові знижки у випадку
закупівлі енергоресурсів, енергогенераторів або ж
електроенергії.
Енергетичні кооперативи мають доступ до
неринкових ресурсів, таких як довіра, що дуже
потрібна до відтворення такого квазіпублічного блага
як енергія [3]. Маючи доступ до таких соціальних
ресурсів, організації громадянського суспільства можуть
забезпечити щільніший контроль над виробництвом
енергії (з відновлювальних джерел чи традиційних) та
її вартістю. Не останню роль у прийнятті споживачами
рішення
купувати
електроенергію,
генеровану
енергетичними кооперативами, відграє і нижча ціна на
неї [7].
Серед чинників, що можуть сприяти чи утруднювати
такі процеси,особливе значення має взаємодія між
макроінститутами та мережами акторів на мікрорівні.
Зокрема, на макрорівні провідна роль належить
інституційним (системи фінансової підтримки, політика
землекористування,
стимулювання
та
податкові
пільги, законодавство щодо виробництва, продажі та
поширення електроенергії, система енергорозподільчих
мереж) та культурним чинникам (традиції «енергетичної
активності» та питання легітимності). На рівні індивідів
увага приділяється зокрема наявності серед громади осіб,
які мають доступ до інформації, навичок та фінансів,
необхідних для початку проекту, а також і соціального
капіталу [12] для формування підтримки шляхом
встановлення партнерських відносин із зацікавленими
акторами [6].
Основні перешкоди на шляху подальшого розвитку
енергетичних кооперативів та проектів із використанням
відновлювальних джерел енергії загалом полягають у:
– особливості енергії як квазіпублічного блага. По–
перше, з подачі Євросоюзу у національне законодавство
країн–членів дедалі ширше впроваджується практика
розмежування виробників енергії та її дистрибуторів. У
результаті кількість кооперативів, яким вдається надавати
такі послуги є відносно незначною [4]. До того ж у
низці країн енергетичний ринок все ще контролюється
невеликою кількістю великих енергетичних компаній,
а енергорозподільчі мережі історично належить
виробникам електроенергії. Розв’язання цього питання
є ключовим для поширення децентралізованих підходів
до виробництва та споживання енергії.
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По–друге,
неготовність
суспільства
визнати
важливість енергетичних проблем. На відміну від
продовольства, яке можна понюхати, торкнутися і
спробувати, люди часто не думають про природу
енергії, яку вони використовують. Більше того, вибір
енергії не є щоденним вибором, який має прямий чи
опосередкований вплив на їх здоров’я. Крім того,
населенню важко відмовитися від укорінених звичок
енергоспоживання. Люди звикли до монополізму на
енергетичному ринку, коли будь–які альтернативи
наявному енергопостачальнику відсутні. Громадяни
скептично налаштовані щодо зміни постачальника
і через труднощі, з якими вони стикнулися в інших
секторах, що були лібералізовані раніше (наприклад,
телекомунікаційному). У цих секторах припинення
договору з монополістом для споживачів часто означало
складнощі з наданням послуг;
– залежності від кількості членів кооперативу:
саме вони є основним джерелом фінансів для закупівлі
устаткування або ж енергії;
– необхідності володіння спеціальними знаннями
для ефективної діяльності енергетичного кооперативу.
Отже, енергетичні кооперативи є однією з найбільш
перспективних форм участі організацій громадянського
суспільства в енергетичному транзиті, яка має низку
переваг (стимулювання самоорганізаційних процесів,
доступ до соціального капіталу, консолідація фінансових
ресурсів громадян, обізнаність з потребами членів,
сприяння економічному розвитку громади, зміцнення
соціальних зав’язків), які поки що не використовуються
в Україні.
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Формування зовнішньополітичної
ідентичності держави: соціокультурний вимір
На основі застосування загальнонаукових принципів пізнання суспільних
явищ, діалектичного, системного і прогностичного підходів, автор дослідив
сутність та значення культурних змін, що відбуваються в сучасному
глобалізованому суспільстві та впливають на розвиток держав світу. Це
дозволило досягти поставленої мети дослідження – розкриття сутності та
значення соціокультурних впливів на процес формування зовнішньополітичної
ідентичності держави в умовах глобального взаємопроникнення культур у
рамках постмодерної системи міжнародних відносин. Як результат, виявлено,
що внаслідок використання вільного доступу до передових технологій
сучасне суспільство адсорбує надмірну кількість культурного продукту, що
призводить до руйнування його соціальної пам’яті. Спостерігається втрата
ключових маркерів ідентичності, важливих для формування колективної
ідентичності соціуму, що є основою зовнішньополітичної ідентичності
держави. За таких умов остання має конструюватися на основі збереження
традиційних культурних норм і символів та активної взаємодії на рівні
«суспільство – держава».
Ключові слова: зовнішньополітична ідентичність, держава, соціум,
культура, глобалізація, транскультура, мультикультурне суспільство, полікультурне суспільство.

На тлі динамічних трансформацій суспільства
нового тисячоліття вагомого значення для сучасної
людини набуває її соціокультурний розвиток,
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що потребує швидкої адаптації до умов нового,
інформаційного соціуму. Останній доволі частіше
переживає кризу ідентичності, пов’язану з глобалізацією
людської життєдіяльності, усвідомленням людиною її
причетності до глобальних проблем, змінами в програмі
самореалізації і досягненням повної незалежності. Проте
ці тенденції можна розглядати як доволі суперечливі,
оскільки, розвиваючись у рамках того чи іншого
соціуму, людина, перш за все, є членом даного колективу,
ідентичність якого може вважатися відносно стабільною.
Більше того, вироблена соціальна ідентичність
населення створює безпосередній суспільний базис
для вибудовування зовнішньополітичної ідентичності
держави, завдяки якій можуть реалізовуватися потреби
даного суспільства в міжнародному вимірі. Однак,
вплив глобалізаційних процесів і масової культури,
котра проникає крізь кордони держав, на їхнє населення
є доволі суттєвим, хоча й знівельовується наявною
необхідністю формування єдиної суспільної ідентичності
та, як наслідок, спадкового використання певних норм,
традицій і символів, важливих для конструювання
зовнішньополітичної ідентичності державного актора.
Усвідомлюючи необхідність дослідження цих
явищ, науковці детально аналізують проблематику
соціокультурних впливів на становлення суспільної
ідентичності в епоху постмодерну. Зокрема, в ході даного
дослідження автор звертався до робіт таких учених
як Б. Ексфорд [8], М. Епштейн [7], Р. Лі [11], А. Моль
[2], П. Свірскі [12], Д. Танатова [3], М. Тлостанова
[4], М. Турньє [5] тощо. Однак, ці праці не містять
комплексного аналізу багаторівневого впливу, котрий
соціокультурні чинники мають на процес становлення
зовнішньополітичної
ідентичності
держави,
за
допомогою якої відбувається трансляція колективних
ідентитетів соціуму на міжнародній політичній арені
в процесі змін алгоритмів взаємодії між державою та
суспільством в умовах глобалізації.
Відповідно, метою даного дослідження є розкриття
сутності та значення соціокультурних впливів на процес
формування зовнішньополітичної ідентичності держави
в умовах глобального взаємопроникнення культур у
рамках постмодерної системи міжнародних відносин.
Сучасні глобалізаційні тенденції – доволі
об’єктивний процес, який охоплює всі сфери суспільного
життя і торкається інтересів більшості країн світу. Його
відправним пунктом уважається необхідність реалізації
принципів економічної доцільності взаємодії держав і,
відтак, їхнього єднання в рамках окремих міжнародних
підсистем. У результаті даних процесів економічна
інтеграція акторів доволі швидко призвела до створення
єдиного правового простору, однорідного політичного
правління та універсалізації демократичних цінностей
у межах певних ареалів. Ці ліберально–демократичні
проекти (приміром, ЄС) були покликані втілити ідею
побудови світу незалежною, вільною людиною, котра
керується власним раціо. Заперечуючи утопічні уявлення
минулого, індивід почав розвивати науку й освіту, а
також інтернаціоналізувати технологічні досягнення,
що, в свою чергу, зробило можливим «зменшення» світу
й прискорення процесів глобалізації.
Поступово
глобалізаційні
зрушення
почали
привносити принципово нові елементи до організації
соціокультурної діяльності сучасної людини, а, отже,
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– і до процесу формування її ідентичності. Культурне
єднання соціумів призвело до серйозного загострення
проблеми особистісної ідентичності, котра формується
на основі колективної ідентифікації суспільства. Тільки
усвідомивши свою спільність із тією чи іншою групою,
людина може виділити власне автономне «Я». Процес
формування соціальної ідентичності напряму пов’язаний
з основними соціальними інститутами – сім’єю,
трудовим колективом, політичною партією, державою.
Відтак, у ситуації, в якій сучасні засоби масової
комунікації уможливлюють повсякденні контакти
індивіда з будь–якою точкою планети, створюється
загроза витіснення традиційних групових зв’язків,
які передбачають той чи інший ступінь солідарності,
функціональними інформаційними зв’язками, часто
пов’язаними з психологічним і соціальним відчуженням
людини. Остання перестає співвідносити себе з
соціумом, у рамках якого відбувається її розвиток, і, як
наслідок, утрачає зв’язок із державою, таким чином не
підтримуючи процес ідентифікації останньої.
На думку С. Лема, сучасне суспільство керується
принципово новими уявленнями про культуру, котрим
притаманне дроблення цінностей, що спричиняє
процес соціальної фрагментації. Усі попередні
етапи формування культури базувалися на принципі
пріоритетності слів над образами та раціоналістичному
підході до творчості; формальних аспектах розвитку;
пріоритеті змісту і, як результат, превалюванні свідомого
над підсвідомим. У межах сучасної культури візуальне
переважає словесне, формальне (деякий набір вічних
абстрактних цінностей) відступає перед повсякденним,
відкидаються раціоналізм і дидактизм, головним
питанням стає смисловий зміст культури, а сфера її
впливу, підсвідоме превалює над свідомим, стимулюючи
емоційну потребу споживача в певному культурному
продукті [12, с. 12–15].
Дана ситуація є результатом віртуалізації і фрагментації
інформаційно–комунікативного середовища. Надалі
ж ці процеси призводять до мозаїчності сприйняття
людиною навколишнього світу, що ототожнюється з
генеральним принципом усієї сучасної культури, яка
стверджується на основі заперечення значущості часу
й простору в їх традиційних формах. У постмодерному
суспільстві культура розсипалася на мозаїку випадкових,
майже не пов’язаних і структурованих відносин.
Мозаїчна культура сприймається людиною мимоволі,
маючи вигляд «частинок», які індивід вихоплює з
перманентного потоку повідомлень. У цій культурі
знання складаються з розрізнених уривків, пов’язаних
простими, часто випадковими відносинами близькості
за часом засвоєння, співзвучністю або асоціативністю
ідей. Ці уривки утворюють окремі структури, але вони
(на зразок класичних елементів культурного простору)
також взаємопов’язані в рамках логічного ланцюжка, що
надає наявним знанням певну щільність і компактність,
імітуючи монолітність сучасної глобалізованої культури
[2, с. 45].
У наші дні майже ніхто не сумнівається в штучності
і поверховості будь–яких стереотипів, адже, як влучно
зауважив М. Турньє, «уніформа виходить із моди» [5, с.
99]. Процеси фрагментації культури обумовлюють розрив
соціальної пам’яті, адже культура є формою історичної
пам’яті – колективною пам’яттю, в якій відбувається
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фіксація, збереження і запам’ятовування укладу життя,
соціального та духовного досвіду певного суспільства.
Культура як пам’ять зберігає те, що об’єктивно виявилося
цінним для неї. Індивід, який є суб’єктом масової
культури, втрачаючи пам’ять, втрачає і власну біографію,
власне «Я» й індивідуальну цілісність: de facto він існує
фізично, але не має минулого, сьогодення і майбутнього
[9, с. 8]. Культура – це форма пам’яті, яка передається
через покоління і за допомогою якої культурне життя
соціуму зберігає безперервність, послідовність і єдність,
одночасно підтримуючи стабільність його колективної
ідентичності та, відповідно, зовнішньополітичної
ідентичності держави, на території якої розвивається
згадане суспільство.
Із точки зору Д. Танатової, соціальна пам’ять є
певним символічним кодом до відкриття антропологічного
розуміння
сучасних
соціокультурних
процесів, розгадкою минулого, що через сьогодення
сягає майбутнього. При цьому дослідниця виходить із
таких міркувань:
1) будь–яка культура чи соціокультурна зміна
в соціальному середовищі нерозривно пов’язані з
пам’яттю суспільства, яка, в свою чергу, накопичує
установки, уявлення про явища, події, процеси і реагує
відповідно до оцінки їхньої якості;
2) антропологічний компонент соціокультурних
процесів характеризується як обов’язкова рефлексія
людини щодо їх зміни, «пропускна» якість людської
свідомості, оскільки він відрізняється від тих культурних
нововведень, які можуть відбуватися під впливом
науково–технічного прогресу (тобто, джерелом появи
котрих є технології);
3) антропологічний код культури трактується як
сукупність певних установок конкретного людського
співтовариства щодо облаштування його життя
(створення власних традицій, духовних основ, ідеології,
владної вертикалі, інформації; забезпечення перспектив
розвитку суспільних відносин, політичних взаємодій
тощо, сформованих у минулому, однак прийнятних для
змін у часі і просторі сьогодення) [3, с. 153].
Як результат, соціальна пам’ять є явищем, котре
підтримує соціальну структуру суспільства, проникаючи
до його макро– і мікросвіту у вигляді «архіву»
соціокультурних знань і досвіду. Саме вона є джерелом
етосу конкретного суспільства, адже різноманітні
життєві форми людської спільноти мають виключно
соціокультурне походження. Всі вони безпосередньо
кореспондують із соціальною пам’яттю, яка пронизує
людські покоління, що існували століттями, пов’язуючи
їх у просторі й часі [3, с. 154]. Тому розрив соціальної
пам’яті ускладнює ідентифікацію населення, призводячи
до гальмування процесу визначення соціально–
політичних ролей окремих індивідів чи груп у рамках
існуючих соціальних інститутів, що функціонують на
рівні держави й, отже, перешкоджає конструюванню
зовнішньополітичної ідентичності останньої.
В епоху безроздільного панування національної
держави її ідентифікація в основному ґрунтувалася на
усвідомленні соціумом своєї приналежності до того чи
іншого державного актора. Однак наприкінці XX – на
початку XXI століть відбулося ослаблення і розмивання
державної ідентичності, адже, отримавши можливість
долучатися до космополітичних (часто мережевих)
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спільнот, окремі індивіди почали приймати відповідну
соціальну ідентичність, перетворюючись на носіїв
логіки поведінки, що формується поза тим суспільством,
у якому вони розвиваються і живуть. Це призводить до
посилення конфліктності на рівні соціальної спільності,
оскільки згадані індивіди створюють групи носіїв
інтересу (не важливо, наскільки стійкі), джерело якого
має віртуальний характер і часто дисонує з економічними
і політичними процесами, якими живе спільнота, до
котрої індивід належить у силу своєї фізичної даності,
– по суті, та держава, на території якої він постійно
перебуває.
Згадані процеси призводять до втрати соціумом
сталої ідентичності, адже спричиняють розрив
соціальної пам’яті та, відповідно, анулювання самобутності державного актора, що завжди апелює до
суспільної єдності в процесі конструювання своєї
зовнішньополітичної ідентичності. В сучасному
суспільстві культура пропонує своєму носієві
прийнятні вимоги до поведінки в рамках діючих
соціальних інститутів. Але, варто людині потрапити
до
постмодерного
інформаційно–комунікативного
простору, вона одразу ж опиняється під впливом різних
культурних систем, а нове соціальне середовище
вимагає від неї дій, протилежних нормам прийнятної для
цієї людини культури чи навіть таких, що виключають
її. За таких умов індивід, група чи соціум у цілому
намагаються зберегти свою ідентичність, однак цієї
мети можна досягти виключно в результаті руйнування
цілісності свідомості [8, с. 47–48].
Як наслідок, особистість або соціальна група
відчувають внутрішній дискомфорт у процесі своєї
ідентифікації, що надалі відбивається на їхній
поведінці: підвищується агресивність, що виражається в
шовіністичній або кримінальній діяльності чи, навпаки,
в депресивному і меланхолійному настроях. У результаті
відбувається ренесанс традиційних інститутів, навіть за
тих умов, коли вони вже перебувають на стадії розпаду.
До їх числа, в першу чергу, слід віднести історично
звичні й зрозумілі інститути, що зберігають почуття
релігійної, культурної, політичної спільності населення,
яка створює відносне відчуття його стабільного розвитку.
На наш погляд, історія дійсно не підтверджує
положення про рух людства до єдиної культури. Хоча
зростання інтенсивності глобальних взаємодій сприяє
зближенню культур і формуванню загальних «культурних
зон», що керуються спільними нормами поведінки,
воно не забезпечує зближення ціннісних відносин і
орієнтацій окремих суспільств. Аналізуючи цей аспект
проблеми, О. Хоц приходить до висновку про те, що
ядро кожної культури має високий імунітет, котрий
чинить опір проникненню і впливу інших культур [6,
с. 43]. Уніфіковані норми, стандарти і правила, що
поширюються в глобальному масштабі, формуються на
основі застосування раціональних механізмів управління,
раціональної діяльності і раціональних організаційних
форм, котрі кожна держава може адаптувати вибірково,
спираючись на необхідність збереження та підтримання
колективної ідентичності свого населення та, відповідно,
своєї власної ідентичності, сформованої на тлі взаємодії зі
значимими для акторами «Іншими» на міжнародній арені.
Своєрідний парадокс нашого часу полягає в тому, що
чим більше соціальний простір тяжіє до гомогенізації
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світу, чим очевиднішим є процес виникнення єдиного
економічного і політичного ареалу, тим інтенсивніше
набирає обертів процес гетерогенізації, дезінтеграції,
відособленості культурних надбань окремих держав.
Наявні в них системи цінностей, вірувань і традицій,
конвенційна мораль, спосіб життя населення
інституціоналізуються,
сприяючи
подальшому
конструюванню їх власних «Я», загальні ідентитети
яких є звичними для інших акторів світової політичної
сцени. На внутрішньодержавному рівні дана тенденція
зустрічає опір із боку інших культур, поширення яких
за рамки ареалу їхнього виникнення є природним в
умовах глобалізації. Справді, специфіка конфігурації
глобального світу вимагає значної відкритості
національних культур, що призводить до формування
в рамках кожного державного утворення свого
полікультурного простору, в межах якого перетинаються
різноманітні дискурси. З одного боку, полікультурність
виокремлює рамки, які обмежують простір існування
суспільства, що характеризується полікультурними
відмінностями і різноманіттям. З іншого боку, постійне
ущільнення полікультурного простору в процесі
диверсифікації і диференціації культурних відмінностей
дає підстави говорити про тимчасовий, доволі стислий
континуум полікультурності [11, с. 226].
Глобальні трансформації, котрі неминуче призводять до посилення ролі домінуючих культур, у
той же час стають причиною повної трансформації
субдомінантних культурних течій. Взаємодія локальної
і глобальної культур полягає не у витісненні культурних
нововведень, а, навпаки, в трансформації культурних
інновацій і пристосуванні їх «для себе» – до умов, що
склалися на території тієї чи іншої держави. У зв’язку
з цим, І. Мальковська пропонує відокремлювати
поняття «полікультурне суспільство» від категорії
«мультикультурне
суспільство».
В
останньому
випадку, на її думку, більшою мірою підкреслюється
не множинність існуючих культур, а багаторазовість
повторення, тиражування культурних відмінностей. Не
випадково мультикультуралізм зазвичай розглядається
як ідеологія держави, що визначає побудову простору
культури за принципом «інтеграція без асиміляції».
Підтримуючи політику мультикультурного різноманіття,
ідеологія виробляє «квоти» дозволеного обсягу
відмінностей, тиражує допустимі невідповідності та
поширює їх. Натомість, «полікультурне суспільство»
може існувати без політики мультикультуралізму,
керуючись загальносуспільними культурними нормами,
а також звичаями та традиціями розвитку, збереженими
в його соціальній пам’яті. Важливо підкреслити, що
умовою стабільності полікультурного суспільства
може бути ціла низка факторів, які включають і
розбудову світового порядку, і національну безпеку, і
загальнолюдські цінності, котрими керується певний
державний актор [1, с. 32–33].
На думку М. Тлостанової, сьогодні в полікультурному
просторі на місце процесів акультурації приходять
процеси
транскультурації.
Під
акультурацією
розуміються явища, що виникають під час сприйняття
групами індивідів різних культурних традицій і
безпосереднього контакту з ними протягом тривалого
часу, через що змінюються початкові культурні норми
однієї або кількох груп. Акультурація розглядається як
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процес культурної взаємодії у межах певних територій,
на яких можуть зіткнутися різні культурні ідентичності.
Відтак, феномен акультурації трактується крізь призму
державних кордонів територій, що визначають процеси
міжкультурної комунікації та їх можливе регулювання
[4, с. 346].
Натомість, на сучасному етапі розвитку людство
переживає процеси транскультурації – явища, що
характеризується залученням до гетерогенного поля
культури світу безлічі міжкультурних взаємодій,
комунікацій, діалогів, які свідчать про набуття
простором культури властивостей комунікативності.
Транскультурація, на відміну від акультурації,
підкреслює факт взаємодії культур «через», «крізь»
територіально–державні простори й кордони, а не
всупереч їм. По суті, транскультура – це свобода, яку не
можна проголошувати. До неї можна прагнути, частково
втілюючи її канони завдяки набуттю ризикованого
досвіду власних культурних мутацій [7, с. 112].
Транскультура передбачає дифузію вихідних
культурних ідентичностей соціальних груп унаслідок
перетину кордонів різних культур окремими індивідами
та їхньої подальшої асиміляції на нових територіях.
Транскультурні процеси органічно притаманні глобалізаційній парадигмі, адже вважаються наслідком
підсилення процесів культурної взаємодії у світовому
масштабі. Транскультурація нині підтримується
засобами медіатизації культурних просторів, що надають
субкультурним утворенням і діаспорним культурам
здатність заявляти про себе за допомогою інтернет–
комунікацій та інтегруватися в інші соціуми, минаючи
кордони державних акторів. Невеликі спільноти або
національні утворення отримують можливість не
тільки розвивати свою культуру, а й підтримувати
власну нормативну систему, тобто керуватися новими,
прийнятними для невеликих груп правилами поведінки
в соціумі.
Комунікація між локальними культурами здійснюється в результаті діалогу між ними, завдяки утворенню
особливого комунікаційного поля смислового перетину
[10, с. 52–53]. Кожна з культур чинить постійний
вплив на глобальний інформаційно–комунікативний
простір, у певному сенсі «окультурюючи» його та
наближаючи його до власних загальних норм і традицій.
Зміни в комунікативній сфері порушують процеси
синхронізації культур, адже вони вбирають новації
настільки стрімко, що соціум не встигає адаптувати їх
до традиційної культурної системи. Інформатизація
призводить до різкого збільшення динаміки змін
традиційних цінностей, звужуючи тимчасові рамки
цього процесу, що не дозволяє новим культурним
символам і знакам адаптуватися до традиційної системи
цінностей локальних культур, одночасно породжуючи і
процес уніфікації (різні культури можуть змінюватися
в однаковому напрямі), і процес дестандартизації (різні
фрагменти однієї і тієї ж культури можуть змінюватися
по–різному) культурного поля.
Таким чином, у сучасному світі відбувається певна
зміна вектора культурного розвитку суспільства, що
знаходить своє вираження в трансформації основ його
культури на світовому рівні. Віртуалізація, глобалізація
і фрагментація культурного середовища в поєднанні
з мозаїчністю, міфологічністю і полікультурністю
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територій окремих держав сприяють зміні інституційних
норм, котрі є рушійною силою процесу конструювання
їх зовнішньополітичних ідентичностей. Інтенсивне
змішування культур призводить до двох ключових
наслідків: з одного боку, змінюються базові засади
функціонування традиційних для певної держави
соціальних інститутів, а, з іншого, – виникає нестабільність
інституційних
норм
життєдіяльності
соціумів.
Відповідно, основним для державного актора в процесі
конструювання його зовнішньополітичної ідентичності
є забезпечення усвідомлення соціокультурної реальності
з боку населення та сприйняття її у вигляді історично
сформованої системи традицій, правил і цінностей. За
таких умов транскультурація матиме локальні прояви
та не руйнуватиме базові засади взаємодій на рівні
«суспільство – держава»: соціум підтримуватиме
обраний державою вектор розвитку, що забезпечуватиме
відносну стабільність зовнішньополітичної ідентичності
державного актора та збереження його позицій у рамках
глобальної системи міжнародних відносин унаслідок
відповідного сприйняття цього суб’єкта з боку значимих
для нього «Інших».
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Formation of the foreign policy identity of the state:
social and cultural dimension
By applying general scientific principles of cognition of the social phenomena,
dialectical, systemic and prognostic approaches, the author examined the essence
and significance of cultural changes taking place within a contemporary globalized
society and influencing development of the states in the world. This allowed to
achieve the goal of the study that is to disclose the essence and significance of
social and cultural influence on the formation of the foreign policy identity of the
state under conditions of global interpenetration of cultures within a framework of
the postmodern system of international relations. As a result, the modern society
is discovered to absorb the excessive amount of cultural product while using free
access to advanced technologies. This leads to the destruction of its social memory.
There is a loss of key identity markers that are important for the formation of
collective identity of the society to be the basis of the foreign policy identity of the
state. Under these conditions, the latter should be constructed on the ground of
preservation of traditional cultural norms and symbols and active «society – the
state» interactions.
Keywords: foreign policy identity, state, society, culture, globalization,
transculture, multicultural society, polycultural society.
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Політичний стріт–арт в контексті
типів суспільств та глобалізаційних проявів
Проаналізовано особливості інтеграції елементів мистецтва і політики,
зокрема політичних протестів у різних типах суспільств. Здійснено аналіз
розвитку політичного стріт–арт протесту як результату новітнього
впливу постмодерної культури в політиці. Розглянуто специфіку інтеграції
мистецтва в політику в СРСР. Виокремлено функції і особливості стріт–
арт протесту в авторитарній Росії, а також відображення в стріт–арт
протестах глобалізаційних ознак.
Ключові слова: політична участь, політичний стріт–арт протест,
постмодернізм у політиці, глобалізація.
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У глобальному, інформаційно досить об’єднаному
світі, політична участь значною мірою змінює свої
традиційні риси. Зокрема політичний протест як різновид
неконвенційної і часто деструктивної політичної
участі набуває нових характеристик, які поступово
нормалізують (М. Фуко) його в соціальних уявленнях
громадян. В сучасних суспільствах протести все більше
набувають рис масового популярного мистецтва, шоу.
Вже закріпилися в політичному та медійному лексиконі
терміни, що позначають відносно нові форми протестів:
«перформанс–протест», «флешмоб–протест» та інші.
Як і будь які відносно феномени вони потребують
осмислення своїх соціально–історичних витоків та
проявів у різних типах суспільств, що є важливим
кроком до їх наукового розуміння.
Виникає необхідність і оцінки функцій і особливостей
«мистецьких» форм протестної поведінки за умов різних
типів суспільств та політичних режимів. Разом із тим у
вітчизняній науці поки бракує достатнього теоретико–
методологічного аналізу новітніх змін у політичній
участі, зокрема і протестній. Тому метою даної розвідки
стала спроба ретроспективно виділити головні аспекти
зокрема арт–трансформацій у політичній участі,
на прикладі політичного стріт–арту та протестів в
залежності від типу суспільства та політичного режиму.
Аналіз досліджень і публікацій. На набуття
політичною участю, зокрема протестами, характеру
шоу та мистецьких елементів і форм чи не найпершими
звернули увагу теоретики французького постмодернізму.
Зокрема, виходячи з концепції М.Фуко стає очевидним,
що «мистецьке оформлення» політичного протесту є
ефективним засобом для маніпулювання поведінкою
маси, надання їй характеру «керованого політичного
тіла», аби спрямовувати невдоволення в потрібне
русло і в конструктивній (мистецькій) формі [15, c.
237–246]. Ж. Бодрійяр називає ці процеси зникненням
«політичного» як «естетичної галюцинації реальності»
як ознаки розвитку постмодерних тенденцій [3, c. 125].
Весь політичний процес, включно з протестами – це
спектакль, видовище, теле– і відеогра, що розігрується
перед обивателем, котрий заглибився в приватне життя як
форму спротиву політичній маніпуляції, що в перспективі
може означати лише одне – кінець участі в політиці.
Відтак, політика симулюється, заміняється мистецькими
формами та елементами шоу. П. Бурдьє також звертав
увагу на розвиток некласичних «мобілізаційних» сил
політичної участі, зокрема, легітимного символічного
насильства – прищеплення громадянам певних
політичних уявлень і думок (політичної продукції) в
популярній формі. В цій ситуації громадяни, зведені до
статусу «споживачів» (телеглядачів, слухачів, учасників
ток–шоу) [4, с. 182]. Значна частина сучасних досліджень
в українському суспільстві ґрунтуються саме на цій
методологічній основі.
1. Елементи мистецтва і політична участь в
різних типах суспільства. В традиційних суспільствах
не існувало чіткої диференціації сфер на політику,
мистецтво, релігію тощо. Ймовірно, що досвіду участі в
політиці міг передувати досвід участі в театралізованих
ритуалах. Хоча традиційним суспільствам часто
відмовляють в існуванні відчуття громадянськості
(причетності), фахівець у царині культурної антропології
К. Гірц вважає такі висновки передчасними, позаяк етапи
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виникнення цього відчуття із традиційних передумов
досліджено хіба що поверхово, і його корені залишаються
неясними [6, с. 363]. «В індіанців–юрків або андаманців
немає ніякої держави, й попри те деякою мірою вони є
політичними істотами, так само як деякою мірою вони є
релігійними істотами, хоча й не мають жодної церкви»,
– відзначає Р. Макайвер [10, с. 80]. Досліджуючи різні
традиційні суспільства (Індонезія, Нігерія та ін.), К. Гірц,
зокрема, констатує, що придворний церемоніал у них
був рушієм політики, участь у церемонії була не формою
політики, а її змістом, оскільки управляти означало не
так приймати рішення, як брати участь у виконанні
театралізованих ритуалів: «Це була держава–театр, в
якій королі та князі виступали в ролі імпресаріо, жерці
– режисерів, а селяни були і акторами–виконавцями, і
працівниками сцени, і глядачами» [6, с. 393]. У цьому
плані примітно, що подібно до сучасного суспільства у
традиційному більшість людей були не так учасниками
шоу, як глядачами [6, с. 262–263]. Поряд із тим, спектаклі–
церемонії (навіть поховальні) незрідка ставали полем
участі в політичних конфліктах, коли спостерігається
вторгнення релігійно–мистецьких символів у політику
і – навпаки [6, с. 197–200]. Аналізуючи проблему
походження участі, важливо зважати на наявний у
традиційному суспільстві феномен імітації, коли
діяльність витісняє її імітація, гра, постановка. Як
показали дослідження К. Леві–Строса, це може
виражатися у витісненні певних соціальних процесів
їхніми ірраціональними антиподами («реінтеграція
змісту у форму»): сільське господарство витісняється
магією, відтворення політичного життя – відтворенням
влади за допомогою театралізованих церемоній та
ритуалів [8, с. 373].
Для класичного індустріального суспільства ХІХ –
сер. ХХ ст. характерною є достатньо явна диференціація
і відносна відокремленість сфери політики та мистецтва.
Політичний протест не «розмивається» у мистецтві.
Можна було спостерігати окремих митців, або нові течії
у мистецтві, що маніфестують свою протестну позицію.
Всі інші соціальні групи, як, наприклад, робітники,
виражали протест у традиційних (не мистецьких)
формах. У Європі сер. ХІХ ст. традиційний страйк, або
демонстрація чи підписання петицій не комбінувалися
з мистецькими елементами, не виглядали як
розважальне шоу. Тим більше не існувало «професійних
протестувальників», на кшталт, сучасних арт–груп типу
Фемен.
В США та Західній Європі справжня конвергенція
протестної поведінки з мистецькими елементами
та формами розпочалася у 1960–х роках, в межах
появи так званого феномену контркультури, зокрема,
політичне вуличне графіті, інсценування та рок–
музика стали мистецькими елементами протестного
руху хіпі та нових лівих, насамперед, проти війни у
В’єтнамі. Одним із перших резонансних та епатажних
протестів–шоу було інсценування висунення в 1967
році від ліворадикальної молодіжної партії YIP на
посаду Президента США порося на прізвище Пігасіус
(Свинтус). На мітингу, присвяченому висуненню 66–ти
кілограмового порося кандидатом у президенти, воно
було заарештоване поліцією разом з активістами, адже
в ті часи поліція кваліфікувала подібні дії як порушення
громадського порядку, а не як протест–перформанс
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[14]. Загалом, вже у 1970–х роках теоретики соціології
постмодернізму характеризували зміни у прийдешній
політиці постсучасних суспільств в термінах «відеогра»,
«інсценізація», «театр», «видовище» і т.п. На той
момент, наприклад, у американському чи французькому
суспільстві було вже достатньо ознак для такого прогнозу.
Причинами трансформації політики у «карнавал»,
видовище, перформанс стала необхідність долучити
«мовчазну більшість» до політичної сфери, яка занепадає,
привернути увагу яскравими розважально–мистецькими
формами задля стимуляції політичної участі [7, с. 50].
З іншого боку, соціальні протести у класичних формах
індустріального капіталістичного суспільства в умовах
його «постмодернізації» поступово втрачають свою
ефективність і резонансність. Відтак, соціоісторичний
процес інтеграції політики та мистецтва ймовірно
дійшов до певного логічного завершення у формування
глобального політичного стріт–арт протесту. На користь
глобального характеру інтеграції мистецтва у політику
свідчить також і досвід Радянського Союзу і нинішнього
авторитарного політичного режиму в Росії.
2. Досвід інтеграції мистецтва та політики в СРСР.
Проект масового політичного «виходу мистецтва на
вулицю», що був апробований в СРСР, продемонстрував
значний потенціал впливу політичного стріт–арту на
масову політичну участь. Сучасний політичний стріт–
арт на пострадянському просторі набуваючи глобальних
рис, не є виключно новим явищем, бо йому передував
досвід
спочатку
раньо–радянського
утопічного
футуризму, а пізніше – об’єднання політики і мистецтва
у концепції «соціалістичний реалізм». Показово, що
у футуристичному Декреті №1 «Про демократизацію
мистецтва», опублікованому в «Газеті футуристів»
15 березня 1918 р. стріт–арт по суті легалізувався у
радикально–популістській формі: «1. Отныне вместе с
уничтожением царского строя отменяется проживание
искусства в кладовых, сараях человеческого гения
– дворцах, галереях, салонах, библиотеках, театрах.
2. Во имя великой поступи равенства каждого перед
культурой, свободное Слово творческой личности
пусть будет написано на перекрестках домовых стен,
заборов, крыш, улиц наших городов и селений…
3. Пусть самоцветными радугами перекинутся картины
(краски) на улицах и площадях от дома к дому,
радуя, облагораживая глаз (вкус) прохожего… Пусть
улицы будут праздником искусства для всех… Все
искусство – всему народу!» [12]. Радянська влада дуже
вдало використала революційні настрої та творчий
потенціал самих активних членів суспільства, що
досить яскраво помітно хоча б на прикладі агітаційних
потягів та пароплавів. Політвідділами агітпотягів
та пароплавів велася основна політико–ідеологічна
робота по інструктуванню радянських установ на
місцях та проведення масової агітації і лекційної
роботи серед населення. Не менш важливим відділом
було Бюро скарг, кероване представником Наркомату
РКП. У безпосередній близькості до політвідділу
стояли: інформаційний відділ, який проводив роботу
по підготовці інструктажу і агітації, збору матеріалів
і з обліку роботи Політвідділу, та відділ «Росту», що
видавав настінну газету, листівки, відозви і керував
роботою радіо. Крім цих відділів, агітпотяги включали
і ряд допоміжних: кінематографічний, літературний
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склад, книжковий магазин, виставковий відділ [10].
Агітпотяги стали рухомим полотном для перших
представників стріт–арту. Агітбригади, які виконували
агітаційні та просвітницькі функції – використовували
перфоманс та поетичний акціонізм у своїй творчій
діяльності. В той же час утопічно орієнтований футуризм
говорив про нове майбутнє і апелював до нової людини.
Футуристи, по–мистецькі мріяли про політичне – про
радикальну революцію духу: «Февральская революция
уничтожила рабство политическое ... Бомбу социальной
революции бросил под капитал Октябрь ... И только
стоит непоколебимый третий кит – рабство Духа ... Да
здравствует третья революция, Революция Духа» [5].
Але після розпаду СРСР колективна політична
ідентичність, що формувалася передусім ідеологією,
стала застарілою в колишніх своїх формах, людина
залишилась наодинці сама з собою і з необхідністю
визначення свого місця в нових соціокультурних
умовах. В результаті виникає те, що Зігмонд Бауман
називає «усепроникаючим відчуттям втрати контролю
над справжнім» [2, с. 66]. На думку соціолога, це веде
до паралічу політичної волі і втрати віри в те, що
колективними діями можна досягти чогось істотного, що
спільна активність здатна змінити стан речей.
3. Стріт–арт протест як альтернативна
форма політичної участі в умовах авторитарного
політичного режиму (на прикладі Росії).
Першою і найбільш відомою протестною арт–групою
в Росії, акції якої стали відомими у світі, став проект з
назвою–викликом для влади – «Війна». Це вулична
група художників–акціоністів, зайнятих протестним
політичним мистецтвом, яка з ідеологічної точки зору
дотримується анархічних поглядів. Через арт–протестну
діяльність проти групи та її активістів порушувалося
понад 20 кримінальних справ. Слідчий комітет РФ
кваліфікував групу наступним чином: «Арт–група Війна
– це ліво–радикально–анархічна група, основними
цілями і завданнями якої є проведення піар–акцій,
спрямованих проти влади, зокрема щодо співробітників
правоохоронних органів з метою їх дискредитації в очах
суспільства. Відділення арт–групи існують у всіх великих
містах Росії, прихильників групи близько трьох тисяч.
Активісти групи підтримують контакти з анархічними
угрупованнями та окремими громадянами ліво–
радикальних поглядів з інших країн (Італія, Словаччина,
Франція, США, Англія, ПАР, Греція)» [1].
Вартує уваги більше зупинитися на розгляді цілей
та завдань арт–активістів «Війни», які пропагуються та
втілюються. Адже вони значною мірою досить показово
відображають глобальні тенденції протестної філософії
стріт–арту загалом:
1. Відродження героїчних поведінкових ідеалів
художника–інтелектуала в стилі лібертарному стилі
(посилання на дворян–декабристів). Створення образу
художника як романтичного героя, що перемагає зло.
Створення живих романтичних зразків в сьогоднішньому
бездушному комерційному концептуальному мистецтві.
2. Відродження живого експресивного мистецтва,
щирого і чесного, що викликає у глядача глибоке
емоційне переживання. Актуалізація монументальних
експресивних жанрів, в яких масштабність гармонує
з гранично змістовною наповненістю, на противагу
застарілій гіпертрофії форм, позбавлених змісту.
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3. Створення інноваційної актуальної арт–мови,
заради чистого мистецтва, а не заради грошей, мови
адекватного сьогоднішнього культурного і соціально–
політичного контексту, здатної зображати реалії
нової епохи і не має аналогів в минулому. Створення
російського національного актуального мистецтва,
позбавленого старомодності і містечковості, що
викликає захоплення у інтелектуалів усього світу.
4. Відродження російської сміхової культури, традицій абсурду і сарказму в рамках високого мистецтва,
тобто відродження живої розваги на арт–майданчиках.
Створення в Росії політичного стріт–арту в кращих
традиціях скоморосько–карнавального середньовічного
мистецтва.
5. Концептуальне руйнування гламурного конюктурно–конформістського російського арт–ринку, що
відтворює безнадійно застарілі форми мистецтва,
штучно фальсифікуючи процеси ціноутворення арт–
ринку і створюючи фінансові піраміди з давно застарілим
арт–мотлохом.
6. Створення в Росії реального лівого фронту
мистецтва в традиціях футуризму 1920–х років, самим
фактом свого існування кардинально зминаючи всі
ідеологічні полюси російського арту. Відродження
політичного протестного арту в усьому світі.
7. Війна з соціально–політичним мракобіссям і
право–радикальною реакцією, за свободу сучасного
мистецтва. Повалення і знищення застарілих репресивно–патріархальних суспільно–політичних символів і
ідеологій. Арт–війна з усім глобальним світом за повне
торжество справедливості на Арт–Землі [1].
Першою гучною акцією був перфоманс–протест,
проведений 1 травня 2007 року. «Війна» разом з
учасниками іншої арт–групи провела акцію під
назвою «Мордовська година» в ресторані швидкого
харчування «McDonald’s» на Серпуховской площі в
Москві. Активісти арт–групи з криками: «Вільна касса»
закидали прилавки Макдональдсу живими кішками.
Ця акція містила відсилання до протестної діяльності
західних антиглобалістів, для яких мережа ресторанів
«McDonald’s» є одним із символів глобалізації [13].
Один із організаторів колективного перформансу
«Монстрація» дуже влучно визначив функції стріт–арт
протестів за умов політичних реалій Росії, зокрема, що
ця активність «є виразним протестом проти відсутності
публічної політики в країні, вона не просто маркує
кордон цивільних свобод, а й розширяє ці кордони,
стаючи школою солідарності, творчої активності та
громадянської свободи» [9].
Тобто, в умовах авторитарного політичного
режиму політичний стріт–арт формується як елемент
політичного маніфестування, він інтегрується в
професійні та аматорські творчі колективи і набуває рис
нової форми протестної активності. В мистецькій формі
критика влади виглядає дещо менш загрозливою і не
такою «серйозною» для можновладців, які саме через
це можуть недооцінювати ефекти стріт–арт протестів на
формування критичного ставлення до влади мистецькими
засобами. Достатньо згадати роль театра на Таганці, або
творчості В.Висоцького, поезії «шістидесятників» чи
навіть анекдотів у формуванні антирадянських настроїв
та критичного ставлення як до можновладців, так і до
політичного режиму в СРСР загалом.
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До особливості протестного стріт–арту в російських
політичних умовах можна віднести те, що він фактично
цілком сконцентрований на критичній складовій, а
конструктивна альтернатива або не маніфестується,
або є дуже другорядною. Відтак, це головним чином
арт–протестування «проти» чогось, і значно меншою
мірою «за» щось, скажімо, за запропоновану кращу
альтернативу. В цьому можна вбачати і обмеженість і
слабкість сучасного російського стріт–арт протесту.
По суті, стріт–арт протести є способом каналізації
соціального невдоволення в умовах, коли традиційна
протестна активність знаходиться під повним контролем
влади.
Висновки.
1. В традиційних (аграрних) суспільствах не існувало
чіткої диференціації сфер на політику, мистецтво,
релігію тощо. Ймовірно, що досвіду участі в політиці
міг передувати досвід участі в театралізованих ритуалах.
2. Для класичного індустріального суспільства ХІХ –
сер. ХХ ст. характерною є достатньо явна диференціація
і відносна відокремленість сфери політики та мистецтва.
Політичний протест не «розмивається» у мистецтві.
3. В західних країнах справжня конвергенція
протестної поведінки з мистецькими елементами та
формами розпочалася у 1960–х роках, в межах появи
так званого феномену контркультури. Вже у 1970–х
роках теоретики характеризували зміни у політиці
в термінах «відеогра», «інсценізація», «театр»,
«видовище». Політичні протести у класичних формах
індустріального капіталістичного суспільства в умовах
його «постмодернізації» поступово втрачають свою
ефективність і резонансність.
4. Проект масового політичного «виходу мистецтва на
вулицю», що був апробований в СРСР, продемонстрував
значний потенціал впливу політичного стріт–арту на
масову політичну участь. Сучасний політичний стріт–
арт на пострадянському просторі набуваючи глобальних
рис, не є виключно новим явищем, бо йому передував
досвід
спочатку
раньо–радянського
утопічного
футуризму, а пізніше – об’єднання політики і мистецтва
у концепції «соціалістичний реалізм».
5. В умовах авторитарного політичного режиму
політичний стріт–арт формується як елемент політичного маніфестування, він інтегрується в професійні та аматорські творчі колективи і набуває рис
нової форми протестної активності. По суті, політичні
стріт–арт протести є способом каналізації соціального
невдоволення в умовах авторитаризму, коли традиційна
політична протестна активність знаходиться під повним
контролем влади. Разом із тим, російський політичний
стріт–арт значною мірою відображає глобальні тенденції
постмодерної філософії стріт–арту.
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The article analyzes peculiarities of the integration of elements of arts and
politics, in particular political protests in different types of societies. The analysis of
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Соціальний контекст
дезінтеграційної регіоналізації в країнах ЄС
Проаналізована соціальна складова дезінтеграційної регіоналізації
в країнах Іспанії, Італії та Бельгії. Дослідження проведено на основі
статистичних даних сайту Eurostat за соціальними показниками розвитку
регіонів обраних країн: рівень безробіття, ризик бідності та соціального
відчуження, тривалість життя громадян. Аналіз показав, що у регіонах,
де настрої дезінтеграційної регіоналізації є достатньо сильними (Італія
– Ломбардія, Венето; Бельгія – Фландрія; Іспанія – Каталонія, Країна
Басків), соціальні показники є більш високими, ніж в інших регіонах. Такий
розрив спричиняє не тільки напруження у суспільстві, а й необхідність з
боку центрального уряду збільшувати соціальні витрати в цих регіонах для
підтримки соціальних стандартів життя населення в цілому по країні. Це у
свою чергу викликає незадоволення в окремих колах більш багатих регіонів, на
чиї плечі лягає основний тягар таких витрат.
Ключові слова: регіоналізація, сепаратизм, соціальні показники, рівень
безробіття, ризик бідності та соціального відчуження, тривалість життя
громадян.

Процес інтеграції в Європі зробив цю частину
світу більш згуртованою, виділив Європу в особливий
потужний економічний регіон. Однак навіть значний
ривок об’єднаної Європи в економічному розвитку не
змогли подолати основну причину сепаратистських
тенденцій в благополучній Європі – нерівномірність
соціально–економічного розвитку регіонів. Це призвело
до наростання протиріч усередині ЄС, першим гучним
політичним наслідком якого стало рішення Великої
Британії про вихід з Євросоюзу, стрімке наростання
негативного ставлення до європейських інституцій
серед різних верств населення країн–членів та значні
ускладнення з реалізацією далекосяжних планів розвитку
євроінтеграції. Така нерівність створює підґрунтя для
утворення кола «багатих» провінцій, які не бажають
«годувати» бідні регіони своїх країн – Каталонія і Країна
Басків в Іспанії, Шотландія в Великобританії, Паданія в
Італії, Фландрія в Бельгії. З іншої сторони залишаються
депресивні регіони, які звинувачують «ситі» райони
у всіх своїх бідах – Північна Ірландія в Сполученому
Королівстві, Корсика у Франції, Галісія в Іспанії.
У даний час ряд держав Європи стикається з
активізацією діяльності регіональних сепаратистських
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організацій. До сепаратистських настроїв схиляються
регіональні політичні та фінансово–економічні еліти, які
не бачать майбутнього своїх провінцій у складі великих
національних держав.
Сучасні європейські сепаратисти не є націоналістами,
як то були баски, ірландці або корсиканці, їх можна
назвати регіоналістами, оскільки в центрі їх уваги
– не стільки політичне і культурне самовизначення
конкретної нації, скільки економічний розвиток власних
регіонів. На думку регіоналістів, поки регіони входять
до складу великих національних держав і «годують»
інші економічно відсталі області, їх територія зазнає
збитків. Таким чином, на зміну націоналізму приходить
регіоналізм. Форма боротьби теж змінилася – на зміну
збройної боротьби прийшли парламентські дебати і
референдуми.
Аналіз сепаратизму зроблений в працях вітчизняних
вчених М. М. Вівчарика, К. М. Вітмана, В. А. Горенкіна,
О. В. Картунова, А. І. Кіссе, В. О. Котигоренка,
І. О. Кресіну, Л. П. Нагорну, О. О. Маруховську–Картунову, І. Г. Оніщенко, Є. В. Перегуду, Г. М. Перепелицю,
Ю. І. Римаренка, С. Ю. Римаренка, Л. Є. Шкляра,
В. В. Дівак та інших. Західні дослідники У. Робінсон,
Р. Бербах, У. Бек, Дж. Келлас розглядають сепаратизм
переважно в контексті модернізації та глобалізації
суспільства, досліджують взаємозв’язок націоналізму
та сепаратизму, умови та чинники реалізації права
націй на самовизначення; дослідники С. О’Брайєн,
Л. Грінфельд, Б. О’Лірі, Х. Кон, П. Глоц, Д. Міллер,
Й. Тамір більше уваги надають причинам негативного
впливу сепаратизму на систему міжнародної безпеки.
Однак феномен сепаратизму у сучасних міжнародних
відносинах досі недостатньо вивчений і потребує
глибшого аналізу.
Проведений аналіз джерел інформації показав,
що найбільш виразно на сучасному етапі прояви
дезінтеграційної регіоналізації мають місце в Іспанії,
зокрема, в Каталонії та меншою мірою в Країні
Басків. Помірковано дезінтеграційна регіоналізація
проявляється у Бельгії, зокрема у Фландрії та Італії
(Ломбардія та Венето).
Тому метою дослідження є аналіз соціальної
складової дезінтеграційної регіоналізації в країнах
Іспанії, Італії та Бельгії. Актуальність роботи пов’язана
з тим, що Україна стикнулася з сепаратизмом, наслідком
якого стали окупація Криму та самопроголошення
незалежності окремими районами Луганської та
Донецької областей. Вивчення досвіду країн ЄС у
вирішенні кризових питань, дослідження причин,
складових та наслідків дезінтеграційної регіоналізації,
можуть допомогти Україні у вирішенні проблем.
Соціальне забезпечення населення країни або
регіону залежить від розвитку економіки. Аналіз
економічної складової дезінтеграційної регіоналізації
в обраних країнах [1] показав, що серед регіонів Італії,
Бельгії та Іспанії спостерігається суттєва розбіжність за
рівнем ВВП, рівень ВВП на душу населення в регіонах
(Італія – Ломбардія, Венето; Бельгія – Фландрія; Іспанія
– Каталонія, Країна Басків), де населення схильне до
дезінтеграційної регіоналізації є вищим за інші регіони
країн. Високі показники ВВП на душу населення
порівняно з середнім по ЄС підігрівають настрої щодо
відокремлення цих регіонів. Високі показники ВВП на
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душу населення в перерахованих регіонах, як і частка
ВВП регіонів у сукупному ВВП країн обумовлена
відносно високим рівнем економічної активності
населення в них. В Іспанії розбіжність у доходах
домогосподарств між найбільш багатим регіоном –
Північним Сходом (Країною Басків) та найбільш бідним
– Півднем, велика, тому використовується право–
радикальними політичними силами та популістами як
аргумент можливого відділення від країни (Каталонія)
або розширення автономії (Країна Басків, Ломбардія,
Венето). Різниця у доходах домогосподарств у Бельгії не
є великою і тому, лише тільки цей фактор не може сам
по собі слугувати джерелом розвитку дезінтеграційної
регіоналізації. Тому основним фактором економічної
складової дезінтеграційної регіоналізації виступає
нерівномірність розвитку регіонів і небажання
більш багатих регіонів «утримувати» більш бідні.
Проаналізуємо цю тезу у соціальному контексті.
Рівень соціальної допомоги з боку центрального
уряду по безробіттю є одним з факторів, який часто
використовують у своїй пропаганді право–радикальні
партії та прибічники дезінтеграційної регіоналізації.
У регіонах, де такі настрої є достатньо сильними, як
правило, є більш розвиненими і мають нижчий рівень
безробіття, порівняно з середнім показником по країні
(табл.1). Рівень безробіття у Валлонії у 2016 р. був
майже у двічі вищий за рівень у Фламандському регіоні,
особливо серед молодих людей, віком від 15 до 24 рр. І
хоча порівняно з 2006 р. він зменшився майже на 10%,
практично кожний третій мешканець Валлонії у 2016 р.
був безробітним.
Достатньо складна ситуація з безробіттям
спостерігається в Іспанії, де рівень безробіття серед
осіб віком від 15 до 74 рр. коливається від 12,6%
(Країна Басків) до 27,5% (Південь). Серед молоді рівень
безробіття в тих же регіонах Іспанії коливався від 34,9%
до 56,1%.
Схожа ситуація за загальною тенденцією мала
місце і в Італії (табл.1). Рівень безробіття в Ломбардії
та Венето практично однаковий і майже на 60%
менший за середній показник по всій країні. Більш
того, за останні 3–4 роки цей показник не зростав, у
той час, як для Південного регіону, незважаючи на
останні декілька років, має тенденцію до зростання.
Тенденція, яка демонструє відсутність зменшення
рівня безробіття, виступає додатковим фактором щодо
розширення автономії успішного регіону або відділення
такого регіону від тих, які не мають перспектив
стабілізації економічного положення і покращення
його у найближчий перспективі. Саме тому, Ломбардія
та Венето, як в цілому і весь Північний регіон Італії
активно виступають за розширення автономії та не
бажають допомагати менш успішним регіонам. Деякою
мірою ситуація у Бельгії відрізняється від ситуації з
безробіттям в Італії та Іспанії.
Рівень безробіття у Валлонії протягом останніх 10
років (з 2006 по 2016 рр.) серед громадян віком 15 – 74 рр.
фактично не змінювався і коливався навколо середнього
значення у 10,9%, що більше ніж у двічі за середній
показник для Фламандського регіону, який за той же
період складав 4,8%. Не зважаючи на такий розрив у
рівнях безробіття (6,1% за середніми значеннями) між
Валлонією та Фландрією, їх абсолютні показники не є
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Таблиця 1

Рівень безробіття у вибраних країнах ЄС та їх регіонах, % [2]
2006

№
п/п

Країна / Регіон

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Бельгія
•
Брюссель
•
Фландрія
•
Валлонія
Іспанія
•
Північний Захід
•
Північний схід
– – Країна Басків
•
Мадрид
•
Центр
•
Схід
– – Каталонія
•
Південь
•
Канарські острови
Італія
•
Північний Захід
– – Ломбардія
•
Північний Схід
– – Венето
•
Центр
•
Південь
•
Острови

15–74
8,3
17,6
5
11,7
8,5
8,3
6,4
7,2
6,3
9,3
7,2
6,5
12
11,6
6,8
3,9
3,7
3,7
4,1
6,1
11,9
12,7

2016
Вік, роки
15–24
20,5
35,3
12,5
31,3
17,9
18,7
16,6
21,1
14,7
18,4
15,8
14,6
21,2
23,4
21,8
13,6
12,4
11
11,8
19,8
33,1
36,9

критичними і тому не можуть бути основною причиною
розвитку дезінтеграційної регіоналізації в Бельгії.
Найбільш критичний стан з рівнем безробіття мав
місце в Іспанії. У 2013 р. спостерігався найвищий його
рівень навіть для економічно розвинутих регіонів –
Країни Басків (16,6%) та Каталонії (23,1%).
Тенденція щодо зменшення рівня безробіття в Іспанії
після 2013 р. не привела до суттєвого його скорочення і
зменшення розриву у рівнях безробіття між економічно
розвинутими регіонами – Країни Басків і Каталонії та
Південним регіоном. Фактично, рівень безробіття Країни
Басків і Каталонії залишився у двічі меншим за рівень
Південного регіону, що додатково стимулює розвиток
дезінтеграційної регіоналізації в них. Тим не менш,
слід зауважити, що Країна Басків, маючи особливий
статус щодо використання зібраних податків, останніми
роками не піднімає питання щодо відділення від Іспанії,
на противагу Каталонії.
На етапах соціальних трансформацій у соціумі
особливого значення набуває вимір показників
соціальної динаміки, які характеризують спрямованість
та інтенсивність процесів суспільно–економічних змін.
Ступінь та особливості залучення людини до соціально–
економічного життя значною мірою пов’язані для неї
з якістю робочого місця, можливостями кар’єрного
зростання і рівнем доходу. Соціальне виключення через
низький рівень оплати праці сприймається працюючими
дуже гостро, викликає недовіру, побоювання,
невизначеність поведінки та сенсу життя. Постійна
відстороненість від соціально–культурного життя,
неможливість отримувати необхідну кваліфіковану
медичну допомогу і надати дітям певний освітній рівень
пригнічують особистість, спричиняють стурбованість і
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15–74
7,8
16,8
4,8
10,5
19,6
17
13,3
12,6
15,7
20,9
17,3
15,7
27,5
26,1
11,7
8,2
7,4
6,8
6,8
10,5
19,1
20,8

Зміни, % до 2006 р.
15–24
20,1
35,9
14,1
27,9
44,4
40,9
35,5
34,9
40,7
46,4
38,7
34,3
56,1
51,3
37,8
32,1
29,9
20,4
18,7
37,1
49,2
57

15–74
–6,0%
–4,5%
–4,0%
–10,3%
130,6%
104,8%
107,8%
75,0%
149,2%
124,7%
140,3%
141,5%
129,2%
125,0%
72,1%
110,3%
100,0%
83,8%
65,9%
72,1%
60,5%
63,8%

15–24
–2,0%
1,7%
12,8%
–10,9%
148,0%
118,7%
113,9%
65,4%
176,9%
152,2%
144,9%
134,9%
164,6%
119,2%
73,4%
136,0%
141,1%
85,5%
58,5%
87,4%
48,6%
54,5%

напруженість через власну нереалізованість. Більшість
працюючих не відчувають потреби у навчанні впродовж
життя, оскільки не впевнені, що здобуті при цьому
професійні знання і компетенції знадобляться їм для
кар’єрного зростання та збільшення доходів, а отже, не
сподіваються на висхідну соціальну мобільність.
У суспільстві зростають протестні настрої,
насамперед, з економічних причин – зокрема, у сфері
доходів і зайнятості.
В обраних країнах та регіонах ЄС, за виключенням
Бельгії, частка осіб, що знаходяться у зоні ризику
бідності та соціального відчуження за останні 10 років з
2006 по 2016 рр. зростала (табл.2). Таке зростання лише
загострює протиріччя, які виникають у суспільстві та
спричиняють підсилення протистояння між регіонами
через розподіл коштів на соціальну допомогу.
Більше 40% населення Південних регіонів Іспанії та
Італії знаходяться у зоні ризику бідності та соціального
відчуження, у той час як в економічно–розвинутих
регіонах Країні Басків, Каталонії в Іспанії та Ломбардії і
Венето в Італії менше 20%.
Ще одним індикатором соціального розшарування у
суспільстві виступає рівень тяжкого матеріального стану
громадян країн, який для найбідніших регіонів суттєво
вищий за регіони економічно більш розвинені.
Рівень тяжкого матеріального стану визначається
як неможливість оплачувати щонайменше чотири
з наведених пунктів [5]: сплачувати свої орендні,
іпотечні або комунальні платежі; утримувати свій
будинок належним чином, зокрема у теплі; протистояти
непередбаченим витратами; регулярно їсти м’ясо або
білки; мати відпустку; мати телевізор; мати пральну
машину; придбати автомобіль; придбати телефон.
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Таблиця 2
Частка населення вибраних країн, що знаходиться у
зоні ризику бідності або соціального відчуження,
% всього населення [3]
Країна / регіон

2006

2012

2016

Бельгія
– Брюссель
– Фландрія
– Валлонія
Іспанія
– Північний Захід
– Північний схід
– – Країна Басків
– Мадрид
– Центр
– Схід
– – Каталонія
– Південь
– Канарські острови
Італія
– Північний Захід
– – Ломбардія
– Північний Схід
– – Венето
– Центр
– Південь
– Острови

21,5
36,3
16,5
26,1
24
23
15,3
13,7
14,9
30,8
18,8
16,7
35,2
34,6
25,9
16,8
15,9
14,8
16
19,1
41,5
43,8

21,6
–
–
–
27,2
24
17,5
17,7
19,8
28,7
25,7
22,6
36,2
40,3
29,9
19,8
19,3
16,7
17,1
24,9
46,7
49,9

20,7
–
–
–
27,9
23,6
16,4
15,9
21,7
31
22,6
17,9
40,6
44,6
30
21
19,7
17,1
17,9
25,1
44,8
51,3

% змін з
2006 по
2016 рр.
–0,8%
–
–
–
3,9%
0,6%
1,1%
2,2%
6,8%
0,2%
3,8%
1,2%
5,4%
10%
4,1%
4,2%
3,8%
2,3%
1,9%
6%
3,3%
7,5%

Найбільший рівень розшарування суспільства за цим
показником спостерігається в Італії, де розрив між
Венето та Південним регіоном складає 316%.

Для розуміння залежності між рівнем освіти та роботи у
сфері високих технологій і рівнем соціального відчуження,
низького матеріального стану для обраних країн – Іспанії
та Італії, був проведений кореляційний аналіз за даними
табл.2, які доповнені даними освіти (табл.3).
Результати кореляційного аналізу наведені у табл.4.
Аналіз отриманих результатів кореляції показав, що
між часткою населення, що знаходиться під ризиком
бідності або соціального відчуження та наявністю вищої
освіти не має значимого кореляційного зв’язку. Для
всіх інших пар значень обраних факторів такий зв’язок
існує. Оскільки отримані коефіцієнти мають негативне
значення і є статистично значимими, то можна зробити
висновок, що збільшення частки населення з вищою
освітою та тих, які працюють у сфері високих технологій
може дозволити зменшити частку населення, яке має
тяжкий матеріальний стан та знаходиться у зоні ризику
бідності та соціального відчуження.
Важливим комплексним показником соціального
добробуту та розвитку регіонів є очікуваний рівень
життя громадян.
З наведених даних видно, що тривалість життя в
економічно–розвинутих регіонах є помітно вищим
за менш розвинуті регіони. Це обумовлено цілим
комплексом факторів, серед яких напруженість у
суспільстві, невпевненість у майбутньому, соціальне
відчуження, високий рівень безробіття. Такі загальні
показники, як рівень розвитку медицини, наявність
соціальних та адміністративних послуг, тощо у даному
випадку не мають впливу, оскільки у рамках однієї
країни вони мало відрізняються.
Результати дослідження демонструють, що в
аналізованих країнах Італії, Бельгії та Іспанії у регіонах, які
виступають за регіоналізацію (Італія – Ломбардія, Венето;
Бельгія – Фландрія; Іспанія – Каталонія, Країна Басків),
Таблиця 3

Вихідні дані для кореляційного аналізу
Особи з вищою освітою, % всього активного
Країна / регіон

Іспанія
– Північний Захід
– Північний схід
– – Країна Басків
– Мадрид
– Центр
– Схід
– – Каталонія
– Південь
– Канарські острови
Італія
– Північний Захід
– – Ломбардія
– Північний Схід
– – Венето
– Центр
– Південь
– Острови
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Частка населення, % від всього населення

населення [6]

та / або працюють
у галузі науки
і техніки [6]

має тяжкий
матеріальний стан [4]

знаходиться під
ризиком бідності
або соціального
відчуження [3]

38,3
41,6
46,8
52,7
48,5
32,6
37,9
41
31,2
31,5
20,2
20,4
21,2
19,7
18
23,5
18,2
17,2

42,3
45
50,4
56
53,8
36,1
42,2
45,1
34,5
35,3
34,3
37,3
38,7
36,4
35,2
36,2
28,8
27,6

5,8
4,5
3,8
4,2
4,3
4,3
6,1
5,5
7,5
10,8
12,1
7,4
6,1
5,8
5
8,7
20,8
22

27,9
23,6
16,4
15,9
21,7
31
22,6
17,9
40,6
44,6
30
21
19,7
17,1
17,9
25,1
44,8
51,3
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Таблиця 4

Коефіцієнти кореляції між показниками соціального стану населення
та їх рівень значимості (у дужках)
Фактори
Особи з вищою освітою та / або
працюють у галузі науки і техніки
Частка населення, яке має тяжкий
матеріальний стан
Частка населення, що знаходиться
під ризиком бідності або
соціального відчуження

Особи з вищою освітою

Особи з вищою освітою
та / або працюють у галузі
науки і техніки

Частка населення, яке має
тяжкий матеріальний стан

0,904 (2,77E–07)

–

–

–0,582 (0,01)

–0,707 (0,001)

–

–0,383 (0,12)

–0,683 (0,002)

0,813 (4,03E–05)

соціальні показники є більш високими, ніж в інших
регіонах. Регіони, де настрої дезінтеграційної регіоналізації
є достатньо сильними, як правило, мають нижчий рівень
безробіття, вищий рівень тривалості життя громадян,
порівняно з середнім показником по країні; частка осіб,
що знаходиться у зоні ризику бідності та соціального
відчуження за останні 10 років зростала в Іспанії (на 3,9%)
та Італії (на 4,1%), в економічно–розвинутих регіонах
Країні Басків, Каталонії в Іспанії та Ломбардії і Венето в
Італії цей показник нижчий за середній показник по країні,
у той час як в інших регіонах цей показник вищий за
середній. Такий розрив спричиняє не тільки напруження
у суспільстві, а й необхідності з боку центрального
уряду збільшувати соціальні витрати в цих регіонах для
підтримки соціальних стандартів життя населення. Це у
свою чергу викликає незадоволення в окремих колах більш
багатих регіонів, на чиї плечі лягає основний тягар таких
витрат. Тому у подальшому дослідженні дезінтеграційної
регіоналізації виступає політична складова.
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The Social Context of Disintegrational Regionalization
in EU Countries
In the article the social component of disintegrational regionalization in
Spain, Italy and Belgium was analyzed. The study was conducted on the basis of
Eurostat data on social indicators of regional development of chosen countries:
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unemployment level, people at risk of poverty or social exclusion, citizens’ life
expectancy. The analysis proved that regions, where sentiments for disintegrational
regionalization are quite strong, have poorer social indicators than other regions
have. Such gap causes not only tension in society, but also forces the central
government to increase social expenditures in these regions to support the social
standards of life in the country. This, in turn, raises dissatisfaction in certain circles
of richer regions, which have to take the main burden of such expenses.
Keywords: regionalization, separatism, social indicators, unemployment rate,
people at risk of poverty or social exclusion, citizens’ life expectancy.
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Гастрономія як засіб політичного впливу
Проаналізовано сутність та особливості гастрономії як інструменту
політичного впливу в умовах трансформаційного суспільства, як особливого
дискурсу репрезентації влади в класичних конструктах.
Міждисциплінарний підхід наукової розвідки із застосуванням
системного, структурно–функціонального методу та методу порівняльного
аналізу дозволив встановити схожість і відмінність між суспільно–
політичними сферами, які формуються під впливом об’єктивних
гастрономічних умов та суб’єктивних факторів кулінарного впливу. Для
виявлення особливостей сприйняття аудиторією політичних інтенцій, від
яких залежить ступінь аскриптивного маніпулятивного впливу гастрономії
важливим став біхевіористський метод. Завдяки застосуванню комплексу
методів формалізації – абстрагування, ідеалізації, узагальнення вдалося
визначити співвідношення між стратегіями та технологіями впливу їжі на
політичну систему, розділити типи впливу за наявністю ініціатора впливу.
В статті відображено можливості проникнення їжі як одного з
основних компонентів влади в людину з метою її тотальної трансформації
ідентичності. Розкрито і доведено тезу про ступінь знання кулінарних
національних практик у сфері харчування, від якого залежать успішні чи
безрезультатні наслідки прийняття доленосних політичних рішень. В Україні
вивчення політичних гастрономічних комунікаційв сфері політичних відносин
стало одним з новітніх напрямків розвитку політичної науки.
Ключові слова: їжа, гастрономія, маніпулювання, вплив, політика,
гастродипломатія.

Останнім часом, коли у фокус політичного аналізу
стали потрапляти в силу постмодерністської критики
раціональності всі прояви людської тілесності, стало
можливим говорити про можливість «їжі», «харчування»
як особливої сфери розгляду у науковому пізнанні. Їжа,
як інструмент «м’якої сили» політики, яка впливає на
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формування політичної системи, прийняття політичних
рішень і зв’язок з іншими соціальними інститутами є
соціальним феноменом в політичній культурі. Свідчення
доводять, що приготування і споживання їжі перестали
бути способом задоволення виключно фізіологічних
потреб і стали невід’ємним складником маніпулятивного
впливу сучасної культури споживання. Кухня дозволяє
простежити механізми впливу на масову свідомість,
виявити стратегії й тактики багатогранної маніпуляції,
дослідити засоби їхньої реалізації. З розвитком держави
й ускладненням загального політичного процесу
посилюються впливи через їхню складову – маніпуляції
– на свідомість та поведінку людей, що ґрунтується на
ірраціональності та формуванні «потрібних» висновків.
Метою дослідницької роботи було розкрити
сутність та особливості функціонування гастрономічних
конструкцій як засобу маніпулятивного впливу на
суб’єктів діяльності у внутрішній та зовнішній політиці.
Аналіз джерел. Дослідження проблеми харчування
і особливостей його впливу в різних суспільствах має
давню традицію. Цей об’єкт досить рано потрапив у
поле зору різних гуманітарних дисциплін – антропології,
етнології, соціології, політології, історії, психології, а
роботи ряду дослідників (Ж. А. Саварен, Ф. Бродель,
К. Леві–Строс) на сьогодні вже вважаються класичними.
Проаналізовано питання використання їжі як
інструменту владної зміни дійсності політичною владою
С. Чаппл–Сокол, П. Роковер [12; 16; 17]. Значний внесок
в розробку проблематики перцептивного маніпулювання
здійснили російські та українські дослідники –
Г. Почепцов, С. Кара–Мурза та ін. [2; 7].
Застосування їжі не тільки як механізму для
виживання індивідуальних споживачів, а також
виживання та розповсюдження сучасної національної
політики (політика м’якої сили) розглядали Е Ротшильд,
К. Паарлберг, Дж. Рейнольдс [14; 15; 18]. Досліджували
вплив їжі як культурно–політичний феномен В. В. Похлебкін, А. В. Павловська та ін. [5; 6]. Осмислення
питань гастрономічної дипломатії здійснюється в руслі
соціології, політології та політичної психології такими
дослідниками, як Н. Нірванді, А. Арзанґ Авангом,
А. Сліпченко, В. Г. Ціватим, Л. Матлайта ін. [4; 8; 10;
13]. На сьогодні в галузі пострадянської політичної
науки існують також дисертаційні дослідження, які
розкривають як специфіку феномена гастрономічного
впливу у суспільно–політичному житті, так і окремі
аспекти даної проблеми (І. В. Сохань) [9].
В міжнародній політиці влада їжі – це використання
харчових продуктів як засобу політичного контролю,
за допомогою якого одна держава або група держав
пропонує або утримує товари з іншої держави чи
групи держав, щоб маніпулювати їх поведінкою. Її
потенційне використання в якості зброї було визнання
нафти як політичної зброї ОПЕК в 70–х рр. Багато
країн використовують експлуатацію сили харчування,
щоб поставити під загрозу продовольчу безпеку іншої
країни [18].
Ідея сили їжі використовується в ембарго,
працевлаштуванні та харчовій політиці. Щоб нація
ефективно використовувала харчову енергію, країна
повинна ефективно застосовувати та демонструвати
концентрацію поставок, розподіл попиту та незалежність
дій. Основні країни світу, які виробляють та експортують
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достатньо
сільськогосподарських
культур,
щоб
мати можливість впливу через харчові продукти, як
США, Канада, Австралія та Нова Зеландія, у своїх
доктринах вказують їжу як новий інструмент не тільки
впливу, а й політичного тиску. Благочинністьу сфері
харчування була використана як гуманітарний жест для
запобігання голоду/бідності в лояльних до політики
США країнах; квоти на імпорт харчових продуктів були
перерозподілені за винагороду дружнім народам та
покарання недружніх; відбувався бартер на стратегічні
матеріали, обмежений був ввіз не тільки на експортні
товари, а й на імпортні (прикладом цього може служити
скорочення кубинської цукрової квоти США) – в даному
випадку продовольство виступало політичною зброєю
для досягнення своїх інтересів. У деяких африканських
країнах, їжа використовувалася як засіб, протидіючи
сторонам, у внутрішніх війнах та конфліктах проти
своїх власних людей: політичні сили в Судані боролися
за голоси народу шляхом підбурювання або заохочення
голоду [14, с. 29].
На сьогодні політична гастрономія – це мирне
знаряддя м’якого впливу в політиці/дипломатії, зброя
сучасної зовнішньої політики, дипломатії та економіки.
Якщо політика – це мистецтво управляти, то політична
гастрономія – мистецтво управляти під час офіційних
обідів. У світі політики зазначають «…шлях до
консенсусу і досягненню мети пролягає через вишукане
частування».
У світі є держави, які просувають свою націю як
«торгівельну марку». З цією метою розробляються
спеціальні стратегії, створюються інституції (установи)
і виділяються кошти, стимулюється торгівля і туризм
і, у кінцевому рахунку, країною починають цікавитися
інвестори. Країни для залучення туристівпроводять
різні заходи, а саме: фестивалі, конкурси, майстер–
класи, а це у свою чергу створює та закріплює бренди.
Так наприклад: «Фестиваль лимонів» у Франції,
«Битва томатів» в Іспанії, «Свято білих трюфелів» і
«Фестиваль піци» в Італії, «Національний день хот–
догу» в США, «Октоберфест» у Німеччині, «Свято
оселедця» в Нідерландах, «Фестиваль Капітанської
кухні» і «Фестиваль віскі» в Об’єднаному Королівстві,
«Фестиваль ананаса» в Таїланді та ін. Включення
гастрономічного компоненту у сферу політичного
туризму має багато переваг учасникам цього процесу:
завдяки наявності гастрономічного бренду дестинація
отримує додаткову привабливість для туристів [1, с. 276].
Туристи, подібно іммігрантам, крокують до нових
вражень, автентичності, але більшість «шукають
звичне», тому позитивна тенденція до глобалізації,
наприклад до «макдональдсизації» – надають можливість
зануритися в звичне гастрономічне середовище. Саме
так знижується перше негативне сприйняття країни,
пов’язане з нерозумінням її традицій, «зустріч» із
знайомим рестораном допомагає туристу швидше
адаптуватися, підвищується психологічна комфортність
перебування. Підтвердженням цієї тенденції, як показує
практика, є те, що китайські та корейські туристи
відвідують в чужих містах переважно ресторани
національної кухні, американці схильні до відвідування
ресторанів Макдональдс і KFC, італійці вважають за
краще італійські піцерії і тратторії. У 2007 р. вийшла
праця М. Макарової «Кулінарні рецепти родини Аль
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Капоне», де описувалося, що за свідченням його
біографів, він крізь усе життя проніс велику симпатію
та пошану до кухні своєї батьківщини. Як наслідок
назавжди залишився італійцем, із власною неповторною
ідентичністю, в якій гастрономічним маркерам було
відведено далеко не останнє місце.
Необхідністю розрядки у відносинах країн–
суперниць після різких виступів радянського керівника
в кінці 1958 р. з німецького питання стали результати
поїздки М. Хрущова в США, не останню роль в якому
відіграв український борщ, що став маркерованим
елементом української етнічної культури. У наш час
– час гібридного протистояння формується гібридне
гастропротистояння:меню одного з ресторанів Москви
український борщ назвали «супом з бурякового
кореня по–російськи», в іншому – «московський».
Після вторгнення в Ірак США 2003 року, Франція
відреагувала на цю ситуацію зміною назви смаженої
картоплі із «французької» на «вільну (незалежну)»
(«Frenchfrites» – «freedomfrites»), тоді як «французькі
тости» перетворилися на «яєчний хліб» у Пн. Кароліні.
Через три роки назви стравам повернені, як результат
– французи реабілітовані. Схожа практика вже була
під час Першої світової війни, коли американці
змінили німецьку назву тушкованої кислої капусти на
«капусту свободи», гамбургер – «бутерброд свободи»,
франкфуртські сосиски стали хот–догами.
Власна кулінарна спадщина важлива для кожної
держави. У 2011 р. між Німеччиною та Францією
виникла кулінарно–дипломатична суперечка через фуа–
гра, яка розцінюється як частина культурної спадщини
Франції. А критика президентом Франції Жаком
Шираком британської та фінської кухонь напередодні
фінального голосування у МОК коштувала країні втрати
права на проведення Олімпійських ігор 2012 року.
Натомість підтримка власних національних кухонь у
2009 р. призвела до перезавантаження відносини між
Росією та США.
Після анексії Криму та агресії у відношенні
України стосунки США і Росії знову перейшли у стан
холодної війни, що супроводжувалосьна деякий час
санкціями і забороною ввозити до Росії деякі продукти,
зокрема польські яблука і турецькі помідори. Так
президент Франції Ф. Олланд, у червні 2014 року під
час святкування річниці висадки союзницьких військ
у Нормандії в інтересах світової безпеки змушений
був вечеряти почергово з Б. Обамою та В. Путіним
через неоімперські амбіції останнього. До речі,
великодержавницька політика Росії прослідковується
навіть у звичайних кулінарних шоу, коли в ефірі 2011
року ведучий І. Ургант образив українського глядача,
назвавши його «укропом» [8, с. 480].
Їжа є каталізатором суспільних відносин, створює
середовище для ділових партнерів, колег, лідерів громад
для обміну думками, мета, яких «набагато більша, ніж
просто харчування». Уряди багатьох країн визнали
цю цінність і почали розробляти та впроваджувати
програми підтримки процедури, класифікованою
як гастродипломатичні зусилля. Перші програми
гастродипломатії як складової дипломатії «м’якої
сили» започатковані на поч. 2000 рр. У 2002 році
журнал «The Economist» уперше опублікував термін
«гастродипломатія» (англ. Gastrodiplomacy) у науковій
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статті Пола Роквера для визначення способу досягнення
(просування) тайської ідентичності у рамках Глобальної
програми розповсюдження їжі через міжнародну мережу
ресторанів національної кухні [16, с. 8]. Кулінарна
дипломатія визначає використання національної кухні
у контексті міжурядових, міжнаціональних та міжцивілізаційних відносин з метою передачі невербальних
повідомлень та розбудови взаємовигідної співпраці,
консенсусного вирішення проблемних питань.
У 2012 р. Державний департамент США приступив до реалізації власної кулінарної дипломатії:
Дипломатичне кулінарне партнерство. Створено корпус
американських шеф–кухарів, які мають співпрацювати
з Держдепартаментом під час виконання формальних
дипломатичних функцій. 80 найкращих шеф–кухарів в
2015 р. за участю керівника американської протокольної
служби, посла К. Маршалла організували міжнародну
конференцію співробітників протоколу із майже сотні
держав світу для обміну знаннями та ідеями щодо
підвищення якості та посилення ролі протоколу у
дипломатичній практиці.
К. Рейнольдс зауважує, що в XVII ст. правила
дипломатичного етикету вже безпосередньо поширювалися й на простір столу, де кількість, форма
сервірування могла вплинути на результат підписання
того чи іншого державного документу [4, с. 57].
Звичка відламувати від одного хліба та їсти з однієї
тарілки була виявом єдності співтрапезників. Поява
індивідуальних приборів зруйнувала таку єдність.
Прибори змінили й взаємовідносини особи з їжею та
його взаємини із співтрапезниками; ложка та виделка
стали посередниками між загальною стравою та
індивідуальною тарілкою і тим самим мотиватором
індивідуалізму. Зауважимо, що в історії не раз свідомо
підбиралися інгредієнти, розстановка і форма столів,
коли переслідувалися згадані цілі. Таким чином
кулінарна дипломатія стала важливим інструментом
зовнішньої політики, а світова та національні кухні –
ключами до взаєморозуміння та співпраці між народами.
Обмін їжею, які обидві сторони могли би скласти
разом через загальний сенсорний досвід, а також
забезпечити атмосферу близькості, уможливлює
конструктивну розмову. За словами колишньої першої
леді та держсекретаря Гілларі Клінтон «їжа як влада
є найдавнішою формою впливів та взаємовпливів». Це
довело американське Інтернет–анкетування «Qualtrics
2014» щодо громадського сприйняття співвідношення
між національною кухнею та національним іміджем.
55,71% респондентів стверджувально відповіли на
питання: «Харчування у країні змінило вашу думку
про цю країну?». В п’ятірці лідерів опинилися Ефіопія,
Туреччина, Таїланд, Китай та Ліван. Дані підводять до
висновку, що відношення до тієї чи іншої національної
кухні країни переважно позитивний у більшості
респондентів (84%). 2/3 опитаних зазначили, що вони
розглянуть поїздку до країни, основою, якої буде
ознайомлення з їжею [15, с. 214].
Активну взаємодію різних культур можна простежити
через проекцію національного кулінарного брендингу.
З часів Джона Кеннеді, коли розпочату традицію
Жаклін з підготовки дипломатичних заходів, в яких
брали участь перші леді, проводили у садибі Маунт–
Вернон. Пат Ніксон, Розалін Картер, Гілларі Клінтон

249

Випуск 136

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

підтримали ініціативу попередниці і відзначилися не
меншими перемогами у гастрономічній дипломатії
[10, c. 367]. Г. Клінтон організувала символічний обід з
Б. Єльциним, коли останній прибув з офіційним візитом
як президент Росії. Звернули увагу навіть на дрібниці:
меню найбільш співпадало із імператорським меню
Європи в період 1908–1912 рр. Це був своєрідний натяк
на те, що Росія 90–х розглядалася на Заході як законна
спадкоємиця дореволюційної царської Росії і, що з нею
спілкуватимуться не як з зубожілою родичкою, а як з
рівною. Подібні алегоричні презенти полюбляв Й. Сталін,
коли після перемоги під Сталінградом приватним літаком
для У. Черчилля був надісланий тільки портрет самого
вождя та пляшка вірменського коньяку.
Інклюзія перших осіб країни у справи гастрономічні
продовжується і у наш час. У лютому 2010 р. Мішель
Обама започаткувала програму Let’sMove («Давайте
рухатись!») щодо впровадження нових стандартів
здорового харчування в американських школах,
зниження % ожиріння дітей, налагодження контактів
із закладами дитячого харчування. Крім того, у саду
Білого дому і до цього часу вирощують екопродукти для
школярів Вашингтону,не використовуючи гербіциди,
пестициди або хімічне добриво [6, с. 235].
Проте, не тільки перші особи залучені у політичну
гастрономію. Шеф–кухар поч. 2000–х рр. Уолтер
Шейб визначив 3 типи впливу їжі як політичної
зброї: їжа як втіха, їжа як покарання та алкоголь. А
його наступник президентської резиденції Сем Касс
став виконавчим директором програми М. Обами. В
рамках проекту Касс не тільки виступив у ЗМІ щодо
здорового способу життя американських школярів, а й
зробив свою першу поїздку за кордон в липні 2014 р.,
провівши тиждень в Республіці Корея. Під час його
візиту, що спонсорувався американським посольством
і брендом «США», Касс зустрічався зі студентами на
День незалежності, щоб приготувати традиційне блюдо
Bulgogi на прохання президента Обами і, тим самим
популяризував кулінарний туризм США. Випускник
Центру громадської дипломатії в Університеті Пд
Каліфорнії Роберт Роквел, працюючи міжнародним
консультантом, в 2002 році розпочав проект під назвою
«Global» ai», який мав на меті популяризувати «пряму»
закордонну їжу [13, с. 330].
Активні трендмейкери національної кухні як
Пд. Корея, Індонезія залучають у свою діяльність
перших осіб чи членів їх родин, відомих політиків та
громадсько–політичних діячів. Так у 2009 році у рамках
проекту «Кімчі дипломатія» перша леді Пд. Кореї Лі
Мюнг–Бак підготувала різноманітні традиційні страви
для американських ветеранів Корейської війни, мета
якої полягала в демонстрації альтернативної мирної Пд.
Кореї. «Я хотіла показати Корею іншу, бо у військових з
війни залишилося не багато приємних пам’яток про їжу»
[15, р. 30], – сказала вона в інтерв’ю. Лі Мюнг–Бак разом
із прем’єр–міністром і його дружиною Міюкі Хатоямою
готували кімчі (гостру овочеву страву). В 2002 році
тайський сенатор Мечеі Віравадія, який володіє кількома
ресторанами в усьому світі під назвою «Капуста та
презервативи», висловився за популяризацію сприяння
контролю над народжуваністю та допомогу в боротьбі
проти поширення СНІДу. Його зусилля інтерпретували
як успішні. А президент Ма Інг–цзю наказав своїм
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дипломатам розпочати політичну розмову – мовою їжі.
Кампанія коштувала країні £ 20 млн.
На іншому боці світу протягом останнього
десятиліття кілька організацій в Перу, включаючи
Перуанське товариство гастрономії (APEGA) та урядові
міністерства культури та зовнішніх відносин, мають
спільну та узгоджену роботу, спрямовану на підвищення
світової репутації та знайомства з перуанською кухнею.
На підтримку проекту було залучено нобелівського
лауреата Маріо Варгаса Ллоса, колишнього віце–
президента США Альберта Гора, актрису та супермодель
Єву Мендес, всесвітньо відомого шеф–кухара Ентоні
Бурдена і різних відомих перуанських кухарів, зокрема
Гастона Акуріо, Хав’єра Вонга та Адольфо Перре. Гасло
проекту наступне – «той, хто не співпрацює з цією
кампанією ... просто не патріотичний» [13, р. 327].
Маніпуляції в гастрономії мають кілька типів та
площин аналізу, так як і сама їжа та її використання. В
процесі аналізу значну роль відіграє як вербальна так і
невербальна, як аудіальна, так і візуальна інформація.
Якщо адресат знайомий з невербальною специфікою,
то відзначити «невідповідність» і водночас виявити
маніпулятивні дії не буде занадто складно. Сучасне
суспільство достатньо обізнане з деякими національними
традиціями та звичаями інших країн, безпекою харчових
продуктів, маркуванням, дієтичним управлінням, що
унеможливлює «незапланований» вплив. Проте у
сучасному глобалізованому світі настільки швидко
відбувається розвиток гастрономічних технологій, що не
завжди навіть обізнаним важко протистояти йому.
Важливо пам’ятати, що базові захисні установки є
такими, що лише визначають напрям захисних дій. У
спілкуванні вони часто використовуються в композиції
і переплетенні. Вислів «Український борщ не тільки
простий, ситний, корисний та природній, але він є
інструментом впливу як міжнародної політики, так
і сімейної. Останнє чи не найголовніше» має в собі
поєднання позитивних рис не тільки національної
української страви, але несвідомий вплив на інші
сторони життя сильних світу цього.
Висновки та перспективи подальших розвідок.
Отже, вивчення питання використання продуктів
харчування як інструменту політичного впливу та
комунікації через напівсвідомий культурний код у
боротьбі за владу в останні роки і до цього часу має
значний науково–практичний інтерес. Розробка різних
аспектів цієї проблеми, враховуючи широке коло
джерел, уможливила не тільки аналіз суті поняття
«політична гастрономія», «гастрономічна маніпуляція»,
«гастродипломатія», а й визначення напрямів, підходів,
видів та методів маніпулятивних кулінарних технологій,
які використовуються під час дипломатичних прийомів,
державних гастрономічних проектів та програм,
повсякденної кулінарної комунікації, ознайомлення
з найвідомішими історичними практиками впливу на
політику через їжу.
Харчування має велике кумулятивне значення
й суттєво типізує розвій соціального, культурного,
економічного та політичного життя будь–якого соціуму.
Зміна поведінки мас через сприйняття, символіку та
культуру, елементом якої є їжа, відбувається також в
контексті формування політичного простору. У більшості
досліджень акцентується, що, зазвичай, політична влада
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їжі не відрізняється від інших видів влади, з її здатністю
використовувати як форму сильної влади шляхом
застосування ембарго та надання їжі (у торгівлі або як
допомога); і як «м’якої» сили, через їжу культурного та
соціального значення. Проте є випадки, коли гастрономія
є відчутним індикатором як діяльності політичного
суб’єкта, так і бажаного рівня влади. Сучасні концепції
м’якої та харчової політики використовують їжу як
інструмент для залучення чи примусу суб’єктів змінити
свої дії через культурно–символічну та політико–
економічну концепцію їжі. Влада використовує їжу (і
дієту) як середовище, в якому соціальні суб’єкти можуть
спілкуватися та відображати владу.
Проведене дослідження не вичерпує усіх аспектів
проблеми. Комплексного наукового підходу до дослідження
потребує питання методів та форм «м’якої» сили політики,
участь політичних акторів у гастродипломатії, визначення
основних тенденцій українського гастрономічного туризму
та формування завдяки йому політичного іміджу країни.
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Gastronomy as mean of political influence
Essence and features of gastronomy is analysed as to the instrument of
political influence in the conditions of transformation society, as to creating special
discourse of representations of power in classic constructions.
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Mizhdisciplinarniy approach of scientific secret service with application of
system, structurally functional method and method of comparative analysis allowed
to set likeness and difference between social and political spheres which are formed
under act of objective gastronomic terms and human factors of culinary influence.
For the exposure of features of perception the audience of political intentions, on
which the degree of ascriptive of manipulative influence of gastronomy depends
important a behavioral method became. Due to application of complex of methods of
formalization – abstracting, idealizations, generalizations succeeded to be defined
betweenness by strategies and technologies of influence of meal on the political
system, to divide the types of influence after the presence of initiator of influence.
In the article possibilities of penetration of meal are represented as one of
basic components of power in a timber–toe by the purpose of it total transformation
of identity. A thesis is exposed and well–proven about the degree of knowledge of
culinary national practices in the field of feed which the successful or ineffectual
consequences of acceptance of fateful political decisions depend on. In Ukraine of
study of political gastronomic communications in the sphere of political relations
became one of the newest directions of development of political science.
Keywords: meal, gastronomy, manipulation, influence, policy, gastrodiplomacy.
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Інформаційні війни
в сучасному інформаційному середовищі
Аналізується становлення інформаційного суспільства, зазначаються
позитивні наслідки, до яких призводить впровадження інформаційних
технологій. Одночасно говориться про небезпеки і загрози, які пов’язані з
впровадженням інформаційних технологій у життя суспільства.
В роботі зазначено, що сучасні засоби масової інформації підвищили
рівень загроз національної безпеки країн, тому проблема захисту власного
національного простору стала першочерговою для більшості держав.
З середини 90–х років ХХ ст. своєї актуальності набули явища
інформаційних війн, які спричинюють міжнародні конфлікти. Для України ця
проблема набуває особливого характеру у зв’язку з подіями на Сході та Півдні
нашої держави.
Інформаційна безпека перетворюється найважливіший компонент
національної безпеки, оскільки від неї залежить рівень економічної, оборонної,
соціальної, політичної та інших видів безпеки.
Ключові слова: безпека, інформаційна безпека, інформація, глобалізація,
інформаційні війни, інформаційне суспільство.

У другій половині ХХ століття зароджується та
розвивається нова соціальна парадигма, яка кардинально
відрізняється від тієї, що існувала протягом тривалого
проміжку часу до цього. Особливості цієї нової парадигми
проявляються у винайденні та розповсюдженні
інформаційних технологій, формуванні інформаційної
сфери та глобалізації суспільних процесів. Дослідники
почали переглядати основні концепції, які розкривали
структуру власності та саму суть нового суспільства.
Нові дослідження, що проводилися вченими стосовно
суспільства, яке зароджувалося призвели до того,
що було офіційно проголошено трансформацію
«індустріального суспільства» в «постіндустріальне»,
«суспільство розвитку», «суспільство споживання»,
«цивілізацію послуг», і, врешті–решт, в «інформаційне
суспільство».
Стрімка інформатизація провідних країн призвела
до того, що усе частіше почали з’являтися загрози, які
зв’язані з процесами запровадження інформаційних
технологій в суспільне життя. Через те, що інформаційні
технології довели свою ефективність, інформаційні
загрози почали набувати загальнодержавного та
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глобального рівнів. Сучасні інформаційні процеси
засобів масової інформації зруйнували існуючі
інформаційні кордони. Це призвело до того, що проблема
захисту національного простору кожною країною стала
першочерговою.
Оскільки глобалізація світових інформаційних систем
дала можливості не лише нейтралізувати економічні та
інформаційні системи супротивника від іншого світу,
а й проводити активні інформаційно–психологічні
операції, це породило нове явище у суспільстві, яке
отримало назву «інформаційні війни». Вони усе частіше
почали проявлятися з середини 90–х років ХХ ст., коли
потенціал негативного впливу інформаційного поля на
суспільні відносини почав різко зростати.
Разом з явищем інформаційних війн своєї активності
у становленні політично і соціально важливого значення
держави набуває інформаційна безпека, яка серед ряду
інших компонентів, забезпечує і ефективний захист
власного інформаційного простору.
Аналіз останніх досліджень і публікацій показує,
що серед дослідників, які займаються вивченням
інформаційної безпеки та інформаційних конфліктів
виділяються наступні прізвища: Зб. Бжезінський,
Г. Кісінджер, Е. Лукас, Дж. Маргеймер, Д. Треннінг,
Ф. Хоффман. Вітчизняна наукова думка у цьому питанні
представлена такими дослідниками, як: П. Жарков,
Р. Калюжний Є. Магда, Г. Почепцов та іншими.
Оскільки інформаційні технології та їх впровадження
в усі сфери життя суспільства дозволяють країні
піднятися на новий ступінь свого розвиту та підвищити
свій економічний потенціал, певні держави стали більше
приділяти уваги питанням впровадження інформаційних
технологій у життя суспільства.
Мета даної статті полягає в аналізі особливостей
інформаційних він, які набувають свого найважливішого
значення в інформаційному суспільстві за умов
глобалізації.
Виклад основного матеріалу. США, Японія,
країни ЄС та інші держави світу оголосили побудову
інформаційного суспільства як свою стратегічну мету.
Провідні країни забезпечують державну та фінансову
підтримку транснаціональних корпорацій у реалізації
програм по створенню інформаційного суспільства,
розроблення концепції по переходу до інформаційного
суспільства, реалізації планів з участі у трансформації
суспільних інститутів, які розроблені провідними
міжнародними організаціями такими як ООН, Рада
Європи, Європейський Союз, ОБСЄ, Європейський банк
реконструкції та розвитку, Світовий банк, Європейська
організація торгівлі та іншими міжнародними
урядовими та неурядовими організаціями. Ці концепції
відкривають стратегії інформаційного суспільства,
вказують на основні його положення, умови і пріоритети
міжнародної, релігійної та національної інформаційної
політики, які формує економічні, політичні та
технологічні передумови відносин до переходу до
інформаційного суспільства [2].
З одного боку, інформаційні технології та розвиток
інформаційного суспільства і глобальної інформації,
які ними породжені відкривають широкі можливості
для людей в усіх сферах людської діяльності, а з
іншого боку, виникають і нові загрози, які пов’язані з
інформаційною безпекою суспільства і держави. Через
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це, стає очевидним, що становлення інформаційного
середовища вимагає суспільного розвитку та прогресу
як кожної людини, так і усього суспільства.
Причиною цього є те, що у протистоянні між
державами за певний перерозподіл світу, інформація
перетворюється на основний інструмент, який
використовують провідні країни світу з метою
встановити своє панівне положення у глобальному
інформаційному просторі. З наукової точки зору,
інформація є важливим національним ресурсом. Сучасні
технічні інформаційні засоби досягли такого розвитку,
що не лише силові фактори дають країні можливість
впливати на перебіг світових подій, але й інформаційні
можливості (експлуатація інтелектуально потенціалу
інших кран, розповсюдження та впровадження своїх
духовних цінностей, мови, культури на інші країни та
народи). Суперництво і протиборство держав переходить
від відкритих силових методів і засобів до закритих
інформаційних методів і засобів, які виникли в процесі
глобалізації.
У зв’язку з тим, що інформація займає важливе
положення майже в усіх сферах суспільного життя
країни, в сучасних умовах використання інформаційної
зброї набуває особливої актуальності.
Це веде до підвищення зростання рівня інформаційної
безпеки. Інформація та інформаційна інфраструктура
стали особливими складовим для багатьох розвинених
кран. Влив на ці складові може призвести до значних
наслідків, дезорганізації державного управління,
спричинити нові конфлікти. З підвищенням рівня
інформатизації та інтелектуалізації суспільства,
інформаційна безпека починає займати більш важливе
значення. Це пояснюється тим, що реалізація інтересів
та цілей держав і народів реалізується за допомогою
інформаційних технологій, а не матеріально–
економічних заходів.
Будучи надзвичайно важливим видом загальної
безпеки, хоча і новим, інформаційна безпека потребує
свого аналізу. У буквальному розумінні безпека
означає відсутність загрози. Пристосовуючи це розуміння безпеки до громадян, суспільства і держави,
це означатиме зовнішні і внутрішні мирні умови їх
розвитку. Мета безпеки проявляється у збереженні
об’єкту і надійності його функціонування [3, с. 36].
Досліджуючи сучасні інформаційні загрози які
мають місце у суспільстві та державі, необхідно
врахувати наступі положення:
1. Інформація перетворилася не лише на потужний
двигун соціально прогресу та фактор підвищення
загального потенціалу держави, але й стала реальним
інструментом маніпулювання загальною свідомістю
населення. За допомогою засобів масової інформації
державні та недержавні організації не обмежуючись
державними засобами у розповсюдженні інформаційних
потоків спроможні впливати на думку широких мас,
формувати в них певні ідеологічні підвалини та ціннісні
орієнтири поведінки. Також, інформація значною
мірою формує і безпекову політику держави. Країни,
за для забезпечення інформаційної безпеки створюють
соціальні служби, виділяють фінансові кошти, готують
відповідних спеціалістів. Провідні країни світу
формують спеціальні органи з метою попередити
інформаційні впливи та нейтралізувати їх наслідки.
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2. Постійно відбуваються вдосконалення досліджень
в інформаційній галузі. Створення та використання
інформаційної зброї несе за собою спричинення
супротивнику максимальної шкоди шляхом небезпечних
інформаційних впливів. Така зброя поділяється на
два типи: інформаційно–технічну та інформаційно–
психологічну. Використовуючи інформаційно–технічну
зброю, до якої відносять комп’ютерні віруси, логічні
бомби та інше, основними об’єктами, на які здійснюється
влив – це інформаційно–технічні системи (системи
зв’язку, телекомунікаційні системи, бази даних та ін.).
Існує величезна кількість руйнування інформаційних
ресурсів і телекомунікацій, несанкціонованого до них
доступу, заволодіння або знищення конфіденційної
інформації у гарно захищених комп’ютерах. Сьогодні
стало звичайною справою робота терористів і шипунів,
мафії і хакерів у глобальних комп’ютерних мережах, де
основними методами, які використовують ці суб’єкти
є шахрайство та погрози інформаційного характеру.
При цьому, головними об’єктами при застосуванні
інформаційно–психологічної зброї є індивідуальна
психіка особи та суспільна свідомість. Такі дії ведуть
до підвищення морального, духовного, психологічного
потенціалу країни–конкурента та готують підґрунтя
до політично–економічного протистояння. Саме під
час «холодної війни» та розпаду тоталітарних систем
у країна Східної Європи, стали очевидними руйнівні
наслідки цієї зброї, яка підкріплювалася діями засобів
масової інформації.
3. Політична дезінформація населення, загострення
конфліктів між різними національними суб’єктами
на територіях, розташованих біля кордонів сусідніх
держав, попередження та ліквідація загроз з зовні
вважаються найважливішими умовами прогресивного
розвитку держави. Через це, забезпечення безпеки
держави та суспільства зводиться до жорстких рамок
ідеологічних і політичних принципів та підходів. Режим
таємності, захищеності і забезпечення інформаційних
потоків були традиційною проблемою, яка стояла перед
інформаційною безпекою.
Інформаційні війни вивели на зовні реалізацію
загроз, які зазначені вище. Вони набули свого
найвищого поширення через інформаційні технології,
які у глобальному суспільстві почали відігравати
першочергово значення.
Сам термін «інформаційна війна» виник наприкінці
80–х на початку 90–х років ХХ ст. Він швидко набув
свого поширення. В цей період почали з’являтися
теоретичні та практичні роботи, які давали різні
тлумачення значенню «інформаційна війна».
З часом, відбувалася еволюція цього визначення. З
надзвичайної популярності у 90–ті роки, даний термін
перетворюється на «кібервійну». Інформаційна війна,
як війна в інформаційному просторі була зазначена у
доповіді американських спецслужб [7].
Різні дослідники дають свої тлумачення до
поняття «інформаційна віна». Державні та недержавні
організації мають свої погляди та своє розуміння цього
явища. Наприклад, Доповідь Генерального секретаря
ООН під інформаційною війною розуміє протиборство
між державами в інформаційному просторі з метою
нанесення шкоди інформаційним ресурсам, процесам і
системам, підриву політичної, економічної і соціальної
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систем, а також масового психологічного впливу
на мислення населення, яке може дестабілізувати
суспільство і державу [1, с. 30].
Інститут поглибленого вивчення інформаційних війн
визначає інформаційну війну як паралельне або одночасне
використання інформаційних частин з метою використання,
зміни чи знищення інформації та інформаційних систем
супротивника, одночасно забезпечуючи безпеку власних
інформаційних систем [5, с. 11].
Міжнародний аналітичний центр безпеки у коледжі
Кінга в Лондоні під інформаційною безпекою розуміє
боротьбу за контроль над інформаційною діяльністю.
Тут здійснюється виокремлення таких рівнів діяльності,
які можуть реалізовувати за допомогою інформації
наступне [6]:
проведення ідеологічних заходів, які направлені на
боротьбу за свідомість супротивника;
заходи за отримання інформаційної переваги;
заходи інформаційних потоків з одного боку, або їх
захист з іншого.
До першого рівня відносяться психологічні засоби,
які можуть використовувати ЗМІ, дипломатичні та
військові методи для впливу на свідомість супротивника.
Другий рівень полягає у забезпеченні домінування
інформаційного сектору. Це пов’язано з розвитком
в майбутньому збройних сил. Мета цього рівня буде
полягати у відмові від фізичних протистоянь, відмові від
затяжних конфліктів з кровопролиттям.
Третій рівень полягає в електронному нападі на
інфраструктури військового чи громадського секторів.
До цього залучаються хакери, які здійснюють руйнування
інформації, незаконно проникають у комп’ютерні
системи, фізично знищують бази даних.
Український дослідник Р. А. Калюжний має власне
бачення поняття «інформаційна безпека». Він визначає
її як вид суспільних правовідносин інформаційного
характеру, які приймають участь у створенні, підтримці,
охороні та захисті умов життєдіяльності, які необхідні
для людини, суспільства і держави, створенні
спеціальних правовідносин для ефективного зберігання,
поширення і використання інформації [3, с. 18].
Порівнюючи інформаційну війну та війну традиційну,
видно, що країна, яка проводить інформаційну війну
володіє наступним рядом переваг:
відсутнє масове знищення людей, тому агресора
неможливо звинуватити у вбивствах;
в сучасних умовах у міжнародному праві відсутня
регламентація подібних конфліктів;
інформаційна війна є менш затратною, ніж
традиційна;
початок та ведення інформаційної війни несе за
собою меншу небезпеку ніж традиційна віна.
Інформаційні війни проявляються у непрямому
впливові на свідомість людей. А люди, як правило, не в
змозі реагувати на непрямий вплив. Такий вплив може
носити дружній характер на який пересічна людина
не відповідатиме агресивно. На початку проведення
інформаційної ворожої кампанії, факти її та наслідки
не завжди зрозумілі проти кого вона ведеться. Тому,
головна небезпека інформаційної війни проявляється у
відсутності видимих фізичних руйнувань, які характерні
для звичайних війн. Населення може не відчувати вплив,
який здійснюється на нього.
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Через це суспільство може опинитися в ситуації, де
буде незрозумілим від кого захищатися і від чого. Ефект
від цих дій може бути результативнішим ніж через
використання традиційної зброї, оскільки технології, що
використовуються під час ведення «інформаційної війни»
можуть викликати негаразди у соціально–економічних
процесах держави та призвести до її загибелі.
Висновки. Проблеми інформаційної безпеки
виникають через стрімку інформатизацію, яка
поширюється стрімкими темпами по усьому світу.
Інформаційні війни – це найбільша проблема
інформатизації. Особливо це проявилося на Півдні та
Сході України. Загрози інформаційній безпеці з якими
зіткнулась і Україна мають наступні напрямки: загроза
конституційним правам і свободам громадян, загроза
інформаційній інфраструктурі та інформаційним
ресурсам, загроза духовному життю суспільства є
найважливішими складовими національної безпеки.
Вона пов’язана з економічною, оборонною, соціальною,
політичною та іншими видами безпеки. Інформаційна
безпека суспільства забезпечує його сталість і надійність.
Контроль за інформаційними потоками є складовою
перемоги в інформаційній війні та головним стратегічним
ресурсом держави, включаючи й інформаційний
простір, до якого відносяться інформація, мережева
інфраструктура та інформаційні технології.
З метою інтеграції об’єкта агресії до своїх
політичних, економічних і безпекових систем, країні–
агресору не обов’язково застосовувати війську силу, а
спрямовувати свої зусилля на інформаційній методи
ведення війни.
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Information warfares in the modern information area
This article analyzes the reasons for the formation of information society. Indicated
are the positive consequences that entails the introduction of information technology.
However, modern electronic media have jeopardized national security,
therefore the problem of protecting their own national space has become a priority
for most countries.
Since the mid–90–ies of XX century their relevance acquire information
warfare phenomena that cause international conflicts. For Ukraine, this problem is
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Основні аспекти дослідження процесу
політичного вибору

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

Політичний вибір є багатоаспектним процесом.
Саме тому, їх треба аналізувати, формуючи на цій
основі можливості збігу обставин та взаємодії
чинників. Оскільки головну роль у виборі відіграє
свідоме осмислення політичного процесу, а воно, як
відомо, базується на глибокій філософській рефлексії,
розпочнемо з розгляду філософського аспекту
політичного вибору. Філософська інтерпретація
процесу політичного вибору передбачає розкриття його
сутності за посередництва таких засадничих категорій,
як свободи, відповідальність, задоволення, обов’язок,
етична норма. Проблема вибору постає одним із
ключових питань філософії екзистенціалізму. Зокрема,
такі мислителі, як М. Хайдеггер, А. Камю, Ж.–П. Сартр,
Е. Фромм, В. Франкл, досліджують сутність вибору
крізь призму проблеми самовизначення, свободи та
цінностей людини. Серед цих інтерпретацій особливе
місце посідають думки щодо чуттєвої, спонтанної,
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інтуїтивної природи вибору, здійснюваного людиною
відповідно до її внутрішнього стану і водночас – такого,
що є зумовленим певними зовнішніми чинниками.
У межах екзистенційної філософії М. Хайдеггера
проблема вибору розглядається в річищі буття людини,
що розгортається у двох вимірах: «das Man», у межах
якого людина виступає у якості «соціального автомата», є
знеособленою у думках і вчинках, які мають відповідати
тому, що роблять та думають інші люди, та «Dasein» –
буття в екзистенційному вимірі самоконструювання.
«Невизначене–особисте» здійснює свою диктатуру над
людиною, щоб зняти з неї особисту відповідальність
і взяти на себе увесь тягар людського існування.
Воно гарантує спокій, безпеку, впевненість, в обмін
на втрату людиною власної індивідуальності, тобто
відмови від самої себе [1, с. 351]. Протистояння такому
знеособленню стає можливим на шляху вибору, який
людина має здійснити самостійно. Це повною мірою
стосується і здійснення індивідом власного політичного
вибору.
Смерть–вибір–свобода – таку концептуальну тріаду
можна розглядати як своєрідний маркер кризового
переживання трагічного суспільно–політичного досвіду
ХХ ст. інтелектуалами–екзистенціалістами [2, с. 54].
Зокрема, А. Камю визначає позицію письменника
як «свідка» таким чином: «Якщо я не роблю вибору,
мені потрібно мовчати і визнати себе рабом. Якщо я
роблю вибір, йдучи і проти Бога, і проти історії, я стаю
свідком, який дає свідчення на користь чистої свободи
і якого історія прирікає на загибель. Сьогодні моя доля
– мовчання або смерть» [3, с. 176]. Отже, у філософії
екзистенціалізму саме вибір постає межею між смертю
та свободою людини.
У постекзистенціальній антропології кінця ХХ–
ХХІ ст. проблема вибору набуває подальшої визначеності,
конституюючись у царині політики як однієї з ключових
сфер самовиявлення людського «Я» в суспільстві. Так,
У. Хороз приділяє увагу відповідальності як ключовому
складнику вибору, характеризуючи її як прагнення
людини «повернутися до себе», «ствердити себе» як
дійсного замовника і виконавця в системі суспільно–
політичних відносин. Тільки на такій основі теоретично–
світоглядного, ціннісного самовідродження людини стає
можливим її звільнення від гноблення тоталітаристських
структур і подальше оздоровлення цивілізації [4, с. 154].
Е. Боденхаймер убачає витоки відповідальності у
соціальному бутті людини. У зв’язку з чим політичний
вибір постає запорукою подолання відчуженого
людського існування і досягнення максимально
можливої за конкретних соціально–політичних умов
самоактуалізації людини [4, с. 155].
Відомий представник політичної філософії Р. Арон
зазначає, що в політиці, як і у повсякденному житті,
людина стикається з фундаментальною антиномією. З
одного боку, не існує науки про те, що ми маємо бажати,
і ціннісні судження людина формує через переживання
власного морального досвіду. З другого боку, у
політиці домінує начало, яке протистоїть моральній
вірі і моральній відповідальності. Або ми прагнемо
передбачити наслідки наших дій і мірою можливості
перемогти долю, або ми підкорюємося тільки вимогам
сумління [5, с. 178]. Відповідно, у політиці моральна
сторона вчинку та його ефективність є альтернативами
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вибору. Нормам політики суб’єкт завжди дає певні
оцінки, але такі оцінки можливі лише внаслідок
протиставлення [6, с. 182].
Із філософським аспектом дослідження процесу
політичного вибору тісно пов’язаним є інший аспект
– естетичний. Його значущість пояснюється тією
обставиною, що проблема політичного вибору в ряді
випадків набуває характеру естетичного вибору, а
конфлікт між прибічниками різних політичних позицій
постає як конфлікт естетичної інтерпретації. У такому
випадку поняття норми є насамперед явищем політичної
драматургії, символічної боротьби, яка водночас
не заперечує конкретних політичних інтересів, як
наприклад, емоційний вплив кандидата на свій електорат.
Політичний вибір, орієнтуючись на певну систему
цінностей, норм, правил, настанов, залежить не лише
від раціональних чинників (користь, вигода). У процесі
здійснення політичного вибору суттєвими чинниками,
що визначають його зміст та напрям, також можуть
стати поточний емоційний стан людини, її певний смак,
естетичне відчуття. Усвідомлення наявності естетичних
чинників політичного вибору відкриває можливість
більш глибокого розуміння естетичної норми, на яку є
орієнтованою політична поведінка індивіда [6, с. 184].
Не менш важливим аспектом дослідження процесу
політичного вибору (як і вибору загалом) постає
соціологічний аспект: адже саме вибір індивідів
породжує суспільство, а суспільство утворює відповідні ситуації вибору. Вибір кожної людини – це
закономірний наслідок певних соціальних відносин, він
є соціально зумовленим, оскільки актор вибору завжди
діє в межах конкретного соціального простору (як у
прийнятті рішення та його реалізації, так і в можливих
альтернативах). Важливу роль у поступальному розвитку
суспільства відіграє саме політичний вибір.
Соціологія політичного вибору поєднує макросоціологічні підходи, які зосереджуються на дослідженні
суспільства, соціальних систем і великих соціальних
груп, з мікросоціологією, для якої характерна увага
до повсякденності, поведінки та взаємодії «face–
to–face». Ситуація політичного вибору як ключова
характеристика соціологічного аспекту дослідження
процесу політичного вибору виявляє себе через
пошук і визначення оптимального варіанту з–поміж
наявних альтернатив. У ситуації політичного вибору
перетинаються соціальне та індивідуальне, дія та
структура, знання та досвід [7, с. 194].
Ключовим чинником політичного вибору, що
репрезентує його соціологічний аспект, постає
ідентифікація індивіда з великою соціальною групою.
Хоча усвідомлене прийняття особистістю норм і правил,
характерних для певної спільноти, саме по собі ще не
детермінує політичного вибору, проте воно є важливим
індикатором системи цінностей конкретної особистості,
а отже, впливає на вибір людиною конкретного рішення
в певній ситуації політичного життя.
Потребу людини у приналежності до певного
соціального середовища простежує П. Бурдьє,
зазначаючи, що ідентифікація з групою впливає на
широке коло переваг і потреб людей, на культурні норми,
на форми спілкування. Під впливом макрогрупової
(«середовищної») ідентифікації поступово формуються
й політичні переваги: відбувається екстраполяція
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масових потреб у політичну сферу. Хоча подібні переваги
однозначно не визначають політичну орієнтацію
суб’єкта, вони окреслюють межі політичного вибору
[8, с. 42].
Д. Яковлєв виокремлює низку дилем, розв’язання яких
уможливлює поглиблення характеристики соціологічного
аспекту дослідження процесу політичного вибору.
Дослідник визначає такі головні дилеми:
– індивідуалізм – колективізм. Вибір між індивідуалізмом і колективізмом є продовженням дискусій
між ліберальними мислителями та комунітаристами.
Одиницею соціологічного аналізу ситуації політичного
вибору може бути або індивід, або група;
– структура – дія. Вибір між структурними та
інтерпретативними парадигмами передбачає постановку
в центр дослідницької програми або соціальної
структури, або соціальної дії;
– ієрархія – мережа. Для політичного вибору
сучасності вкрай важливим стає розуміння політичної
організації. Нині ми спостерігаємо перехід від
ієрархічної до мережевої організації політичного
простору, що справляє вплив на політичний вибір;
– конфлікт – стабільність. В історії філософської,
політологічної та соціологічної думки поширеними є як
підходи, що зосереджуються на засобах забезпечення
миру та стабільності (передусім для правителів),
так і підходи, що акцентують увагу на критичному
баченні соціального світу, наголошуючи на неминучих
конфліктах;
– Policy – Politics. Для здійснення політичного вибору
у сучасному світі особливої ваги набуває вирішення
дилеми між Politics (боротьбою між індивідуальними та
колективними політичними акторами за голоси виборців
у ході електоральних кампаній) і Policy (прийняттям
рішень у процесі адміністрування);
– раціональність – ірраціональність. На сучасному
етапі переосмислюється віра у всевладдя людського
розуму, спостерігається занепад «духу Просвітництва»,
що в епоху Нового часу забезпечив теоретичне
обґрунтування пріоритету економічної раціональності.
Водночас, як було зазначено вище, представники теорії
раціонального вибору вважають, що подібний вибір
передбачає формулювання мети суспільного розвитку,
пошук найбільш ефективних засобів її досягнення,
обчислення витрат і вигід від реалізації певної стратегії,
врахування поведінки різних акторів та оцінювання
ситуації в цілому [7, с. 195].
Категорія політичного вибору набуває особливого
значення в аспекті дослідження її сутності з
позицій психології (як соціальної, так і політичної).
Г. Батраченко визначає такі головні напрями дослідження
психологічного аспекту політичного вибору: психологія
об’єктів політичного вибору, їх виборчої активності,
здатності вести політичну боротьбу та впливати на
суб’єктів політичного вибору; психологія суб’єктів
політичного вибору, їх електоральної поведінки
та здатності робити політичний вибір; психологія
організаторів виборчого процесу; психологія виборчого
процесу як взаємодії та взаємовідносин об’єктів,
суб’єктів, організаторів політичного вибору; психологія
форм прояву результатів політичного вибору [9].
Здійснення досліджень політичного вибору у
зазначених напрямах дає змогу: пояснювати феномени
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політичного вибору у психологічному аспекті;
прогнозувати виборчу поведінки об’єктів та суб’єктів
політичного вибору; психологічно обґрунтовувати
та розробляти стратегії впливу на політичний вибір;
розвивати здатність до конструктивного політичного
вибору [9].
Психологічний аспект дослідження процесу
політичного вибору позначає два головні компоненти
такого вибору: вибір як вияв електоральної особистісної
активності під час проведення виборів у державні
(місцеві) органи влади; вибір як особистісна позиція
щодо певної соціально–політичної дійсності [10, с. 38].
У психологічному плані реалізацію політичного
вибору уможливлюють такі головні умови: наявність
альтернативних об’єктів вибору. Особистість як
суб’єкт політичного вибору є обмеженою заздалегідь
визначеними альтернативами; суб’єкт, який має
здійснити політичний вибір серед запропонованих
альтернатив; організатори ситуації політичного вибору.
Психологічні
чинники
політичного
вибору
дослідники поділяють на раціональні та ірраціональні.
На прийняття рішення впливають інформованість і
інтелект, особиста й політична зрілість, неформальне
мікросередовище та формальні соціальні спільноти,
до яких належить суб’єкт політичного вибору. Варто
враховувати, що людські інтереси, що реалізуються
у процесі політичного вибору, далеко не завжди
є
раціональними,
усвідомленими,
дискурсивно
осмисленими, так само, як і дії людей можуть бути
зумовлені не раціональними й об’єктивними причинами,
а несвідомими ірраціональними імпульсами. Людина
часто не в змозі усвідомити, які з ірраціональних
чинників минулого досвіду визначають ту чи іншу її
потребу, формує інтерес або виступає мотивом учинку.
Тому важливо оцінювати людей не тільки за вчинками, а
й за тими цілями, яких вони прагнуть досягти. Крім того,
політичний вибір здійснюється людиною з урахуванням
прогнозу його результатів. Так, якщо виборець віддає
голос за кандидата в депутати, то сподівається на певну
передбачуваність поведінки останнього в якості обранця
[11, с. 113–114].
Характеризуючи психологічний аспект дослідження
здійснення політичного вибору, варто також враховувати,
що у процесі прийняття рішення особистість є відкритою
до сприйняття різноманітної інформації. За такої
ситуації на формування певної політичної визначеності
/ невизначеності великий вплив справляє мотивація
людини, що постає важливим психологічним чинником
політичного вибору особистості [12, с. 209].
Мотивація є сукупністю стійких настанов (потреб),
які визначаються характером особистості, її ціннісною
орієнтацією, відповідною діяльністю. Сутність мотивації
визначається певними внутрішніми чинниками,
які зумовлюють та скеровують людську діяльність.
Психологічний аспект дослідження політичного вибору
дає змогу інтерпретувати мотивацію як чинник, що
спонукає людину до діяльності, спрямованої на зміну
політичної ситуації та задоволення власних сподівань на
покращення майбутнього [13, с. 124].
Наявність
мотивації
визначає
психологічну
готовність людини здійснити політичний вибір. Як
зазначає В. Духневич, така готовність має три вектори:
1) можливість «політичних об’єктів» (політичних
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партій, об’єднань, окремих політиків) вести політичну
боротьбу (сукупність методів, засобів, дій політичних
об’єктів, спрямовані на здійснення впливу на
електорат) і впливати на суб’єктів політичного вибору.
Комплекс суб’єктивних чинників, що впливають на
політичний вибір, може видозмінюватися внаслідок
дії політичних об’єктів (політичної боротьби) на
свідомість суб’єктів вибору; 2) можливість суб’єктів
політичного вибору конструктивно робити такий вибір.
Політичний вибір завжди є особистісно значущим.
Виходячи з цього, альтернатива, яку обирає суб’єкт
вибору, тією чи іншою мірою має задовольняти його
потреби. У ситуації політичного вибору намір суб’єкта
представлено мотивом, метою, способом досягнення
мети. Альтернатива політичного вибору повинна бути
мотиваційно зумовленою, значущою: у результаті акту
вибору суб’єкт повинен одержати певний зиск від своєї дії.
Способом досягнення мети є участь у виборах. У ситуації
політичного вибору неповноцінний намір виявляє себе
тоді, коли суб’єкт вибору не знає (не впевнений), яку
із запропонованих йому альтернатив обрати. У крайніх
проявах такий суб’єкт голосує проти всіх чи взагалі не
використовує свою можливість вибору. Здебільшого це
пов’язано з низькою політичною свідомістю суб’єкта
вибору, недостатнім чи неефективним впливом
політичних об’єктів на нього. Навіть якщо вибір і
відбувається, то він є неконструктивним; 3) можливість
організаторів
політичного
вибору
ефективно
організовувати процес виборів. Вона стосується
переважно об’єктивних факторів, що впливають на
суб’єктів політичного вибору. Можна з упевненістю
припустити, що в ситуації виборів, коли на виборчих
дільницях не створено необхідних умов для проведення
виборчих процедур (голосування), активність електорату
в цілому буде невисокою [14, с. 74–75].
До значущих аспектів дослідження процесу
політичного вибору належить і правовий аспект.
Розкриття його сутності актуалізує проблему
правосвідомості як однієї з головних форм свідомості
людини та суспільства. Правосвідомість охоплює
об’єктивно існуючий набір взаємопов’язаних ідей,
емоцій, поглядів, що відображають критику чинного
права, а також ставлення груп та індивідів до права
як цілісного соціального інституту, його системи і
структури, окремих законів та інших елементів правової
системи [15, с. 128].
Як зазначає Л. Герасіна, правосвідомість людей, які
позиціонують себе у певному соціально–статусному
шарі, разом із політичними преференціями визначальним
чином впливає на їх політичний вибір і форми
політичної активності, відображуючи рівень політичної
культури. Тож результати будь–яких виборчих перегонів
є онтологічно пов’язаними не тільки зі структурою
ідейно–політичних уподобань громадян, а й із чинником
соціального розшарування суспільства [16, с. 209].
До критеріальної характеристики правосвідомості
– правової культури особистості – належать знання,
розуміння та уміння реалізовувати в практиці
соціальних відносин норми права. Важливим
елементом правосвідомості є також знання й реалізація
громадянських, соціальних, економічних, політичних та
інших прав і свобод людини [30, с. 128]. До них належить
право здійснення політичного вибору.
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Свідомий вибір людини завжди визначається
особливостями тих цілей, які вона перед собою
ставить, та пов’язаний з необхідністю самовизначення
в ситуації. Якщо ж така ситуація стосується політико–
правової сфери, фактично відбувається оформлення
певної громадянської позиції особистості. Це засвідчує
динамічний характер становлення або трансформації
політико–правової свідомості. Людина, яка вже
проходила шлях політичного вибору та самовизначення,
оформлення громадянської позиції, у новій проблемній
політичній ситуації змушена буде повторити цей шлях.
Тому громадянська позиція постає сумарним, сутнісним
виявом політико–правової свідомості особистості
[16, с. 224].
Особливу роль для характеристики правового аспекту
дослідження політичного вибору людини відіграють
такі конструкти правосвідомості, як правові очікування
– сподівання особистості щодо соціально справедливого
наповнення політичних програм й усвідомлення
власної здатності брати участь у громадсько–правовому
контролі за діями майбутньої влади. Правові очікування
не тільки позначаються на відтворенні інститутів
політичної системи, а й сприяють реалізації механізмів
народовладдя, тож відповідно формують правову
дієздатність громадянина [16, с. 210]. Вищеозначене
зумовлює потребу в межах нашої роботи звернутися до
характеристики зв’язків політичного вибору з правовою
системою держави на різних рівнях її функціонування.
Для визначення конфігурації змістовності філософії
політичного вибору в контексті його правової регуляції
насамперед варто враховувати безпосередній зв’язок
феномена політичного вибору (і відповідно – самої
процедури виборів) із певним типом політичної системи,
що існує в державі. Якщо основою політичного устрою
держави є тоталітаризм, олігархія, то правова культура
у ній буде контрольованою, характеризуватиметься
численними порушеннями прав і свобод людини.
Політичний вибір у тоталітарних системах фактично
зводиться нанівець, оскільки вибори перетворюються на
інструмент реалізації панування певної політичної сили,
відбуваються під жорстким контролем партії та державних
органів. Відповідно, опозиція не має жодних можливостей
для участі у виборах і вираження своїх поглядів [18,
с. 24]. Це ліквідує альтернативність як необхідну умову
здійснення реального політичного вибору. Максимально
можливим виявом політичного вибору, опозиційного
щодо правлячого режиму, у тоталітарному суспільстві
можуть стати дисидентські рухи.
На відміну від тоталітарних політичних систем, в
авторитарних політичних системах політична опозиція
має обмежені можливості для існування й артикуляції
своїх поглядів. Опозиційні політичні партії здобувають
право на легальне існування. Контроль над політичним
вибором в авторитарних системах не є таким витонченим
та досконалим, як при тоталітаризмі. Результати виборів,
які не ставлять під сумнів підтримку прорежимної партії
чи коаліції, водночас можуть засвідчувати різний рівень
їх підтримки виборцями. Відповідно, варто зазначити, що
в авторитарних політичних системах політичне змагання
більшою мірою, ніж у тоталітарних, наближається до
демократичного ідеалу, визначеного вільними виборами.
Крім того, виборче право в авторитарних політичних
системах реформується таким чином, щоб громадяни
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мали враження, що воно наближається до демократичних
стандартів [18, с. 24].
Таким чином, конфігурація змістовності філософії
політичного вибору в контексті його правової регуляції
в тоталітарних та авторитарних політичних системах
має певні відмінності. Проте спільним для них є та риса,
що в недемократичних політичних режимах інститут
виборів перетворюється на формальність, що необхідна
для створення позитивного іміджу влади як ліберальної
структури та пропаганди демократичних устремлінь
тоталітарних й авторитарних правителів [19, с. 1].
За умов переходу суспільства до демократії
відбувається послаблення репресивного механізму
держави. При цьому миттєво відшукати в реальності
адекватну заміну страху, що є психологічною опорою
недемократичних
режимів,
виявляється
досить
складно. Внаслідок цього виникає проблемна ситуація:
громадяни, втративши «священний острах» перед
державою, починають досить критично ставитися й
до державного апарату, і до встановлення ним правил
поведінки. Звільнившись від остраху перед неминучістю
покарання, громадяни починають зіставляти свою
поведінку не із загальнозначущими правилами,
закріпленими в нормах права, а з очікуваною вигодою.
За такої ситуації право втрачає свою загальну значущість
і результативність. Відповідно, посилюється правовий
нігілізм, що являє собою масове невиконання правових
норм, правове безкультур’я, відкидання або ігнорування
права, правових цінностей, зневажливе ставлення до
правових традицій [20, с. 91].
Найпоширенішими формами правового нігілізму
є: недотримання і невиконання вимог законів та
інших нормативно–правових актів; підміна законності
політичною, ідеологічною чи прагматичною доцільністю;
ототожнення права з фактичною доцільністю владних
структур; відсутність поваги до суду [21, с. 64].
У царині політичного вибору своєрідним виявом
позиції правового нігілізму, на нашу думку, постає
абсентеїзм – байдуже ставлення громадян до реалізації
своїх політичних прав та обов’язків, що проявляється
передусім в ухилянні від участі в голосуванні на
виборах. На основі аналізу всіх чинників, які визначають
рівень абсентеїзму, М. Бучин поділяє їх на чотири групи:
суб’єктивні (вік, стать, рівень прибутків і соціальний
статус, місце проживання, освіта, рівень політичної
культури); об’єктивні (соціальні, економічні, політичні);
кон’юнктурні (погодні умови, сімейні обставини,
непередбачувані події); ініціативні (цілеспрямований
вплив окремих політичних сил на електорат з метою
збільшення чи зменшення явки на виборах) [19, с. 13].
У демократичному суспільстві визначення адекватної
конфігурації змістовності філософії політичного
вибору в контексті його правової регуляції передбачає
необхідність подолання як правового нігілізму, так
і абсентеїзму. Тим самим створюються умови для
зростання правової культури, одним зі складників якої
постає здатність до усвідомленого вибору. У зв’язку з цим
важливе місце у структурі демократичних механізмів
політики посідають об’єктивні та суб’єктивні чинники,
які здатні стимулювати свідомий політичний вибір
громадян, що відповідатиме рівню їх політико–правової
культури. До них належать: вагомість економічної
кон’юнктури, на ґрунті якої розгортається політична
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виборча кампанія; динаміка соціальних настроїв,
яким притаманно коливатися протягом електоральної
кампанії; механізми розгортання кампанії, передусім
орієнтовані на використання раціональних мотивів,
але слід враховувати й емоційні імпульси; психологічні
елементи виборчої інженерії, що мають спиратися на
образні креативні форми, мистецькі акції, зрозумілі
гасла, яскраві символи; формування позитивної харизми
кандидатів – через уміння поводитися публічно, манеру
спілкування, риторику, яскравість політичних промов і
політичне рекламування «людських якостей»; тактика
зваженого використання інформаційних технологій для
ведення політичної агітації, просування інформації,
впливу на масову та індивідуальну свідомість виборців
[16, с. 211].
У демократичних політичних системах між
виборами та демократією існує нерозривний зв’язок:
поза виборами, поза відкритим змаганням соціальних
сил і політичних груп за владу демократії як такої не
існує. Правовий компонент політичного вибору дає
змогу підпорядкувати неминучі при конструюванні
виборчої системи елементи політичної доцільності
та політичні чинники досягненню основної мети
виборів – забезпечити виборцям вільне волевиявлення,
гарантувати їхні права і свободи [22]. Тому, зокрема,
до критеріїв вибору виборчої системи останнім часом
все частіше додаються правові критерії, серед яких на
перше місце висувається забезпечення дотримання
основних принципів виборчого права [23, с. 121]. Будь–
яка виборча система у демократичному суспільстві має
бути підпорядкована меті забезпечення демократичних
принципів виборчого права.
Конкурентні вибори постають сутнісною рисою
демократії і одним із критеріїв, що відрізняє демократичну
конфігурацію
змістовності
політичного
вибору.
Уряд, що виникає в результаті загальних та вільних
виборів, визнається як легітимний та демократичний.
Конкурентні вибори легітимізують політичну систему
як цілісність у двох аспектах: легітимізаційна формула,
яка через процедуру виборів формує систему здійснення
влади; легітимізація у сфері свідомості, яка стосується
діяльності політичної системи, де джерелом політичного
лідерства є вільні вибори [18, с. 23].
Аналіз
конфігурації
змістовності
філософії
політичного вибору в контексті його правової регуляції
дає підстави дослідникам для виокремлення двох
основних типів правової культури, приналежність до
кожного з яких визначається специфікою функціонування
політико–правової системи країни, особливостями
національного політичного режиму, своєрідністю
правових традицій: відкриті правові культури, які у
своєму розвитку взаємодіють з іншими правовими
культурами, сприймаючи, опрацьовуючи і закріплюючи
для себе надбання інших правових традицій, що
зумовлює універсалізацію національних правових
культур, поступове перетворення їх на демократичну
правову культуру; закриті правові культури, які важче
вступають у діалог з іншими правовими традиціями,
обмежують сприйняття досягнень інших правових
культур та стверджують власний правовий розвиток
як єдино вірний і безпомилковий. Закриті правові
культури характерні для більшості країн з авторитарним
і тоталітарним політичними режимами [24, с. 60].
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Для політичної культури демократичних країн
притаманне раціональне ставлення з боку суспільства й
окремих громадян до політичної еліти і до влади в цілому.
Демократичному політичному устрою, що сформувався
природнім шляхом, притаманні високорозвинена
правова культура, високий рівень правосвідомості,
прагнення людей захищати надані їм права і свободи
[25, с. 36]. На нашу думку, важливим показником такої
ситуації постає усвідомлений політичний вибір суб’єкта.
Для визначення конфігурації змістовності філософії
політичного вибору в контексті його правової регуляції
важливу роль відіграє характеристика правового
менталітету, який відповідає певному типу правової
культури. Правовий менталітет відображає сприйняття
колективним суб’єктом політико–правових реалій,
процесів реформування і функціонування держави і права.
Зазначена ознака безпосередньо пов’язана з тим, які реалії
політичного життя і в якому обсязі охоплені правовим
менталітетом: адже від цього залежить взаємозв’язок
правового і політичного менталітету. Політичний
характер правового менталітету знаходить вияв у тому,
що поряд з іншими сферами життя суспільства право
регулює і політичну його складову [26, с. 159].
У процесі політичного вибору регулятивна функція
правового менталітету здійснюється за посередництва
усвідомлених та неусвідомлених правових настанов і
ціннісно–правових орієнтацій, синтезуючи інші джерела
правової активності. Результатом такої регуляції постає
реакція людини, що знаходить вияв у правомірній або
протиправній поведінці. Це дає змогу визначити роль
правового менталітету як внутрішнього, особистісного
механізму
регулювання
поведінки
(діяльності)
індивідів [26, с. 160]. Такий механізм набуває особливої
значущості в контексті правової регуляції політичного
вибору, оскільки він забезпечує волевиявлення людини
як суб’єкта правосвідомості.
У сучасній правовій, політичній та соціологічній
науці поведінка людини як суб’єкта політичного вибору
розглядається передусім як особлива форма політичної
активності або опосередкована політична дія. Вона є
тією формою вияву політичної поведінки громадян,
що визначає їх правову компетенцію щодо делегування
власних владних повноважень шляхом персоніфікації
засобами виборчого процесу. Правова культура як
найбільш універсальний засіб реалізації соціально–
політичних орієнтацій учасників виборчого процесу
є результатом впливу на них цілої низки соціальних,
економічних, політичних, правових, культурних
чинників [24, с. 56].
Збереження й удосконалення демократичної
конфігурації змістовності філософії політичного вибору
в контексті його правової регуляції значною мірою
залежить від результатів правосвідомого волевиявлення,
активності та відповідальності громадян за реалізацію
своїх конституційних політичних прав. На думку
дослідників, підвищення політико–правової культури
суб’єктів політичного вибору передбачає:
– створення належних умов для набуття широкими
верствами населення знань чинного законодавства про
вибори, а також вміння застосовувати їх на практиці;
– сприяння підвищенню правосвідомості й активності виборців у сфері реалізації їх конституційних
політичних прав;
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– запобігання порушенням законодавства про вибори
у процесі його застосування;
– підвищення кваліфікації фахівців у сфері виборчого
процесу (зокрема, членів виборчих комісій);
– надання консультацій кандидатам, їх довіреним
особам, політичним партіям, виборчим блокам партій,
їх уповноваженим особам у вдосконаленні ділових,
організаторських навичок у роботі з виборцями,
партнерами, ЗМІ;
– надання методичної допомоги органам виконавчої
влади та органам місцевого самоврядування щодо
практичного застосування законодавства про вибори та
референдуми [16, с. 212].
У контексті правової регуляції політичного вибору
актуалізується і проблема підвищення електоральної
культури. Зазначене поняття охоплює досвід, знання,
норми, навики людей, соціальних спільнот, політичних
інститутів, пов’язані з участю у виборах органів влади.
Відповідно, електоральна культура містить у собі
правові орієнтації, які визначають позиції громадян у
політичному виборі.
Електоральна культура має певні особливості
(часову й територіальну «прив’язку», залежність від
комунікативних каналів, своєрідну ритміку – тривалий
час вона перебуває в латентному стані й актуалізується
в періоди виборчих кампаній). Оскільки електоральна
культура перебуває у стані постійної трансформації,
її удосконалення нерозривно пов’язане з питанням
правової освіти. Форми останньої можуть бути різними
(«круглі столи», конференції, семінари й тренінги,
видання літератури), що має сприяти досягненню її
загальної мети – піднесенню електоральної культури
кожного виборця, а не конкретної групи людей [27].
Значна частина політики реалізується у формі права.
Тому право може розглядатися як складова політики, яка
виражається в законодавчій формі. Сфера публічного
права є тією цариною, де регулюються суспільні
відносини політичного характеру, де норми права
регулюють суспільні відносини в сфері державного і
суспільно–політичного життя [25, с. 159].
Право як порядок у соціумі є водночас антиподом
безладу і хаосу і цим забезпечує своє практичне значення.
Як зазначає А. Козловський, воно виражає об’єктивну
потребу суспільства у певному порядку самоорганізації.
Об’єктивній характер зазначеної соціальної потреби
породжує примусовий характер певного типу
самоорганізації суспільства. Отже, нав’язувальний
характер політичного ладу засвідчує силову природу
права. Безсиле, безвладне право так само не є правом, як
і ненормативна політична влада – не влада [28, с. 255].
Саме праву належить одна із провідних ролей у
забезпеченні стабільності і сталості функціонування
політичної системи правової держави, важливою
умовою розвитку якої постає синхронізація розвитку
права з динамікою соціально–політичного життя та
економічних процесів у суспільстві. Сучасне розуміння
сутності правової держави характеризується певними
загальними ознаками, до яких належать: закріплення у
Конституції та інших законах основних прав людини;
взаємовідповідальність особи і держави; наявність
високої демократичної культури.
Принципове значення для функціонування правової
держави має чіткий поділ повноважень між гілками
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влади, а також юридична захищеність особи. Тільки у
межах правової держави демократичні інститути здатні
реалізувати повною мірою свій потенціал, зокрема у
захисті приватного та персонального життя громадян,
громадянського суспільства від формалізованих,
політичних утворень соціуму.
Важливим джерелом стабільності демократичних
інститутів є культура буття свободи, що характеризується
відповідальністю,
компетентністю,
мобільністю
громадян, їх здатністю ефективно діяти за умови
обмежених владних та економічних ресурсів, у ситуаціях
ризику і спровокованих загроз [29, с. 12]. Правова
регуляція політичного вибору належить до умов, що
гарантують дотримання подібного стану речей.
Призначення правової держави полягає в створенні
міцних юридичних передумов становлення і розвитку
громадянського суспільства як сфери приватного,
різноманітних об’єднань, громадських рухів і публічної
комунікації. Наявність принципу верховенства права
зумовлює взаємодію правової держави і громадянського
суспільства як однакових за своєю природою систем
соціально–політичного організму.
Взаємна відповідальність, партнерські відносини
між громадянами та владою є оптимальним способом
політико–правових взаємовідносин у правовій державі.
Тому правовій державі має відповідати демократична
система, де функціонує режим конституційного
правління, діють розвинена і несуперечлива правова
система, ефективна й незалежна судова влада, реальний
розподіл функцій між різними гілками влади, механізми
взаємоконтролю та взаємостримання [30, с. 267].
Відповідно, у процесі визначення змістовності
філософії політичного вибору політологічний підхід не
має протиставлятися правовому підходу, тим більше –
його ігнорувати. Зазначені підходи характеризують два
різні аспекти в дослідженні політичного вибору і в своїй
сукупності дають цілісне уявлення про його сутність
[30, с. 60].
Отже,
визначення
теоретико–методологічних
засад дослідження філософії політичного вибору
передбачає всебічну характеристику цього феномена.
У новітню добу політичний вибір постав об’єктом
вивчення політичної науки, яка запропонувала низку
дослідницьких підходів до його сутності: соціологічний,
соціально–психологічний, раціонально–поведінковий.
Найбільшого поширення в сучасному філософсько–
політологічному дискурсі набула теорія раціонального
вибору, що, однак, не зупиняє подальшого дослідження
феномена політичного вибору.
Різні моделі політичного вибору дають змогу
детально простежити його зміст, форми, типи, а також
визначити головні аспекти дослідження процесу
політичного вибору, до яких належать філософський,
естетичний, соціологічний, психологічний, правовий.
Необхідність їх комплексного розгляду зумовлена
своєрідністю політичного вибору як феномена
суб’єктно–об’єктного ряду.
Проблеми філософії політичного вибору в контексті
його правової регуляції охоплюють інституційні,
законодавчі, нормативно–правові проблеми здійснення
політичного вибору. Різниця вирішення зазначених
проблем у тоталітарних, авторитарних, демократичних
політичних системах дає змогу визначати певну
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конфігурацію змістовності політичного вибору залежно
від конкретних умов. Головними критеріями такої
конфігурації постають правова культура і правовий
менталітет, утвердження яких створює підґрунтя для
функціонування інститутів правової держави. Можна
стверджувати, що поза межами правової регуляції
політичний вибір втрачає реальну змістовність.
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The main aspects of the study of the political choice process
The problem of political choice is analyzed; political choice is characterized
as a multi–component process, the defining aspects of consideration of which are
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the philosophical, psychological, economic, sociological aspects, etc.; the author
emphasizes their unity, the interaction of theory and practice, the deep awareness
of the problem and the availability of the will to make a decision. A random
(emotionally determined) choice can lead to a not–predicted result.
Keywords: man, politics, choice, education, culture, science, life experience.
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Вплив українських націоналістичних структур
на перебіг Революції гідності 2013–2014 рр.
Автор досліджує вплив українських націоналістичних структур на
перебіг Революції гідності 2013–2014 рр. На основі порівняльного аналізу
стану націоналістичного руху в попередніх революційних подіях приходить до
висновку, що до її початку він підійшов у більш скристалізованому вигляді.
На початковому етапі революції незаперечним лідером націоналістичного
руху була парламентська партія ВО «Свобода». На цей час раніше впливові
націоналістичні структури перестали існувати, або втратили свій вплив,
а інші перебували на етапі формування. На революційному Майдані ряд із
них об’єдналися в конкурентний до «Свободи» громадський рух «Правий
сектор», основу якого склали члени «Тризубу», УНА–УНСО, «Патріота
України». Під час Революції гідності ВО «Свобода» та «Правий сектор»
мали дисципліноване та ідейно мотивоване членство, володіли значним
парамілітарним досвідом, а тому вагомо впливали на організацію та
функціонування революційного Майдану, на світоглядну трансформацію його
учасників та післяреволюційного українського суспільства.
Ключові слова: націоналістичний рух, Революція гідності, революційний
Майдан, парламентська опозиція, ВО «Свобода», «Правий сектор», політична
конкуренція.

Регулярно повторювані в Україні протягом всього
періоду її незалежності масові революційні збурення,
нестабільна суспільно–політична ситуація після
завершення Революції гідності 2013–2014 рр., активна
участь у ній і загалом в політичному житті держави
націоналістичних структур спонукають до системного
вивчення цих процесів. Саме це зумовило здійснити
аналіз впливу націоналістичних структур на перебіг
Революції гідності.
З науковим опрацюванням різних аспектів цих подій
виступили Р. Балабан, Т. Бевз, М. Вітенко, О. Єгрешій,
Г. Зеленько, А. Киридон, Л. Кочубей, М. Кугутяк,
Я. Потапенко, М. Рябчук, Е. Щербенко, В. Яремчук та
ряд інших авторів. Революція гідності 2013–2014 рр.
стала предметом аналізу для окремих «Бандерівських
читань», що розпочалися ще під час Революції гідності
і набувають щорічного регулярного характеру [19].
Декілька статей на вказану тему опублікував і автор
дослідження.
В той же час, у наявних дослідженнях відсутній
системний аналіз ролі націоналістичних структур у
революційних подіях 2013–2014 рр. Його здійснення і є
завданням цієї статті.
Якщо аналізувати революційні події в Україні періоду
її незалежності у контексті концепції перманентної
національної революції [див. 14] та порівнювати стан
українського націоналістичного руху напередодні
кожного із революційних зривів, то слід відмітити, що
під час Революції на граніті 1990 р. він перебував у
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зародковому стані, до Помаранчевої революції 2004 р.
хоч і досягнув значного рівня організаційного розвитку,
але перебував у кризі і був деконсолідований [див. 13], а в
Революцію гідності ввійшов у більш скристалізованому
стані. Парламентські вибори 2012 р. чітко розставили
акценти впливовості у націоналістичному середовищі.
З одного боку, його беззаперечним лідером стає
Всеукраїнське об’єднання (ВО) «Свобода». У цих
виборах партія отримала 10,44% голосів виборців у
багатомандатному окрузі та ще 13 її кандидатів пройшли
в мажоритарних округах. Таким чином, «Свобода»
зуміла сформувати достатньо чисельну парламентську
фракцію у складі 38 народних депутатів.
З іншого боку, раніше відомі націоналістичні
організації або ж припиняють своє існування
(Державна самостійність України – ДСУ), або ж
стають невпливовими у політичному процесі (Конгрес
українських націоналістів – КУН, Українська національна
асамблея – Українська народна самооборона – УНА–
УНСО, Громадська спортивно–патріотична організація
(ГСПО) «Тризуб» ім. С. Бандери – «Тризуб»). КУН у цих
парламентських виборах брав участь у блоці із партією
«Народний Союз «Наша Україна»» («Наша Україна») та
Українською народною партією (УНП) і таке об’єднання
отримало 1,11% голосів. Частково возз’єднана у
2005 р. УНА під керівництвом Ю. Шухевича отримала
передостанній результат – 0,08%. Не виходять за рамки
громадсько–просвітницької діяльності Організація
українських націоналістів–бандерівська (ОУН–б) та
Організація українських націоналістів–мельниківська
(ОУН–м), винятково в ніші молодіжно–вишкільної
діяльності перебувають Молодіжний націоналістичний
конгрес (МНК) та відбрунькований від нього у
2005 р. «Національний альянс». Створена у 2005 р.
Українська націонал–трудова партія (УНТП) вже за рік
трансформувалася у рух «автономних правих», який,
в свою чергу, до 2011 р. розпався на ряд конкурентних
груп. Соціал–національна асамблея (СНА), що виникла
у 2008 р., також не змогла стати впливовим чинником
політичного процесу [1, с. 172–173, 178].
Передреволюційний рівень впливовості відобразився
і на участі націоналістичних сил у подіях Революції
гідності. Домінуючі позиції в ній займали ВО «Свобода»
та громадський рух «Правий сектор» (ПС).
Зокрема, ВО «Свобода» поряд із ВО «Батьківщина»
та партією УДАР В. Кличка становили політичне ядро
революційного Майдану. Відповідно, її лідер О. Тягнибок
та провідні члени партії входили до керівних органів
революційної опозиції – Штабу національного спротиву
(ШНС) та Ради ВО «Майдан». Представники партії брали
активну участь в організації медичного (С. Ханенко,
А. Гук), тилового (М. Блавацький, І. Сабій), юридичного
(О. Бондарчук, С. Кізін) та інформаційного забезпечення
Майдану. Щодо останнього, то його сцена була придбана
коштом заступника голови ВО «Свобода» І. Кривецького
і утримувалася завдяки фінансовим ресурсам партії
[8, с. 69–69]. Окрім цього, інформаційний супровід
революційних подій здійснювали партійні проекти –
радіо «Свобода» та газета «Твоя Свобода». Поряд з
партнерами ВО «Свобода» пропорційно несла третину
інших фінансових витрат на утримання революційного
Майдану. Якщо експерти підрахували, що кожного дня
на це потрібно було близько 1 млн. грн. і приблизно
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третина цієї суми надходила від добровільних пожертв
[16, с. 118–120, 223], то відповідно щоденний внесок ВО
«Свобода» складав біля 200–250 тис. грн.
Звичайно, головним вкладом ВО «Свобода» у
здійснення Революції гідності був її людський ресурс.
Вже від самого початку силового протистояння партія
здійснила масову мобілізацію своїх членів та проводила
регулярну ротацію «сотень» для участі в столичних
акціях протесту. На революційному Майдані постійно
перебувало біля 1.5–2 тис. членів партії. Починаючи
від перших сутичок 24 листопада під Будинком Уряду
[8, с. 172; 16, с. 21–22] і до трагічних подій 18–20
лютого 2014 р. її члени були масово задіяні в усіх
силових протистояннях, блокуваннях, пікетуваннях
тощо. В більшій мірі силами партійного членства
були захоплені і утримувалися Будинок профспілок,
приміщення Київської міської державної адміністрації
(КМДА), Міжнародний центр культури та мистецтва
(МЦКМ) – колишній «Жовтневий палац», Український
Дім [8, с. 44–48]. Її ж чільні члени були комендантами
або співкомендантами цих приміщень. Закономірно,
що партія понесла і найбільші серед інших політичних
сил втрати на Майдані – 19 її членів навічно увійшли до
списків Небесної Сотні. Незалежні експерти вказують,
що серед інших партій ВО «Свобода» домінувала
кількістю задіяного членства як на центральному
Майдані у Києві, так і на всіх регіональних майданах від
Галичини до Криму. Її участь зафіксована й у відсотково
найбільшій кількості акцій протесту – 18% [15].
Принагідно слід відзначити, що у вже достатньо
численній літературі про Революцію гідності – як в
публіцистичній, так і науковій – проглядається тенденція
до гіперболізації самоорганізаційного потенціалу та
применшення ролі організованих політичних структур
і зокрема тодішньої парламентської опозиції. Для
прикладу, наведемо деякі із них.
Так, зокрема Р. Балабан стверджує: «Не будучи
організованим політичними партіями, Майдан як
синергетична сила змушений був передати свій
політичний рупор. Причому цей «рупор» підхопили
не політичні партії, а окремі особи – А. Яценюк,
В. Кличко, О. Тягнибок, які для підвищення власного
рейтингу актуалізували «майданівські партії» – ВО
«Батьківщина», «УДАР», ВО «Свобода». Однак Майдан
не мав єдиного центру управління та єдиної сили чи
структури в своїй основі». Хоча при цьому автор визнає,
що вони виступали «стабілізаторами» Майдану і його
«перемовниками» [3, с. 127]. Впадає в очі недоречність
вислову про «актуалізацію» партій, які в нещодавніх
парламентських виборах здобули достатньо вагому
підтримку населення України. Подібні твердження
висловлює і Я. Потапенко: «Наступна важлива особливість Євромайдану, неодноразово підкреслювана його
учасниками, експертами і науковцями, – це вказівка
на неконструктивність уявлення про те, ніби лідери
опозиції та партійні функціонери очолювали його і
скеровували дії протестувальників. Будь–які розмови
про «керованість» Майдану і його абсолютну лояльність
до Кличка, Яценюка, Турчинова і Тягнибока є цілковито
безпідставними» [9, с. 9].
Не вдаючись у дискусію, оскільки ця тема виходить
за рамки статті і потребує окремого аналізу, лишень
відзначимо, що, віддаючи належне самоорганізаційному
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потенціалу революційного Майдану, не погоджуємося
із таким однозначним запереченням ролі організованих
політичних структур загалом і тогочасних парламентських партій зокрема у його функціонуванні та
протистоянні з чинним політичним режимом. Наведені
вище факти свідчать про протилежне. Вважаємо, що
такі твердження, з одного боку, є інерційним проявом
того протиставлення аполітичного Євромайдану
організованим політичним силам, яке на початковому
етапі Революції гідності у власних цілях технологічно
тонко організовував і використовував чинний режим.
З цього приводу М. Кугутяк та М. Вітенко, аналізуючи
хронологію Революцію гідності, відзначають: «ЗМІ
поширювали думку, що один майдан хороший, а інший
поганий; один функціонує у рамках законодавства, а
інший – ні. Вже пізніше стало відомо, що в оргкомітети
обох таборів силовиками було введено своїх агентів,
які вивідували інформацію, підлаштовували різні
провокації, намагалися пересварити політиків від
опозиції зі студентськими активістами» [18, с. 50]. А
з іншого, вважаємо, що таке нігілістичне ставлення до
ролі політичних партій в організації революційного
Майдану загалом відповідає притаманній сучасному
періоду тенденції постмодерного заперечення ролі і
значення інституцій у житті суспільства [7, с. 211–216].
Офіційний опозиційний статус ВО «Свобода» на
революційному Майдані завдав їй і суттєвих іміджевих
втрат. Партія та її лідер поряд зі своїми політичними
партнерами несли політичну відповідальність за перебіг
революційних подій та долю задіяних до них людей. На
нашу думку, участь лідера партії у переговорах з чинною
владою та узгодження своїх позицій з ідеологічно
несумісними партнерами свідчили про її політичну
зрілість і свідому державницьку позицію. Але в той же час
вони різко дисонували зі вже сформованим революційним
іміджем. До того ж свободу дій керівництва партії
обмежували і європейські та американські дипломати,
які вимагали від парламентської опозиції дотримуватися
винятково мирного характеру протестних акцій і
застерігали від радикальних дій, погрожуючи відмовити
в тій підтримці, якої у боротьбі з чинним режимом вкрай
потребували опозиційні сили [8, с. 81–98]. Зважений
характер дій голови ВО «Свобода» не відповідав
революційним настроям учасників революції й це до
того ж підсилювалося тою атмосферою неприязні до
політичних лідерів Майдану, яку формували масово
впроваджені серед учасників революції провокатори
режимних силових структур.
На нашу думку, негативно переломним для
іміджу партії моментом стали силові зіткнення на
вул. Грушевського 19–24 січня 2014 р. Відповідно до
сформованої канви спілкування з дипломатичними
колами ніхто з представників парламентської опозиції
не міг взяти на себе відповідальність за ці події. В т.ч. не
могла цього зробити і ВО «Свобода», хоча її члени масово
брали участь у тих протистояннях. «Першою людиною,
яку заарештували на Грушевського, теж, до речі, був
свободівець. Нам заборонили бути там, Тягнибок
сказав, що партію заборонять як екстремістську, але
в нас було вже дві сотні заарештованих, потім дійшло
до трьох сотень. Це вже так: або ми, або нас. Пам’ятаю
холопці телефонують: Кириле, ми склали партійні
прапори, знімаємо нашивки, йдемо на Грушу», –
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згадував опісля К. Доленко [8, с. 181]. Керівництво ВО
«Свобода» на цьому етапі цілком предметно розглядало
такий же сценарій арешту її провідного членства та
самої заборони партії, який спіткав націоналістичну
організацію «Золотий світанок» у Греції [17].
В умовах ескалації силового протистояння партія все
більше занурювалася у політичну іміджеву пастку. З одного
боку ситуація вимагала нарощувати дипломатичні зусилля
для відвернення кривавої розв’язки, а з іншого такі дії все
більше руйнували її усталений революційний імідж.
В той же час, чим більших іміджевих втрат на
Майдані зазнавала ВО «Свобода», тим динамічніше
лідируючі націоналістичні позиції на ньому і в
суспільстві займав громадський рух «Правий сектор».
Датою його створення вважається 28 листопада 2013 р., а
назва походить від місця розташування в революційному
наметовому таборі – справа від стели Незалежності
біля пам’ятника Кию, Щеку та Хориву, засновникам
Києва [2]. До руху увійшли як відомі націоналістичні
організації, які напередодні революції перебували в
кризовому стані і вже не відігравали суттєвої ролі у
політичному процесі, так і ті, які здійснювали локальний
вплив на суспільно–політичні процеси. Зокрема, для
перших революція давала шанс на реанімацію своїх
впливів, а другим – такий же шанс на повноцінну
реалізацію. Не випадково ініціатором створення ПС
вважають «Тризуб». До нього увійшли представники ще
двох відомих націоналістичних структур – УНА–УНСО
та «Патріот України», а також маловідомі широкому
загалові організації «Білий Молот», «Чорний комітет»,
«Комітет визволення політв’язнів», близька до ВО
«Свобода» «Карпатська Січ», окремі націоналісти та
футбольні фанати. За свідченнями лідера ПС Д. Яроша
кожне таке середовище нараховувало по 100–200 осіб,
а сам «Тризуб» в передреволюційний період мав у
своїх лавах десь біля 500–600 членів [8, с. 101–103].
Щоправда, після підпалу Будинку профспілок 18 лютого
організація «Білий молот» вирішила змінити місце свого
базування, разом із Комітетом визволення політв’язнів,
«Патріотом України» і декількома сотнями Самооборони
перебирається до КМДА та створює альтернативний
«Правий сектор». Пізніше, вже 6 березня появляється
заява ПС, що «Білий молот» виключено з ПС. Як випливає
із інтерв’ю представника «Білого молота» В. Гораніна,
підстави для розколу в ПС появилися значно раніше – ще
в процесі спільної діяльності на Майдані [5].
На першому етапі революційних процесів ПС загалом
був невідомий для суспільного загалу. Хоча, за деякими
свідченнями, члени організацій, які пізніше увійшли до
нього, брали участь в захисті студентів від побиття в ніч
30 листопада, у захопленні КМДА та в сутичках біля
Адміністрації Президента 1 грудня. Після організації
Самооборони Майдану ПС увійшов до його складу і
значився однією із сотень під номером 23 (загалом сотень
було 39) [16, с. 127–128]. Д. Ярош навіть стверджує,
що «саме ПС організовував перші сотні Самооборони,
яка потім стала тим, чим вона стала». На нашу думку,
таке твердження є перебільшенням, бо перші загони
Самооборони були сформовані на Михайлівській площі
після розгону Євромайдану й тоді ПС ще не існувало.
Після намагання силовиків зачистити Майдан в ніч з
10 на 11 грудня ПС перейшов на 5–ий поверх Будинку
профспілок. Весь час він намагався зберігати автономію
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у своїх діях. Як зазначають у своєму дослідженні брати
Капранови: ««Правий сектор» на початках Євромайдану
був переважно агітаційним і дискусійним майданчиком,
далеким від сцени як територіально, так і ідеологічно»
[8, с. 105–106].
Однак, починаючи з січня 2014 р. за ПС на
революційному Майдан поволі починає закріплюватися
неформальний статус лідера націоналістичного руху.
Він не був зв’язаний політичною відповідальністю й
тими дипломатичними умовностями, які обмежували
дії конкурентної «Свободи». Атмосфера Майдану за
визначенням потребувала революційного тренду й
це вміло використовували досвідчені політики УНА–
УНСО, «Тризуба», «Патріота України», які об’єдналися
під новим брендом «Правого сектора».
Зоряний час ПС настав 19 січня. В цей день на чергове
віче у Києві зібралося біля 500 тис. учасників, обурених
прийняттям «диктаторських законів» 16 січня. Перед
його завершенням один із лідерів Автомайдану С. Коба
несподівано зі сцени закликав блокувати парламент.
Це виглядало позбавленим сенсу, оскільки в недільний
день приміщення Верховної Ради було порожнім. Однак
декілька сотень учасників Автомайдану направилися на
Європейську площу. Вони зупинилися перед блокпостами
підрозділів внутрішніх військ (ВВ) на початку вул.
Грушевського. Поступово до цього місця підтягувалося
все більше учасників протесту і за декілька годин їх
кількість вже досягала тридцяти тисяч. Несподівано у
простір між ними та бійцями ВВ увірвалася група з 30–40
осіб і зав’язала сутичку. За свідченнями очевидців вони
скандували характерні для російських ультрас кричалки
«Ану–ка, давай–ка…» [16, с. 172–13].
За
свідченням
Д.
Яроша
конфлікт
на
вул. Грушевського активізували саме учасники ПС.
«Кажу Парубію: Андрію, дай мені сотню Самооборони
додатково, і ми зможемо зробити прорив, далеко звісно
не пройдемо, але ситуацію можна змінити. Я дякую, що
він дав не одну, а дві сотні, вони закрили нам фланги,
а наші штурмові загони запалили автобус і пройшли
вперед», – згадує він [8, с. 107].
В результаті, протистояння на вул. Грушевського
набрало запеклого і масового характеру. Незалежно
від контраверсійних суджень щодо того, хто і з якою
метою його ініціював, воно набрало символічного
характеру революційної боротьби проти чинної
влади, яка «законами 16 січня» намагалася встановити
диктаторський режим в Україні. В ньому масово
брали участь учасники революції, незалежно від
партійного приналежності, в т.ч. і члени парламентських
опозиційних партій. У цьому випадку не має рації
О. Стражний, стверджуючи що ні актив «Самооборони»,
ані опозиційні політики не підтримали протистояння
на вул. Грушевського [16, с. 178]. Навіть поверхові
підрахунки вказують, що на той час ПС не мав у своїх
лавах тої чисельності людей, які брали у ньому участь.
Проте, в силу вище описаних дипломатичних умовностей
жоден із лідерів опозиційних парламентських партій не
міг взяти на себе відповідальність за такі дії. В той же
час цим результативно скористався «Правий сектор» та
його лідер Д. Ярош. [10]. Як згадує учасник подій: «У
лютому ми зіткнулися з тим, що ми всі стаємо «Правим
сектором» десь у душі. Всі почали схилятися до силового
розв’язання цього політичного конфлікту» [16, с. 228].
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Після припинення активної фази протистояння
на вул. Грушевського розпочалися переговори між
лідерами парламентської опозиції та В. Януковичем.
Щодо участі представників націоналістичних структур
у них, то вони наклали неоднозначний і достатньо
парадоксальний відбиток на їхньому іміджі. Так, за
сам факт участі в таких перемовинах і навіть за те, що
лідер «Свободи» О. Тягнибок потиснув В. Януковичу
руку, він піддався жорсткій критиці на революційному
Майдані. Хоча б, здавалося, потискання руки під час
дипломатичних перемовин між опонентами є звичною
протокольною річчю. Характерно, що ця критика
була тенденційно адресована лишень О. Тягнибокові
і не зачепила інших лідерів парламентської опозиції –
А. Яценюка та В. Кличка. І в цьому, очевидно, можна
вбачати прояв застосування технологій конкурентної
боротьби навіть в таких критичних умовах. Коли ж після
фінальної стадії переговорів О. Тягнибок, реагуючи
на критичний суспільний резонанс, не потиснув руки
В. Януковичу, то Майдан цього вже не зауважував [8,
с. 155]. Проти О. Тягнибока, як лідера ВО «Свобода»,
цей факт «потискання руки» масово використовувався у
президентській та парламентській виборчих кампаніях
2014–го. В той же час, його союзники А. Яценюк та
В. Кличко й очолювані ними партії отримали високу
електоральну підтримку.
В той же час слід зауважити, що існували також
і таємні сепаратні переговори з В. Януковичем
його майбутнього короткотермінового наступника
О. Турчинова. Як згадує А. Мохник, кожні переговори
лідерів опозиції з В. Януковичем відбувалися зі згоди
Майдану і після їх проведення вони ж звітували перед
ним щодо їх результатів. І тільки О. Турчинов проводив
такі переговори без відома революційного Майдану та
його політичних лідерів [16, с. 202; 8, с. 156].
Мав такі таємні переговори з В. Януковичем і лідер
ПС Д. Ярош. Як на нашу думку, його дії в цей час
загалом носили добре прорахований характер політичної
технології, спрямованої на нарощування власного
політичного рейтингу шляхом альтернативного до
політичних лідерів Майдану, а зокрема до конкурентних
О. Тягнибока і ВО «Свобода», позиціонування. Так,
1 січня до дня народження лідера ОУН С. Бандери ПС
провів окремий від «Свободи» захід [11]. Характерно,
що в цей час він ще не мав на Майдані такого резонансу,
як масовий факельний похід «Свободи». Коли після
25 січня настало досягнуте внаслідок переговорів
затишшя, Д. Ярош продовжував закликати зі сцени
Майдану до силових акцій проти влади (зокрема під
час віча 10 лютого). Коли ж Рада Майдану прийняла
рішення про т.зв. «мирний наступ», то Д. Ярош перед
його початком навпаки звернувся із «вимогою до
влади й опозиції поновити переговорний процес». Й
натомість після трагічного протистояння 18 лютого,
коли лідерам опозиції після ряду безрезультатних
зустрічей з В. Януковичем таки вдалося досягти
компромісу із ним, Д. Ярош через соціальну мережу
Фейсбук озвучив відмінну позицію: «Хтось там хоче
зупинити народне повстання шляхом проголошення
фальшивого перемир’я. Офіційно заявляю: «Правий
сектор» не підписував жодних угод і ні з ким ні про
що не домовлявся, тому наступ повсталого народу має
тривати». І в той же час сам провів таємні переговори
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із В. Януковичем [16, с. 208, 214, 286, 298, 312]. А
після них і після підписання «Угоди про врегулювання
кризи в Україні» знову прозвучала альтернативна заява
Д. Яроша, що «Правий сектор» не складатиме зброї до
відставки В. Януковича з посади Президента і «готовий
взяти відповідальність за подальше розгортання
революції в Україні» [8, с. 162].
Коли інформація про таємні переговори Д. Яроша із
В. Януковичем стала надбанням Майдану, це викликало
якусь міру настороженості серед його учасників, однак
не завдало йому особисто і ПС стільки іміджевого
негативу, як О. Тягнибокові та партії «Свобода»
переговори, що проводилися зі згоди Майдану. На нашу
думку, це також є свідченням використання відповідних
технологій в конкурентній політичній боротьбі, яка, як
не дивно, не припинялася навіть у період найгострішого
протистояння під час Революції гідності. Знову ж таки,
члени «Свободи» та ПС однаковою мірою були задіяні в
них під час найтрагічнішої фази 18–20 лютого, оскільки
мали найбільше відповідного досвіду, в т.ч. і під час
перебування у парамілітарних структурах. Однак після
їх завершення знову почали діяти правила політичної
конкуренції. Вже 27 березня, тобто менше як за
місяць після створення післяреволюційного Уряду, ПС
пікетував Верховну Раду і серед іншого вимагав віддати
під трибунал екс–міністра оборони, члена ВО «Свобода»
адмірала І. Тенюха [12].
Зрештою, така конкуренція в перспективі не принесла
користі обом політичним силам і націоналістичному
рухові загалом. Під час дочасних президентських
виборів О. Тягнибок отримав 1.16% голосів, а Д. Ярош
всього лиш 0,7%. В таких же парламентських виборах
ВО «Свобода» не подолала прохідний бар’єр, набравши
4.71%, а ПС взагалі отримав 1,8%, так і не зумівши
конвертувати свій високий революційний рейтинг в
електоральний результат.
Натомість обидві політичні сили суттєво вплинули
не світоглядну трансформацію революційного Майдану
та українського суспільства загалом. ВО «Свобода» і
«Правий сектор» окрім участі в протистоянні з силовими
структурами владного режиму активно займалися
пропагандою своїх ідей – видавали і розповсюджували
листівки, газети, виходили в радіоетер, озвучували свої
світоглядні засади зі сцени Майдану, в т.ч. і в прямому
телеетері. В тому числі і вчиняли акції, які мали глибоко
символічне світоглядне значення, як от повалення
пам’ятника Леніну у Києві та публічні заходи для
вшанування провідника ОУН С. Бандери. Так зокрема,
коли 8 грудня активісти ВО «Свобода» організували
знесення пам’ятника Леніну, це викликало однаково
гостру реакцію як у представників чинної влади, так
і в політичних партнерів. Таке несприйняття навіть
висловила зі сцени Майдану його ведуча Руслана.
Ситуація врегулювалася лишень після того, коли ряд
європейських політичних діячів озвучили схвальну
реакцію [8, с. 171–172]. В той же час ця акція викликала
масовий «ленінопад» по всі Україні і до березня 2015 р.
було повалено біля 600 пам’ятників Ленінові та іншим
совєтським політичним діячам [18, с. 68].
Протестували політичні партнери «Свободи» і проти
вивішування на фасаді КМДА портретів С. Бандери
до дня його народження та планів націоналістів щодо
публічного вшанування його пам’яті. Тож ВО «Свобода»
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змушена була формально вивести своїх прихильників з
Майдану Незалежності поза межі революційного табору
і провести 1 січня святковий мітинг до 105–ї річниці
від дня народження провідника ОУН біля приміщення
КМДА [6]. Не менш феноменальними як для умов
революції були й організовані активістами «Свободи»
наукові «Бандерівські читання», що відбувалися
1 лютого у приміщенні КМДА [див. 4]. При цій нагоді
слід відзначити і таку націоналістичну просвітницьку
акцію, як організація членами КУН відкритої бібліотеки
в наметовому революційному містечку [18, с. 86].
Члени та прихильники «Свободи», організацій,
що входили до громадського руху «Правий сектор»,
інших націоналістичних структур відзначалися чіткою
ідеологічною зорієнтованістю та дисципліною й становили
активне ядро революційного Майдану. Своєю поведінкою
та світоглядною переконливістю вони справляли позитивне
враження на інших його учасників, впливали на формування
їхнього світогляду та вели за собою. А оскільки Революція
гідності після переможного завершення здійснила загалом
світоглядний вплив на українське суспільство, то вона
зокрема трансформувала на нього й ті націоналістичні ідеї,
які на революційному Майдані опановували її учасників.
Найсимволічніше вираження цього виявилося у масовому
вживанні націоналістичного вітання «Слава Україні!
Героям Слава!». Масовим в українському суспільстві воно
стало вже на завершальному етапі і після революції. А на
початку ведуча сцени Руслана навіть намагалася ставити
на голосування питання про заборону вживати це вітання
на революційному Майдані [8, с. 72]. Тепер же вітання
«Слава Україні! Героям Слава!» є запровадженим, як і
гімн ОУН «Зродились ми великої години», до офіційного
використання в Збройних силах України (ЗСУ).
В підсумку можна стверджувати, що націоналістичні
сили ВО «Свобода» та громадський рух «Правий сектор»
відіграли вагому роль у здійснені Революції гідності.
Маючи відповідний досвід діяльності в націоналістичних
парамілітарних структурах, їхні члени сприяли побудові
ефективного самозахисту учасників революційного
Майдану і складали основу його силових структур. За
визначенням сповідуючи революційні підходи до здійснення
суспільних змін, ці політичні сили значно радикалізували
перебіг революційних процесів і їм належить провідна
роль у їх переможному завершенні. Складаючи активне
організаційне і світоглядне ядро революційного Майдану,
вони вагомо вплинули на світоглядну трансформацію як
його самого, так великою мірою і українського суспільства.
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Influence of the Ukrainian nationalist structures on the course
of the Revolution of Dignity of 2013–2014
In the article, the author investigates the influence of the Ukrainian nationalist
structures on the course of the Revolution of Dignity of 2013–2014. On the basis of
the comparative analysis of the nationalist movement state in previous revolutionary
events he concludes that it became more crystalized before the Revolution. At the initial
stage of the Revolution the parliamentary party «Svoboda» was the undisputed leader
of the nationalist movement. At this time, previously influential nationalist structures
ceased to exist, or lost their influence, while others were at the stage of formation. At
the revolutionary Maidan, a number of them were united in the «Right Sector» public
movement, which was competitive to «Svoboda» and based on the members of «Trident»,
UNA–UNSO, «Patriot of Ukraine». During the Revolution of Dignity «Svoboda» and
«Right Sector» had a disciplined and ideologically motivated membership, possessed
paramilitary experience and therefore had a significant influence on the organization
and functioning of the revolutionary Maidan, on the ideological transformation of its
participants and the post–revolutionary Ukrainian society.
Keywords: nationalist movement, Revolution of Dignity, revolutionary Maidan,
parliamentary opposition, «Svoboda», «Right Sector», political competition.
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Святкування 1030–річчя
Хрещення Київської Русі: політичні аспекти
Метою даної статті – є дослідити політичні аспекти святкування
1030–річчя Хрещення Київської Русі. Під час написання статті, автором були
використані наступні методи: аналіз, синтез, порівняння, індукція, дедукція.
Основні одержані висновки полягають в наступному: святкування 1030–річчя
Хрещення Київської Русі пройшло на високому рівні: головною ознакою свята
стало об’єднання вірян Українського та Московського патріархатів єдиною
молитвою за Україну, за мир та спокій, за Боже благословення; намагання
з боку чинної влади внести розкол в православній церкві та зробити її своїм
інститутом несуть лише негативне навантаження і відповідним чином
позначаються на духовному житті суспільства; Українська Православна
Церква Київського Патріархату сама, автономно від держави повинна
вирішувати питання автокефалії та вести відкриті прямі переговори з
Московським Патріархатом на найвищому рівні, тобто на рівні патріархів;
держава повинна лише сприяти цьому процесу, але вже після того, як на
церковному рівні будуть досягнуті остаточні домовленості.
Ключові слова: Хрещення Київської Русі, Українська Православна
Церква, релігія, суспільство, влада, політичне втручання.

Основною проблемою, яку досліджує автор в
даній статті, – є визначення політичного впливу на
процес святкування 1030–річчя Хрещення Київської
Русі. Такими, які раніше не були достатнім чином
обґрунтовані, видаються наступні аспекти: аналіз і
порівняння висловлювань щодо проникнення політичних ідей у духовне життя українського народу
Патріарха Київського і всієї Руси–України Філарета та
Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України
Онуфрія, перешкоджання з боку влади прибуттю до
Києва на святкування 1030–річчя Хрещення Київської
Русі віруючих Української Православної Церкви
Московського Патріархату з інших регіонів та ін.
В статті автором були використані матеріали
вітчизняних ЗМІ, а також Інформаційного управління
УПЦ Київського Патріархату, Синодального інформаційно–просвітницького відділу УПЦ МП. Це
допомогло автору більш детально проаналізувати
досліджувану проблему та визначити її аспекти.
Метою даної статті – є дослідити політичні аспекти
святкування 1030–річчя Хрещення Київської Русі.
Знаковою подією в релігійному житті України
стало святкування 1030–річчя Хрещення Київської
Русі 28 липня 2018 р. Свято, яке об’єднало сотні тисяч
людей як українського, так і московського патріархату,
довело, що в релігійному відношенні в нашій державі
немає ніяких перепон, бар’єрів, перешкод. Саме релігія
повинна стати консолідуючим чинником для народу в
питаннях недопущення розколу держави, припинення
війни, покращення добробуту та ін.
Повертаючись безпосередньо до політичних
аспектів святкування 1030–річчя Хрещення Русі
потрібно зазначити, що проникнення політичних ідей у
духовне життя українського народу було підтверджено
як Предстоятелем УПЦ КП Святійшим Патріархом
Київським і всієї Руси–України Філаретом, так і
Предстоятелем УПЦ МП Блаженнішим Митрополитом
Київським і всієї України Онуфрієм.

268

Гілея

Так Патріарх Філарет під час свого виступу 28 липня
2018 р. зауважив наступне: «Насамперед я хочу привітати
усіх нас зі святом 1030–ліття хрещення Руси–України,
по–друге хочу подякувати Петру Олексійовичу за чудову
доповідь, в якій він показав чому ми так наполегливо
домагаємось автокефалії Української Православної
Церкви. Здавалося б, що це справа Церкви, а чому так
активно бере участь у визнанні автокефальної Церкви
Президент? А тому, що йде зараз війна на Сході і стоїть
питання: бути чи не бути українській державі? Президент
повинен турбуватися про свою державу, чи не повинен?
Якщо він не турбується про свою державу, то який він
Президент? І тому це стимулює нашого Президента
захищати нашу українську державу. … Але Православну
Церкву вороги нашої державності розділили на частини
і тому для того, щоб захистити Україну, зробити її
міцною державою треба об’єднати Православну Церкву.
Ось чому наш вельмишановний Президент так активно
бореться за визнання автокефалії нашої Церкви» [1].
З цієї промови видно, наскільки тісно Українська
Православна Церква Київського Патріархату пов’язана
із політикою. І не тільки пов’язана, але і залежить від
неї. Чого варта фраза «наш вельмишановний Президент
так активно бореться за визнання автокефалії нашої
Церкви». Чому він? Відповідь надана вище, але яким
чином пов’язується війна на Сході із визнанням
автокефалії УПЦ КП? Ось справжнє питання. Якщо і
надалі такий тісний зв’язок між церквою та державою
матиме місце, то релігійне життя швидко перетвориться
на один із інструментів політичної влади, яким можна
буде маніпулювати над свідомістю вірян. Це може
призвести до розколу суспільства і посилити існуючу
кризу в державі додавши до неї релігійні аспекти.
На відміну від висловлювань Патріарха Філарета,
Українська Православна Церква Московського Патріархату обстоює інші позиції. Так, у зверненні єпископату
Української Православної Церкви до кліру, чернецтва
та мирян з нагоди 1030–ліття Хрещення Київської Русі
27 – 28 липня 2018 р. зазначається: «Сьогодні наша
Церква постала перед багатьма викликами. Протягом
останніх місяців в інформаційній сфері нашої країни
не стихають суперечки щодо можливості надання
Томосу про автокефалію. … Спроби змінити цей
статус призведуть лише до обмеження прав і свобод,
якими наділена наша Церква, маючи права широкої
автономії. До того ж, ці спроби не вилікують, а лише
поглиблять розкол як в Українському Православ’ї, так і в
українському суспільстві. … Водночас ми спостерігаємо
намагання зовнішніх сил перетворити Церкву на
складову геополітики, ідеології та державної безпеки…
Переконані, що Церква Христова не повинна бути
інструментом у руках будь–якої держави чи політичної
ідеології, звідки б вона не походила. … Українська
Православна Церква виховує в людях справжній
патріотизм, тобто любов до Бога, до свого ближнього і
Вітчизни. Тільки такий патріотизм може бути здоровим
фундаментом для утвердження держави» [2].
Ці слова є набагато ближчими до істини, ніж слова
Філарета. Вони обстоюють фундаментальні принципи
діяльності церкви в державі, які повинні базуватись на
любові до Бога, патріотизмі, істинній вірі. Втручання з
боку держави порушує духовний баланс і призводить
до негативних наслідків, особливо тоді, коли віра
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є інструментом політичної ідеології. Виходячи з
цього, християнська віра повинна бути єдиною і
розбудовувати благосприятливе середовище, в якому
мирно співіснуватимуть усі гілки православної церкви
та сповідуватимуться істинні духовні принципи.
В свою чергу і сам Патріарх Онуфрій 27 липня 2018 р.
під час урочистих заходів у Києві закликав до того, що
«ми повинні викорінювати у собі злобу, ненависть,
ворожнечу, привчати себе любити Бога, поважати,
терпіти і любити ближнього. Цим живе все людство.
Нехай Бог молитвами святого рівноапостольного князя
Володимира оберігає всіх, хто прибув сьогодні до Києва,
щоб бути учасником свята!» [3].
Людина сама в праві обирати собі той храм, ту церкву,
куди вона хоче піти для здійснення будь–якого обряду
чи таїнства незалежно від її приналежності до того чи
іншого патріархату. Бог – єдиний – це найголовніший
постулат християнства і жодна політична сила чи
влада не повинна його порушувати. Згідно статті 11
Конституції України – головного нормативно–правового
акту – «держава сприяє консолідації та розвиткові
української нації, її історичної свідомості, традицій
і культури, а також розвиткові етнічної, культурної,
мовної та релігійної самобутності всіх корінних народів
і національних меншин України» [4]. Так от саме
сприянням розбудови релігійної справи, а не розколом,
повинна займатись українська влада та український
патріархат і всіляко забезпечувати сталий розвиток
православної релігії в усіх її проявах на теренах України.
Ще одним проявом втручання влади в релігійні
справи стало перешкоджання прибуттю до Києва
на святкування 1030–річчя Хрещення Київської
Русі віруючих Української Православної Церкви
Московського Патріархату з інших регіонів.
20 липня 2018 р. протоієрей О. Домінський,
в.о. Народицького благочиння Овруцької єпархії
заявив: «Вчора–позавчора ми хотіли уточнити, чи все
буде нормально, нам усі почали масово відмовляти –
всі автоперевізники, всі ті, хто має свої автопарки, всі
власники мікроавтобусів. Називають різні причини, але
неофіційно розповідають, що 27–го виходити на рейси
в напрямку Києва їм заборонили спецслужби» [5].
25 липня 2018 р. голова синодального інформаційно–
просвітницького відділу УПЦ МП архієпископ
Климент на прес–конференції в Києві розповів про те,
що надходить інформація із Житомирської, Одеської
областей та інших регіонів про те, що перевізникам
та власникам автопарків деякі представники влади
та силових структур рекомендують не здійснювати
маршрути до Києва 27 липня [6]. 30 липня 2018 року
митрополит Запорізький і Мелітопольський Лука
зустрівся з представниками Дніпровського офісу
ОБСЄ. Головною темою бесіди став інцидент, що
стався напередодні святкування 1030–річчя Хрещення
Русі, коли 16 автобусів із паломниками не випускали із
Запоріжжя [7].
Всі ці факти свідчать про те, що державний
політичний конфлікт між Україною та Росією знаходить
своє пряме відображення і в релігійній площині.
Чинна влада всіляко хоче поділити вірян Української
Православної Церкви на «своїх» та «чужих», що, в
свою чергу, напряму суперечить положенням ст.ст. 24
«не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками
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раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших
переконань, статі, етнічного та соціального походження,
майнового стану, місця проживання, за мовними або
іншими ознаками» [8] та 35 Конституції України: «кожен
має право на свободу світогляду і віросповідання. Це
право включає свободу сповідувати будь–яку релігію
або не сповідувати ніякої, безперешкодно відправляти
одноособово чи колективно релігійні культи і ритуальні
обряди, вести релігійну діяльність. Церква і релігійні
організації в Україні відокремлені від держави, а школа
– від церкви. Жодна релігія не може бути визнана
державою як обов’язкова» [9].
Така «політична активність», яка йде врозріз нормам
Конституції, може мати непередбачувані наслідки для
всього українського суспільства.
Висновки. Слід зазначити, що вцілому святкування
1030–річчя Хрещення Київської Русі пройшло на
високому рівні. Головною ознакою свята стало
об’єднання вірян Українського та Московського
патріархатів єдиною молитвою за Україну, за мир та
спокій, за Боже благословення. Події 27 та 28 липня
2018 р. в Києві довели, що у релігійному відношенні
наша держава залишається єдиною та неподільною,
не дивлячись на політичні втручання з боку влади. Не
дивлячись на всілякі перешкоди люди з інших регіонів
все ж таки дістались до столиці і пройшли Хресною
ходою від Володимирської гірки до Києво–Печерської
лаври і Володимирського собору.
Намагання з боку чинної влади внести розкол в
православній церкві та зробити церкву своїм інститутом
несуть лише негативне навантаження і відповідним
чином позначаються на духовному житті суспільства.
Українська Православна Церква Київського Патріархату
сама, автономно від держави повинна вирішувати
питання автокефалії та вести відкриті прямі переговори
з Московським Патріархатом на найвищому рівні, тобто
на рівні патріархів. При цьому обов’язково повинні
враховуватись і дотримуватись усі основоположні догми,
принципи православної віри та норми Конституції.
Держава повинна лише сприяти цьому процесу, але
вже після того, як на церковному рівні будуть досягнуті
остаточні домовленості. Лише за таких умов релігійна
ситуація в Україні залишатиметься безпечною та
сприятливою для віруючих обох патріархатів.
Подальше
дослідження
даної
проблематики
надасть можливість дослідити інші аспекти відносин
православної церкви з державою в більш широкому
контексті за допомогою проведення більш глибокого
аналізу інших чинників. Доцільним вбачається
детальний розгляд економічних чинників у відносинах
держави та церкви.
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Celebration of the 1030th anniversary of the Baptism
of Kyivan Rus: political aspects
The purpose of this article is to study the political aspects of the celebration of
the 1030th anniversary of the Baptism of Kievan Rus. During writing, the author used
the following methods: analysis, synthesis, comparison, induction, deduction. The
main obtained conclusions are as follows: the celebration of the 1030th anniversary
of the Baptism of Kievan Rus was held at a high level: the main feature of the feast
was the unification of the faithful of the Ukrainian and Moscow Patriarchates with
a single prayer for Ukraine, for peace and tranquility, for God’s blessing; attempts
on the part of the incumbent authorities to split the Orthodox Church and make it
their institution bear only a negative load and are appropriately reflected on the
spiritual life of society; The Ukrainian Orthodox Church of the Kyiv Patriarchate
itself, autonomously from the state, must resolve issues of autocephaly and conduct
open direct negotiations with the Moscow Patriarchate at the highest level, that is,
at the level of the patriarchs; the state should only facilitate this process, but only
after final agreements have been reached at the church level.
Keywords: Baptism of Kievan Rus, Ukrainian Orthodox Church, religion,
power, political interference.
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Українсько–російські міждержавні взаємини
2013–2014 років під час другого етапу
президентства В. Януковича
Висвітлюються українсько–російські міждержавні та дипломатичні
взаємини у 2013–2014 рр. під час другого етапу президентства в Україні
В. Януковича. Аналізуються політико–дипломатичні зусилля президента,
прем’єр–міністра та МЗС у міждержавних стосунках України з Російською
Федерацією у сферах геополітики, енергетики, економіки та воєнного
співробітництва.
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Протягом 2010–2012 рр. Російська Федерація
цілеспрямовано й наполегливо втілювала у дійсність
свій геостратегічний план щодо остаточної інкорпорації
України у власну воєнно–політичну, енергетичну,
фінансово–економічну та гуманітарну орбіту шляхом
ведення проти неї та її мафіозно–корумпованої
політико–господарчої верхівки фактично безупинної,
широкомасштабної та багатовекторної комбінованої
війни практично в усіх сферах міжнародного,
обопільного та внутрішнього українського життя1.
У цій гібридизованій війні застосовувалися
різноманітні методи, засоби та форми поглинання,
починаючи з прихованого і неприхованого шантажу як
особистого, так і глобального характеру, торговельних,
митних та енергетичних війн й закінчуючи всебічним
втіленням широкої агентурної мережі у всі сфери
державно–політичного організму України, тотальним
застосуванням «м’якої» сили й навіть погроз через
брязкання зброєю тощо2.
Зрештою, цілеспрямований всебічний тиск і шантаж
Києва з боку Москви починав впливати на пом’якшення
позиції режиму В. Януковича. Вже наприкінці січня
2013 р. у Москві відбулися переговори між віце–прем’єр–
міністром України Ю. Бойком та головою «Газпрому»
О. Міллером, на яких Україна розраховувала домогтися
згоди РФ на вільний транзит туркменського газу, проте
після підписання угоди України з «Royal Dutch Shell» про
видобування сланцевого газу 26 січня 2013 р., «Газпром»
зажадав від України 7 млрд. дол. США за недобір у
2012 р. газу за контрактом Ю. Тимошенко[8]. Наслідки
не забарилися: 4 лютого 2013 р. під час переговорів у
Києві прем’єр–міністра М. Азарова зі спеціальним
уповноваженим президента США з питань енергетичної
безпеки К. Паскуалем українська сторона повідомила
про намір створити газовий консорціум з «Газпромом».
Газові проблеми та можливість участі України у
Митному союзі обговорювалися й на початку березня та
у травні 2013 р. (у Москві та Сочі) під час перемовин
президентів В. Путіна та В. Януковича, на яких Україна
почала виторговувати для себе кращі умови для вступу
до Митного союзу. При цьому Москва винайшла ще
один «стимул» до більшої змовності Києва, коли в липні
російський уряд вирішив не продовжувати квоти на
безмитне постачання труб українського виробництва
[9], а «Роспотребнадзор» заборонив імпорт цукерок
фірми «Рошен», що належала олігарху і нещодавньому
(у 2012 р.) міністрові розвитку економіки і торгівлі в
уряді М. Азарова П. Порошенку. У серпні робоча група
з урегулювання українсько–російських торговельних
відносин під головуванням віце–прем’єр–міністра
України Ю. Бойка підготувала свої пропозиції щодо
розв’язаної Росією блокади українських експортерів.
Крім того, Україна марно намагалася скасувати
звільнення вантажів російського Чорноморського флоту
від сплати митних зборів [10] тощо.
14 серпня Федеральна митна служба РФ внесла
усіх без винятку українських експортерів до списку
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.
2
Дивіться: Гай–Нижник П. П. Українсько–російські
міждержавні взаємини 2010–2012 років під час першого етапу
президенства В. Януковича // Гілея. – 2018. – Вип.135 (№8).
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ризикованих. По суті йшлося про повномасштабну
зупинку українського експорту на невизначений термін.
Вочевидь, таке рішення стало несподіванкою для
українських урядовців і президента, позаяк В. Янукович
змушений був терміново телефонувати у Кремль до
В. Путіна3. Проте відомо, що ще в липні, коли у низки
українських виробників розпочалися проблеми на
російській митниці, голова Федерації роботодавців
України Д. Фірташ подав В. Януковичу доповідну, у якій
були навіть виїмки з документів Федеральної митної
служби РФ, що містили список 49 «ризикованих»
українських підприємств [30]. Фактично ж президент
В. Янукович проігнорував попередження про початок
«митної війни і блокади» Росії проти України. Свою
чергою прем’єр–міністр М. Азаров навіть наступного
дня після введення блокади Росією заявив, що вітчизняні
ЗМІ перебільшують проблеми у взаєминах з Росією,
додавши, що в України немає іншої альтернативи як
розвивати стосунки і з ЄС, і з Митним союзом. Насправді
керівництво Російської Федерації вважало інакше.
Москва перейшла у рішучий наступ з чітко визначеною
метою – недопущення підписання Україною Угоди про
асоціацію з Європейським Союзом та примушення її
інтеґруватися у Митний союз.
Додаткових неприємностей українській економіці
завдавала ще й світова економічна криза, яка визначала
зміст та розвиток багатьох міжнародних подій 2013 року.
На цьому тлі 12 вересня 2013 р. Європейський парламент
ухвалив резолюцію [11], яка засудила Росію за тиск на
країни–учасниці «Східного партнерства», котрі бажають
розвивати асоціаційні відносини з ЄС4.
Проте слід знову ж таки згадати й про справжню кінцеву
мету далекосяжних, багатовекторних і різносекторних
гібридних (дипломатичних, торговельних, митних,
газово–енергетичних та ін.) війн Росії проти України.
3
За деякими оцінками, за сім місяців 2013 р. український
експорт знизився на 12%, у Росію – більш як на 20%. За
підрахунками Федерації роботодавців України, експорт
українських товарів до РФ у другому півріччі 2013 р.
прогнозувався на рівні 8,5 млрд. дол. США, тож втрати України
від «митної війни і блокади» з боку Росії тільки в другому
півріччі 2013 р.могли сягнути, залежно від розвитку подій,
2–2,5 млрд. дол. США.
4
18 вересня 2013 р. уряд України офіційно схвалив
угоду про асоціацію з ЄС. Після цього заступник міністра
закордонних справ Великобританії Д. Лідінгтон запевнив, що
Британія ратифікує Угоду про створення торговельної асоціації
ЄС з Україною. Наприкінці вересня у Нью–Йорку відбулися
переговори президента України В. Януковича з президентом
Польщі Б. Коморовським, а також з президентом Словаччини І.
Гашпаровичем, на яких обговорювалися питання євроінтеграції
України. Тоді ж В. Янукович мав зустріч з генсеком НАТО
А.Фог–Расмусеном (йшлося про військову реформу в Україні
та підготовку до саміту Україна–НАТО у 2014 р.). Протягом
жовтня В. Янукович мав перемовини з приводу євроінтеграції
з європейським комісаром з питань торгівлі К.де Гухтом, з
президентом Польщі Б. Коморовським, президентом Італії
Дж. Наполітано та президентом ФРН Й.Гауком. У листопаді
за підсумками переговорів голови ВР В. Рибака з делегацією
Парламентської асамблеї ЄВРОНЕСТ (ЄС – Східні сусіди) було
заявлено про готовність українського парламенту якнайшвидше
ратифікувати Угоду про асоціацію. 5 листопада під час візиту
до Києва радник держсекретаря США з питань Європи В.
Нуланд закликала Україну підписати угоду з ЄС. На початку ж
листопада у Верховній Раді відбулися парламентські слухання
на тему: «Безвізовий режим між Україною та ЄС: перспективи
та нові можливості для громадян України».
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16 серпня 2013 р. тижневик «Дзеркало тижня» у
статті Ю. Мостової та Т. Силіної повідомляв, що за
їхніми конфіденційними джерелами ще навесні «Росія не
розглядала економічну війну як основний засіб протидії
зближенню України з ЄС та підписанню асоціації.
Кремль був упевнений: перебування Тимошенко у
в’язниці – найнадійніша запорука того, що Угоді не
відбутися. У тому, що Тимошенко залишиться у в’язниці,
Кремль також не сумнівався. І Москва дозволила собі
розслабитися. Не так, щоб зовсім заплющила очі на наші
проєвропейські шури–мури, але, очевидно, вирішила:
гаразд, хай нагуляються перед весіллям – з Митним
союзом, звісно» [21]. Проте, як виявилося, «на початку
червня Москва отримала приголомшливу інформацію з
Берліна: фрау Меркель уже не вважає тюремне ув’язнення
Ю. Тимошенко нездоланною перешкодою для асоціації
з Україною і схиляється до підписання Угоди» [21].
Відтак президент РФ В. Путін негайно провів екстрену
нараду, на якій поставив завдання своєму радникові
С. Глазьєву терміново розробити стратегію недопущення
підписання Україною угоди з ЄС, а натомість втягування
її до Митного союзу. У допомогу собі С. Глазьєв залучив
кума В. Путіна та українського проросійського діяча
В. Медведчука, який до того ж був також свого роду
«зв’язковим» між В. Путіним та В. Януковичем1.
Тож на серпень 2013 р. на стіл В. Путіну ліг документ
під назвою «Про комплекс заходів із залучення України
до євразійського інтеґраційного процесу», що був
розроблений підопічними В. Медведчука і С. Глазьєва.
Автори доповідної зауважували президентові Росії, що,
«незважаючи на очевидну для об’єктивних інтересів
України економічну необхідність участі у МС [Митному
союзі – П. Г–Н.] і ЄЕП, її політичне керівництво
продовжує курс на європейську інтеграцію, остаточно
парафувавши проект Договору з ЄС про створення зони
вільної торгівлі (ЗВТ), підписання якого планується
на листопад п.р. Після цього приєднання України до
МС стане неможливим і створить загрозу розмивання
відносин вільної торгівлі в СНД» [22]. У документі
наголошувалося, що ігнорування В. Януковичем
пропозицій з боку російського керівництва про
приєднання до Митного союзу обумовлювалося страхом
потрапити в залежність від Росії, накликати на себе
санкції з боку США та ЄС й спровокувати масштабний
рух протесту прозахідної частини населення. Багато в
чому ці страхи нагніталися близькими до В. Януковича
олігархами, які надто залежні від своїх західних партнерів
і, можливо, спецслужб. При цьому, розмірковували
автори документа, незважаючи на свою антиросійську
діяльність, в тому числі і в ЗМІ, маніпульованих ними,
вони користувалися неявними преференціями з боку
російських регуляторів і постачальників енергоресурсів,
отримуючи вагомі конкурентні і цінові переваги без
участі України у Митному союзі.
При цьому, за наявною у розробників вказаної
стратегії інформацією, значна частина великого
українського бізнесу перебувала у критичній залежності
від російських постачальників, кредиторів, покупців
і партнерів, а також умов державного регулювання
1
Конфідентами між В. Путіним та В. Януковичем були то
С. Льовочкін, то Ю. Бойко, то А. Клюєв, то П. Порошенко, проте
жоден з них не зміг зблизити двох президентів, які говорили
«різними мовами», тож новим «з’язковим» став В. Медведчук.

272

Гілея

господарської діяльності на території Росії та Митного
союзу. Відтак, за відповідної скоординованої роботи,
неважко було б домогтися від них прямої та енергійної
підтримки лінії на приєднання України до Митного союзу.
За відсутності ж такої роботи, українські виробники та
олігархи, навпаки, чинитимуть тиск у протилежному
напрямку, явно і неявно протидіючи російським заходам
із залучення України до Митного союзу.
Кремлівські аналітики досить достовірно змальовували поточну політичну ситуацію в Україні,
електоральну слабкість проросійської Партії регіонів
та рівень міцності особистої влади В. Януковича.
«Тим часом триває критичне падіння довіри народу
до Президента України, що об’єктивно обумовлено
реакцією його ядерного електорату на результати
проведеної ним політики та невиконання передвиборчих
обіцянок щодо інтеграції з Росією. Так, кількість
громадян, які підтримують Януковича, за останні
два роки знизилась у 3 рази. Зараз його повністю
підтримують тільки 13% українців проти майже 40% у
травні 2010 р. Не підтримують Януковича 47% проти
23% у травні 2010 р. Швидко відновити відносну довіру
своїх виборців південних і східних регіонів він може,
тільки почавши рух до вступу в МС і ЄЕП з Росією, що
дасть одночасно психологічний та економічний ефект.
Хоча офіційні підсумки виборів формально
підтвердили лідируючу роль Партії регіонів, –
наголошували автори документа, – її реальна підтримка
виборцями залишається дуже хиткою. За офіційними
даними, Партія регіонів набрала 30% голосів (72
депутати) за партійними списками. При цьому необхідно
зазначити, що, за оцінками спостерігачів та опонентів, за
Партію регіонів проголосувало всього 17% українських
виборців. Характерні офіційні результати голосування у
Києві: Партія регіонів отримала підтримку лише 12,6%
виборців (три опозиційні партії – в сукупності 73,7%).
Фактично Партія регіонів зберегла хитку більшість у
Верховній Раді за рахунок адміністративного ресурсу,
деморалізації лідерів «помаранчевих», що залишилися, а
також неорганізованості проросійських політичних сил.
Відносний успіх націоналістів і комуністів відображає
зростаючий відчай громадян, що дедалі більше
схиляються до радикалізму» [22].
Варто віддати належне путінським політичним
стратегам і в тому, що вони цілком достовірно зуміли
передбачити причини і наслідки краху режиму
В. Януковича для Російської Федерації у геополітичному
вимірі й, фактично, спрогнозували майбутню революцію
в Україні. «Ще до президентських виборів у 2015 році
Україна може бути втягнута у політичну, економічну,
валютну і боргову кризи, які проявляться у різкій
девальвації гривні, банкрутство багатьох банків і
підприємств. За негативногоставлення переважної
більшості виборців, на одному адміністративному і
кримінальному ресурсі утримати владу Януковичу
буде вкрай складно. Будь–який зовнішній вплив може
його звалити», – наголошувалося у документі [22].
При цьому зауважувалося, що коли прозахідні сили
ідейно та організаційно готові перехопити владу, то
проросійський напрямок залишався неорганізованим
і дезорієнтованим. Гірше того, правдиво констатували
путінські ідеологи, консолідація української громадськості проти В. Януковича сприяла зростанню
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антиросійських настроїв в силу того, що його правління
багатьма українцями сприймалося як нав’язане Росією.
Об’єктивно ж це підсилювало загрозу перехоплення
влади ворожими Російській Федерації силами незалежно
від національно орієнтованих українських виборців,
а відтак виснувалося, що повторення «помаранчевої»
революції в Україні за умов збереження існуючих на той
час тенденцій вважалося досить імовірним.
При цьому у Кремлі усвідомлювали, що втрата
влади В. Януковичем спричинить негайне розкладання
Партії регіонів. У документі відверто підсумовувалися
причинно–наслідкові реалії такого ланцюга розвитку
подій: «Її олігархічна верхівка, яка зберігає зв’язки і з
«помаранчевими», і з західними партнерами, тут же
перебіжить до табору переможців, а деморалізований
партійний актив розбіжиться. Оскільки Партія регіонів
придушувала будь–які незалежні від неї проросійські
рухи, крах режиму Януковича залишить нас в ситуації
«випаленої пустелі» без будь–яких впливових
політичних сил, на які можна спертися» [22].
З викладеного вище випливала обумовлена
необхідність активної роботи з формування в Україні
мережі дружніх Кремлю громадських, ділових,
експертних, інформаційних і політичних структур, які
розуміли необхідність економічної та гуманітарної
інтеграції з Росією. Вона мусила бути досить потужною
для формування орієнтованої на Росію суспільно–
політичної сили, що спиралася б на широкі народні
маси, ідеологічно, економічно і кровно зацікавлені
в
російсько–української
інтеграції.
Кадровою
основою цієї суспільно–політичної конструкції, як
передбачалося, мали стати регіональні лідери Південної
і Східної України, парафіяни РПЦ, актив дружніх Росії
громадських організацій, зацікавлених у приєднанні
України до Митного союзу та Євразійського економічного
простору ділових кіл, а також проросійськи налаштовані
члени Партії регіонів, що вже втрачала популярність.
Ключова ж роль у консолідації цих сил покладалася на
громадський рух «Український вибір» В. Медведчука.
Тож росіяни планували актуалізувати роботу у
цьому напрямку з огляду на листопадову політичну
кризу, яка виникла б внаслідок очікуваного підписання
Україною Угоди про Асоціацію з ЄС, що містила
положення про створення зони вільної торгівлі, а відтак
і виключала входження України до Митного союзу.
У Москві усвідомлювали, що після ухвалення цього
акту закриються можливості приєднання України до
Митного союзу і різко посилиться взаємозалежність
Києва і Брюсселя. Як наслідок, Кремль очікував би ще
й крах політичного режиму Януковича та «черговий
«помаранчевий» переворот» [6, c. 358–370].
Таким чином, найближчими цілями зусиль та заходів
РФ визначалися:
1. Запобігання підписанню угод України з ЄС про
Асоціацію.
2. Формування впливової мережі проросійських
громадсько–політичних сил, здатних стримувати
українську владу від несприятливих для Росії дій, а
також примушувати її до входження України в МС і ЄЕП.
3. Нейтралізація політичного та ослаблення
медійного впливу євроінтеґраторів.
4. Створення умов для приєднання України до МС і
ЄЕП до 2015 року [22].
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У разі ж продовження «дрейфу» В. Януковича на
Захід і «здачі суверенітету України ЄС», підсумком цих
зусиль мала би стати перемога російського (у документі
– «нашого») кандидата на майбутніх президентських
виборах у 2015 році.
Усе вимагало зміцнення мережі російського впливу
з метою створення суспільно–політичної сили, досить
потужної задля забезпечення приєднання України до
МС і ЄЕП. Таке приєднання мало би стати її стрижнем,
мобілізуючим відповідний суспільний вибір як
сучасний аналог історичного руху Б. Хмельницького за
«возз’єднання» з Росією. З урахуванням же складного
поєднання сил і чинників, що впливали на прийняття
політичних
рішень
українським
керівництвом,
пропонувалася відповідна комплексна програма дій,
що охоплювала б урядові, ділові, парламентські,
наукові, культурні, духовні, регіональні і тіньові
канали. Реалізовуватися вона мала б силами української
громадськості, не даючи приводів представляти дану
діяльність як «руку Москви». Отже,було запропоновано
такий план дій.
Забезпечення необхідних умов для ухвалення
політичного рішення про приєднання України до
Митного союзу. Тут, до речі, наголошувалося, що
«негативне ставлення українського керівництва до
приєднання, як показали спроби його переконання
на найвищому рівні, не може бути подолане шляхом
тільки роз’яснювальної роботи», а відтак «остання має
бути підкріплена всебічним тиском з метою створення
відчуття неминучості приєднання задля виживання
нинішньої владної еліти» [22]. Цей тиск мав одночасно
йти від бізнесу, духовенства, громадськості, ЗМІ,
експертного співтовариства, а також від найближчого
оточення В. Януковича, «включаючи його сім’ю і
придворних олігархів».
Мав також активізуватися й український бізнес,
зацікавлений у приєднанні України до Митного союзу.
До процесу, як зазначалося, доцільно залучити бізнес–
структури, що використовували кредитні ресурси
російських державних банків в Україні (ВЕБ, ВТБ,
Сбербанк РФ), а також залежні від російських державних
корпорацій (Газпром, OAK, ОСК, Росатом та ін.).
Особливого значення надавали позиціям українських
олігархів, які мали безпосередньо потужний вплив на
В. Януковича та керівництво усіх впливових політичних
партій. Щодо них наголошувалося на необхідності
індивідуальної роботи з підключення російських бізнес–
партнерів і державних регуляторів, що відповідали за
контроль їх сфери діяльності на ринках Митного союзу.
Наявна інформація про вплив великого російського
бізнесу на українську економіку і політику давала змогу
авторам тієї стратегії визначити відповідні контури
впливу, які охоплювали практично всі життєво важливі
для української економіки галузі і зачіпали інтереси усіх
українських олігархів.
Зауважувалося, що у роботі з бізнес–структурами
потрібно було бути готовими йти назустріч українським
партнерам у прийнятті рішень з важливих питань в обмін
на пряму підтримку процесу приєднання. І навпаки,
вдаватися до санкцій щодо підприємств, власники або
керівники яких підтримуватимуть політичні сили, що
були противниками приєднання або відкрито агітували
за євроінтеграцію. Особливого значення слід було
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надавати позиції олігархів, пов’язаних з Партією регіонів
(Ахметов, Фірташ, Клюєв, Колесніков, Продивус),
Комуністичною
партією
(Косюк,
Григоришин),
іншими партіями (Жванія, Васадзе, Хмельницький,
Ярославський), а також інших близьких до Януковича
олігархів, які обіймали державні посади (Порошенко,
Іванющенко, Присяжнюк). Найважливішого значення
мало надання впливу на бізнес родини президента
(Олександр Янукович) з метою створення та посилення
залежності цього бізнесу від російських структур.
Іншим напрямком була робота з урядом України,
зокрема вельми важливим завданням – персональна
дискредитація прихильників прозахідного вектору
розвитку з метою їх вичавлювання з керівних постів
при оновленні уряду України після виборів. Водночас
ставилося завдання усіляко сприяти посиленню позицій
українських чиновників, які поділяли цілі приєднання
України до МС і ЄЕП. Особливе значення мала робота з
керівництвом Кабміну України, яке займало суперечливу
позицію, коливаючись у своїх діях і висловлюваннях
в залежності від тиску з різних боків. Оскільки ж
підписання Угоди про Асоціацію з ЄС критично
залежало від позиції голови Кабміну, слід було приділити
пріоритетну увагу способам впливу на його позицію.
З урахуванням значення українського парламенту
необхідно було сформувати мережу прихильників
приєднання серед депутатів Верховної Ради, включно з
представниками усіх партій. Завдання мало полегшити
й те, що «як правило, українські парламентарі
дотримуються гнучкої позиції, орієнтуючись на своїх
спонсорів і лідерів» [22].
Окремо мав би здійснюватися вплив на медіапростір,
для чого передбачалося задіяти «спеціальні зусилля» для
зміни медійного наповнення, що включали б:
– досягнення персональних домовленостей із
власниками телеканалів, як мінімум, про нейтралітет у
доступі до ефіру прихильників РФ;
– досягнення особистих домовленостей з телеведучими профільних каналів про запрошення
проросійських експертів і прихильників на відповідні
ток–шоу;
– теле– і радіопрограми; створення журналістського
пулу прихильників приєднання і просування його
учасників у медіапросторі;
– розробка серії програм для регіонального телебачення.
До цього комплексу заходів також планували
залучити голів міст та голів обласних адміністрацій
та рад, вченого співтовариства (зокрема керівництва
Національної академії наук України), мережі
проросійських громадських організацій, релігійні
громади (зокрема РПЦ, «Союз православних громадян
України», УПЦ МП). «З урахуванням специфіки
особистості Януковича планування роботи з приєднання
доцільно
вести,
використовуючи
можливості
українського
духовенства
УПЦ
Московського
Патріархату, – наголошувалось у документі. – Його
участь може відігравати важливу роль, як персонально
для особистості Януковича, так і для громадської
думки» [22].
Заходи щодо посилення залежності української
економіки від Росії (з урахуванням небажання українського керівництва приєднуватися до МС і ЄЕП) мали

274

Гілея

відбуватися через валютно–кредитні і платіжно–
розрахункові відносини, фінансовий ринок, технічне
регулювання, злиття і поглинання підприємств.
Просування за цими напрямками могло багаторазово
посилити російський вплив і поставити українську
економіку в критичну залежність від Росії, а також
дати додаткові переваги російським компаніям на
українському ринку, в тому числі для поглинання
українських партнерів.
Як зазначали російські аналітики, на попередньому
обговоренні з українськими посадовими особами,
керівництво України позитивно ставилося до проведення
кредитного СВОПу «рубль–гривня» з наданням рублю
статусу першокласної валюти в Україні (критичний
стан платіжного балансу України змушував фінансові
органи влади шукати усілякі способи залучення
валютних ресурсів, в тому числі в російських рублях
для погашення дефіциту торгового балансу з Росією).
Тож вважалося за доцільне реалізувати попередньо
узгоджений з Нацбанком України проект кредитного
СВОПу «рубль–гривня» в еквіваленті до 4 млрд. дол.
терміном на рік з можливим подальшим продовженням
(українська сторона планувала використовувати рублеву
частину на оплату імпортованого з Росії газу, що змусило
б її розвивати рублевий сегмент свого фінансового ринку
для погашення частини СВОПу, а це, в свою чергу,
потребувало б прийняття рішення про надання рублю
статусу першокласної валюти).
Планувалося також схилити Київ до створення
російсько–українського Міжнародного депозитарного
центру. Відповідно до рішення Українсько–Російської
комісії зі співробітництва від 2 липня 2004 р., створення
такого депозитарію за участю ММВБ, Центрального
депозитарію України та інших зацікавлених структур
дозволило б Росії забезпечити: 1) прозорість руху
прав власності на українські підприємства і суттєво
полегшило би планування російських інвестицій;
2) захист прав власності російських інвесторів в
Україні; 3) інтеграцію російського та українського
фінансових ринків з домінуванням російських банків
і фінансових компаній; 4) запобігання встановленню
контролю над українським ринком депозитарних
послуг з боку США.
Втілення цього проекту від України мали покласти
під провід М.Азарова та В.Івченка.
Іншим завданням Москви було:приєднання
України до системи технічного регулювання Митного
союзу (що стало би важливим кроком на шляху
втягування України в ЄЕП); установлення російсько–
українсько–білоруської
корпорації
міжнародного
інноваційного
співробітництва
«Мир»;створення
російсько–української Корпорації розвитку Криму
і, в подальшому, інших регіональних корпорацій
розвитку за участю російського капіталу; розробка
єдиних вимог до діяльності кредитних рейтингових
агентств (з урахуванням набагато більшої потужності
і надійності російської банківської системи реалізація
цього проекту надала би переваги російським банкам);
створення спільної російсько–української корпорації
в галузі транспортного літакобудування; створення
спільного російсько–українського під-приємства в
галузі ядерного палива для українських АЕС (мало
би колосальні перспективи зростання виробництва
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і значний інтеграційний ефект; зруйнувало би
«нав’язливі»
спроби
американської
кампанії
«Westinghouse» переключити виробництво ядерного
палива для українських АЕС на себе; інтенсифікувало
б опрацювання питання про створення російсько–
української атомної компанії);створення російсько–
українського газотранспортного консорціуму.
Міжнародні аспекти процесу приєднання України
до Митного союзу мали передусім мету: 1) залучення
України (навіть в рамках двосторонніх контактів
на рівні глав держав і урядів) до щільної взаємодії
з Білоруссю, Казахстаном та іншими державами
ЄврАзЕС; 2) нейтралізацію негативного ставлення до
приєднання з боку ЄС, США та інших партнерів по
СОТ тощо.
Не менш важливим для Росії було й ресурсне
забезпечення інтеграції України до Митного союзу.
Розробники тієї стратегії здійснили попередній
аналіз структур бізнесу Фірташа, Ахметова, Пінчука,
Порошенка та інших ключових фігур, що визначали
українську політику (переважно в антиросійському
прозахідному напрямку), який засвідчив їхню критичну
залежність від російських кредиторів, ринків збуту та
джерел сировини. На думку кремлівських стратегів,
великий ефект могла дати активізація інших українських
бізнесменів, що мали великий потенціал політичного
впливу. Крім того, до впливу на вищеназваних олігархів
передбачалося залучити державні корпорації, а також
провідні на той час в Україні «Альфа–банк», «Лукойл»,
АФК «Система», компанію «РУСАЛ», Групу компаній
«Євраз» тощо. Особливе значення при цьому мав облік
особистих економічних інтересів В. Януковича. Росіяни
чітко зазначали, що президент України через сина
Олександра вибудовував власні бізнес–структури, для
розвитку яких з боку Росії передбачалося створення
сприятливих умов.
Росіяни також розробляли медіаплан, формували
пул журналістів та експертів, концентрували керовані
медіаресурси: контрольовані російською владою
електронні ЗМІ федерального рівня; контрольовані
російським
бізнесом
українські
ЗМІ;впливові
незалежні українські ЗМІ, що підтримували співпрацю
з Росією та євразійський інтеграційний процес; відомі
журналісти, які симпатизували Росії; лідери громадської
думки – провідники ідей інтеграції України з Росією і
Євразійським економічним союзом.
Інформаційне
та
аналітичне
забезпечення
процесу залучення України до Митного союзу мав
надати Національний інститут розвитку разом з
іншими російськими та українськими академічними
організаціями
(Інститутом
народногосподарського
прогнозування РАН, Інститутом економіки та
прогнозування НАН України). Роботу по каналу
громадських організацій планувалося вести за
допомогою «Росспівробітництва» з опорою на мережу
вже існуючих організацій і рухів (із наданням ґрантів
на гуманітарні цілі за зразком багаторічної діяльності
в Україні західних фондів). Робота ж з православною
громадськістю та українським духовенством повинна
була проводитися за допомогою «Союзу православних
громадян» [22].
Необхідно наголосити також і на інших шляхах
опанування Російською Федерацією вищими органами
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державної влади та керівництва України. В унісон
із вищевказаними викриттями щодо повідомлення
президентові В. Януковичу про підготовку Росією
митно–експортної
блокади
України
та
щодо
виготовленого В. Медведчуком і С. Глазьєвим доповіді
«Про комплекс заходів із залучення України до
євразійського інтеґраційного процесу» (про що також
стало відомо вищим колам українського політикуму)
президентові України також надійшли відомості про
функціонування на території України розвідувальної
мережі Служби зовнішньої розвідки РФ (СЗР РФ).
Йдеться про лист до президента В. Януковича
від 14 серпня 2013 р. під назвою «Щодо діяльності
агентурної мережі СЗР Російської Федерації в
українській розвідці» від імені групи колишніх та
діючих офіцерів Служби зовнішньої розвідки України.
У листі зазначалося, що у ході оперативно–службової
діяльності було здобуто інформацію про функціонування
на території України розвідувальної мережі СЗР РФ та
проведення нею розвідувальних заходів, спрямованих на
зміну зовнішнього курсу України у вигідному для Росії
напрямку [28].
Тут доречно буде згадати, як колишній розвідник
І. Смешко розповідав, що після розпаду СРСР багато
працівників радянського КДБ автоматично потрапили
до нової української служби безпеки. Їх ніхто не
звільнив. За його словами, принаймні дві бригади
КДБ, які так і залишилися вірними Кремлю, увесь цей
час працювали на українській території. Саме вони
готували групи проросійських терористів і допомагали
їм з озброєнням. За президентства В. Ющенка
роботу зі знищення зв’язків СБУ з Росією доручили
В. Наливайченку, проте йому так і не вдалося очистити
українську Службу безпеки від російських агентів.
Тоді в Криму українські спецслужби почали вступати
у конфронтацію з ФСБ, які працювали на півострові
нібито для захисту Чорноморського флоту Росії,
але насправді ще й займалися вербуванням агентів
і підкупом політиків. За словами В. Найди, російські
агенти налагоджували зв’язки з проросійськими
організаціями, які роками готували анексію Криму,
а з приходом до влади проросійського президента
В. Януковича київський офіс СБУ перетворився на
філіал ФСБ. «Це були золоті часи російських спецслужб.
Вони просто прийшли сюди разом зі своїм обладнанням,
своїми людьми і менталітетом», – розповідав «The Wall
Street Journal» В. Наливайченко. Ветеран СБУ з Одеси,
ім’я якого не називається, розповів журналістам, що в
часи В. Януковича усі операції з протидії російським
спецслужбам в Україні навмисне блокувалися, а
агенти СБУ повернулися до стеження за опозиційними
лідерами і прослуховування їхніх телефонів [32].
Крім того, як повідомляла «The Financial Times»,
що користувалася дослідженнями фахівців компанії
«BAE Applied Intelligence», яка провадить досліди в
галузі мережевої безпеки на замовлення Міністерства
оборони Великої Британії, вже з2010 р. Росія почала
проникати в комп’ютерні системи України і провадити
проти неї високотехнологічну війну кібероперацій з
використанням вірусу Snake (Змія).
Що й говорити про національну безпеку, коли,
наприклад, міністр оборони в уряді М. Азарова
Д. Саламатін, якого неодноразово звинувачували у
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зв’язках з ФСБ, отримав громадянство України лише
6 грудня 2005 р., а до цього був громадянином Росії1.
Тож Російська Федерація за президентства
В. Януковича відносно успішно втілювала свої плани
з гібридного оволодіння державою Україна, логічним
завершенням якого й початком прикінцевого етапу мав
стати кінець 2013 року. Для цього слід було остаточно
схилити (змусити) Україну до відмови від Угоди про
асоціацію є ЄС і, натомість, вступити до Митного
союзу [5; 6].
Відтак, вже 18 вересня 2013 р., відкриваючи
засідання уряду, прем’єр–міністр України М. Азаров
заявив, що «Угода про асоціацію – не догма.
Передбачена можливість її періодичного перегляду. Це
рівноправний міжнародний договір» [1]. Разом із тим,
як вважав прем’єр, перебудова вітчизняної економіки,
пов’язана з асоціацією з ЄС, «відкриє нові перспективи
інтенсифікації співпраці з країнами Митного союзу
та СНД», додаючи, що «в Угоді про асоціацію немає,
і про це свідчить також офіційна заява Європейської
комісії, жодних положень, які б завадили нашим планам
розширення співпраці з Митним союзом, країнами СНД
та іншими партнерами за межами Євросоюзу» [1]. Крім
того М. Азаров повідомив, що напередодні погодив
«план–графік розгляду на засіданнях уряду угод Митного
союзу Республіки Білорусь з Республікою Казахстан і
Російською Федерацією, до яких могла б приєднатися
Україна, і доручив Мінекономрозвитку координувати
роботу з гармонізації роботи нашої економіки в умовах
зони вільної торгівлі з ЄС та в умовах, які діють у
Митному союзі» [1].
Ще чіткіше висловився М. Азаров після відвідин
першого засідання Вищої Євразійської економічної
ради на рівні глав урядів. 26 вересня на відкритті
засідання українського уряду він заявив, що відтоді
реально почала працювати формула відносин України
і Митного Союзу, ініційована президентом України
В. Януковичем – «3+1». М. Азаров висловився також за
те, що настав час переходити від критики до втілення
практичних можливостей співпраці з Митним союзом
в умовах зони вільної торгівлі з Європейським Союзом.
«Я офіційно запропонував главам урядів країн–учасниць
Євразійського економічного співтовариства провести
тристоронні консультації у форматі ЄС–Україна–
Митний союз. Ми готові відповісти на занепокоєння
наших партнерів, яке виникло щодо нібито майбутнього
перенасичення українського ринку європейськими
товарами і «витискання» українських товарів до Митного
союзу. Цього не буде. Ми також готові пояснити, що
є абсолютно надійні, апробовані у світовій торгівлі
механізми запобігання реекспорту товарів на територію
Митного союзу. Цього також не буде, коли домовимося
1
Д. Саламатін тримав на рахунках швейцарського філіалу
банкуHSBC у 2006–2007 рр. 11,4 млн дол. США (був внесений
в базу як російський клієнт). Переїхав з Росії в Україну у 1999
р. Обіймав ключові посади у військовій галузі України за часів
В. Януковича: у 2010 р. очолював українську держкомпанію
з експорту та імпорту продукції та послуг військового
призначення, а в 2011 р. – «Укроборонпром». За перший квартал
2012 року збитки концерну наблизилися до 166 млн грн. При
цьому кількість збиткових підприємств зросла з 45 у 2010 р.
до 62 за підсумками першого кварталу 2012 р. З лютого по
грудень 2012 р. був міністром оборони України. Неодноразово
звинувачувався у зв’язках з російськими спецслужбами.
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про елементарні заходи визначення країни походження
товару», – стверджував український прем’єр–міністр [2].
Складалося враження, що українська влада таки
вирішила якимось чином всидіти на двох стільцях, але
переважно усе ж схилялася до асоціації з ЄС. Відповідь
Москви не забарилася. Жовтень–місяць розпочався
з імітації Росією «поступки» у газовому питанні,
коли 8 жовтня 2013 р. президент РФ В. Путін заявив
про можливість кредитування України на закупівлю
«технічного газу». ЄС своєю чергою, в особі єврокомісара
з питань енергетики Г. Еттінгера, пообіцяв фінансувати
модернізацію української газотранспортної системи
[12]. Після цього позиція Росії знову пожорсткішала.
У середині жовтня на засіданні українсько–російського
Міжурядового комітету з економічних питань у Калузі
Україна, окрім підписаної угоди про співпрацю у сфері
космосу до 2016 р., так і не змогла домовитися з Росією
[13]. Тим часом 12 жовтня Кабінет міністрів України дав
міністру економічного розвитку і торгівлі І. Прасолову
доручення погодити план–графік розгляду на засіданнях
уряду міжнародних угод Митного союзу Республіки
Білорусь, Республіки Казахстан і Російської Федерації,
до яких могла би приєднатися Україна. Запропонований
І. Прасоловим та погоджений прем’єр–міністром
України М. Азаровим план було затверджено 17 жовтня
й розраховано було поетапно розглянути до березня
2014 року [23]. Вже за кілька днів (24–25 жовтня) у
Мінську президент України В. Янукович провів у рамках
саміту СНД консультації з членами Митного союзу [14],
а 27 жовтня у Сочі під час його неформальної зустрічі з
президентом Росії В. Путіним вкотре було визнано, що
«з усіх проблем не вдалося досягти прогресу» [15].
Після безрезультатних для Москви перемовин та
шантажу остання, за випробуваною схемою, знову
вдавалася до тиску: наприкінці жовтня російське
державне підприємство «Регістр сертифікації на
федеральному залізничному транспорті» призупинило
дію сертифікатів на постачання до Росії вагонів
українського виробництва [16]; після чергової
робочої зустрічі у Москві В. Путіна та В. Януковича
11 листопада Україна припинила імпорт російського
газу, а вже наступного дня на всьому російсько–
українському державному кордоні митними органами
РФ розпочалася реалізація заходів із забезпечення
дотримання транзиту товарів, які ввозять на територію
Митного союзу. Крім того Росія відмовилася надавати
Світовій організації торгівлі (СОТ) звіт про перевірки
українських кондитерських фабрик «Рошен» [17].
Тиск Росії ставав дедалі відчутнішим, яка
енергетичними, торговельно–економічними, військово–
політичними й дипломатичними зашморгами крок за
кроком наближалася до своєї мети – інкорпорувати
у собі Україну. Водночас ЄС (а за його спиною й
НАТО) недвозначно виказував своє прагнення не
допустити геополітичного зміцнення Кремля за рахунок
поглинання українського простору, інтелектуального та
економічного потенціалів, енергетичної системи, ВПК
тощо.
У листопаді 2013 р. після тривалих переговорів
держава стояла на порозі підписання Угоди про
асоціацію між Україною та Європейським Союзом, але в
другій половині місяця поширилися відомості про те, що
Угоду не буде підписано через низку причин, зокрема, у
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зв’язку з невиконанням Україною вимог ЄС та напругою
між Україною і Російською Федерацією, результатом
якої стала нова торговельна війна. Почалися заклики
до всенародної демонстрації підтримки Україною
тісніших зв’язків з Європою. Ці заклики посилили
настрій громадянських протестів, який існував в Україні
з літа 2013 р. і був спричинений низьким рівнем життя,
зростанням цін і високим рівнем безробіття.
20 листопада Кабінет міністрів України у прес–
релізі повідомив, що під час прес–конференції у
Санкт–Петербурзі прем’єр–міністр М. Азаров заявив,
що Україна продовжує підготовку до підписання
Угоди про асоціацію. Проте наступного дня Кабінет
міністрів раптом (?) ухвалив розпорядження №905–р під
назвою «Питання укладання Угоди про асоціацію між
Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом,
Європейським Співтовариством з атомної енергії та
їх державами–членами, з іншої сторони» [31, p. 9] й
призупинив підготовку до підписання Угоди, яке мало
відбутися на саміті Східного партнерства наприкінці
листопада 2013 року. Також зазначалося, що Україні
потрібно переглянути свої торгові відносини з РФ та
іншими членами СНД1.
28–29 листопада 2013 р. у Вільнюсі (Литва) відбувся
саміт ЄС за участю лідерів країн «Східного партнерства»
(Грузія, Азербайджан, Вірменія, Молдова, Білорусь,
Україна, Євросоюз). Очікуваного підписання угоди про
асоціацію України з Євросоюзом не відбулося2. Україна
відклала підписання угоди про асоціацію до «кращих
часів». «Рішення було викликано усвідомленням
величезних економічних втрат, які могла зазнати Україна,
– пояснював пізніше В. Янукович. – Ми розуміли,що
в економіці України виникнуть великі труднощі після
підписання угоди. Ми могли підписати її тільки за
умови компенсації наших втрат, які могли виникнути
від проблем в торгівлі з Росією. Перехід України на
технічні стандарти ЄС в машинобудуванні, значне
підняття дотацій в сільському господарстві до рівня ЄС
– ці й багато інших запитань були не під силу Україні3.
Але політики ЄС, наполягаючи на якнайшвидшому
підписанні угоди, навідріз відмовлялися надати будь–
яку компенсацію і переглянути економічну частину
угоди з урахуванням пропозицій України. У тому числі
шляхом розгляду вузьких проблем у форматі Україна–
ЄС–Росія» [29]. Європейські політичні діячі висловили
жаль з цього приводу та назвали це рішення помилкою,
1
Після цього рішення в соціальних мережах почали
з’являтися заклики зібратися на Майдані Незалежності у
Києві на підтримку проєвропейського вибору України. Перші
учасники акцій протесту, в тому числі й автор цих рядків,
зібралися там ввечері 21 листопада 2013 р.
2
Грузія і Молдова підписали свої угоди про асоціацію з
ЄС. У результаті саміту було прийнято Вільнюську декларацію
із закликами до пострадянських країн Східної Європи та
Закавказзя впроваджувати ширші демократичні та економічні
реформи, а також до Росії – поважати їхні євроінтеграційні
прагнення.
3
В. Янукович та уряд М. Азарова оцінювали витрати щодо
переходу на європейські технічні стандарти і норми, за якими
вже через кілька років повинні були б працювати промисловість
і сільське господарство у суму від 160 до 500 млрд євро
протягом 10 років. Деяким галузям таку заміну потрібно було
б провести ще швидше. Наприклад, машинобудування мусило
було у повному обсязі перейти на стандарти ЄС вже за два роки.
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але й за такої ситуації ЄС декларував готовність у 2014 р.
повернутися до обговорення цього питання. У декларації
відзначалася «безпрецедентна громадська підтримка»
політичній асоціації та економічній інтеграції України з
Євросоюзом.
Тим часом у Києві, в ніч з 29 на 30 листопада,
розпочалося активне протистояння громадян з органами
правопорядку. Почався новий етап ЄвроМайдану, який
набирав уже революційних рис, та визрівала нова,
жорстка фаза протистояння між громадянами та владою,
що невдовзі переросла не лише у численні сутички з
обох сторін, а й у барикадні бої та криваві розстріли у
столиці України, у події, що отримали назву Революція
Гідності [4, c. 100–112].
Між тим, 5 грудня у Києві відбулася зустріч міністрів
закордонних справ країн ОБСЄ. Після перемовин
заступник державного секретаря США В. Нуланд
підтримала народ України, натомість міністр закордонних
справ Росії С. Лавров звинуватив країни Євросоюзу у
втручанні до внутрішніх справ України. Повертаючись
до подій грудня 2013 р. та російсько–українських
взаємин, варто згадати, що саме після цих перших
кривавих зіткнень та подальших протестних акцій, що
не припинялися, президент України В. Янукович одразу
ж відлетів до Росії й 6 грудня провів у Сочі позапланову
зустріч з президентом Російської Федерації В. Путіним.
Зміст тих конфіденційних консультацій поки що
достеменно невідомий, проте саме після цієї зустрічі дії
українських силовиків знову активізувалися.
Тим часом, у Києві 10–го та 11–го грудня
революціонерів підтримали заступник держсекретаря
США В. Нуланд [18] та верховний представник ЄС
з питань зовнішньої політики та політики безпеки
К. Ештон [26]. 12 грудня у Брюсселі Ш. Фюлє, на
перемовинах з першим віце–прем’єр–міністром України
С. Арбузовим, від імені ЄС відмовив Києву у наданні
невідкладної кредитної допомоги у 20 млрд. євро [19].
Того ж дня Європейський парламент ухвалив резолюцію
щодо результатів Вільнюського саміту, яка стосувалася
України й у якій було засуджено економічний тиск Росії
на Україну4. У перспективі ж обіцяно запровадження
безвізового режиму для громадян України [19]. 14–
15 грудня, під час візиту до Києва майданівців підтримав
сенатор США Д. Маккейн.
Українська ж влада, після невдалих спроб силовими
заходами опанувати становище у центрі столиці та в
областях Центральної й Правобережної України, знову
звернула свій погляд до північно–східного сусіда. Як
наслідок, 17 грудня 2013 р. президент України В. Янукович
4
«Події, що відбуваються на Майдані в Києві та інших
містах країни – то лише видимі, неприховані, але достатньо
ґенеруючі, кластери багаторічних позалаштункових як
внутрішніх, так і зовнішніх процесів торгу та боротьби навколо
контролю та впливами над заіржавілою системою, яка зі
скрипом, пробуксовками та небезпечними іскрами побічних
руйнівних ефектів, все ще намагається, хоч і вхолосту, так–
сяк підтримувати хід системного державно–політичного,
суспільно–національного та фінансово–економічного краху
молодого, але вже досить охлявшого й поршарпаного, організму
під назвою «держава Україна». Головне – хто, як і з якою
метою прагне скористатися цими внутрішньоукраїнськими та
геополітичними вихорами, що сконцентровані зараз у стольному
місті Києві та ширяють над такими привабливими і потенційно
продуктивними теренами Русі–України...» (П.Гай–Нижник, 12
грудня 2013 р., допис на особистій сторінці у Facebook).
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мав зустріч у Москві з президентом РФ В. Путіним, після
якої було підписано спільний план дій між Російською
Федерацією та Україною. За результатами переговорів,
«Газпром» погодився зменшити ціну на газ до 268,5 дол.
США за кубометр. Росія також анонсувала намір купити
українських боргових зобов’язань на 15 млрд. дол. США.
Усі ці стратегічні угоди стали по суті винагородою
Україні та режиму В. Януковича за призупинення
процесу підписання Угоди про асоціацію з ЄС.
Тоді відбулося шосте засідання Російсько–
Української міждержавної комісії, у роботі якої
головували В. Путін та В. Янукович. Комісія «із
задоволенням»
відзначила
позитивні
тенденції
розвитку російсько–українських відносин, зміцнення
різнопланового та інтенсивного політичного діалогу
між Росією та Україною в дусі дружби і добросусідства.
Сторони підтвердили, що динаміка цього процесу носила
об’єктивний характер, тому не повинна бути піддана
суб’єктивним факторам. Сторони підтвердили свою
позицію щодо взаємодоповнюваності інтеграційних
процесів, які здійснюються у рамках Євразійської
економічної інтеграції та Європейського союзу. Комісія
зазначила, що, незважаючи на скорочення взаємного
товарообігу, є значний потенціал істотного поглиблення
двосторонніх економічних зв’язків, і на його реалізацію
мають бути спрямовані зусилля усіх російських та
українських міністерств і відомств, ділових кіл. Було
висловлено впевненість, що підписання і виконання
Плану дій (Дорожньої карти) щодо врегулювання
торговельних обмежень у двосторонній торгівлі на
2013–2015 роки дасть змогу вирішити на взаємовигідній
основі найважливіші питання торгово–економічного
співробітництва [24].
У рамках шостого засідання міждержавної Комісії
між Україною та Російською Федерацією, окрім
відповідного протоколу, були підписані такі документи:
– план російсько–українських заходів щодо спільного
святкування 200–річчя від дня народження Т. Шевченка
у 2014 р.;
– план дій щодо врегулювання торговельних
обмежень у двосторонній торгівлі між Україною та
Російською Федерацією й Україною на 2013–2014 рр.;
– Угода між Урядом Російської Федерації
та Кабінетом Міністрів України про реалізацію
заходів державної підтримки відновлення серійного
виробництва літаків сімейства Ан–124 з двигунами
Д–18Т та їх модифікаціями;
– протокол між Урядом Російської Федерації й
Кабінетом міністрів України про поставки товарів за
виробничою кооперацією у 2014 році;
– Меморандум про наміри щодо активізації
співробітництва
в
сфері
суднобудування
між
Міністерством промисловості і торгівлі Російської
Федерації та Міністерством промислової політики
України;
– Угода між Урядом Російської Федерації та
Кабінетом міністрів України про спільні дії з організації
будівництва транспортного переходу через Керченську
протоку;
– Угода між Урядом Російської Федерації та
Кабінетом міністрів України про оперативне оповіщення
про ядерну аварію та обмін інформацією в галузі ядерної
та радіаційної безпеки;
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– Протокол між Урядом Російської Федерації та
Кабінетом міністрів України про визначення пункту
пропуску через українсько–російський державний
кордон «Куйбишево» для здійснення спільного контролю
відповідними органами держав Сторін;
– Протокол між Урядом Російської Федерації та
Кабінетом міністрів України про внесення зміни до
Угоди між Урядом Російської Федерації та Кабінетом
міністрів України про співробітництво під час здійснення
спільного контролю осіб, транспортних засобів і товарів
на українсько–російському державному кордоні від
18 жовтня 2011 року;
– Угода про співробітництво між Федеральною
службою Російської Федерації з контролю за обігом
наркотиків та Державною службою України з контролю
за наркотиками;
– план спільних заходів Міністерства Російської
Федерації у справах цивільної оборони, надзвичайних
ситуацій і ліквідації стихійних лих та Державної
Служби України з надзвичайних ситуацій у контексті
реалізації міжурядової Угоди про співробітництво в
галузі попередження промислових аварій, катастроф,
стихійних лих та ліквідації їх наслідків;
– Меморандум про взаєморозуміння між Федеральним космічним агентством (Російська Федерація)
та Державним космічним агентством України щодо
співпраці в галузі ракетно–космічної промисловості;
– Доповнення до контракту від 19 січня 2009 р. між
ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» з купівлі–
продажу природного газу у 2009–2019 рр. [24].
А в дорученнях, які Комісія визначила для виконання
урядам обох держав яскраво видно про завдання
щонайшвидшого втілення в життя вищеназваних
путінських стратегічних планів з документа під
назвою «Про комплекс заходів із залучення України
до євразійського інтеґраційного процесу», що був
розроблений під патронатом В. Медведчука і С. Глазьєва.
Зокрема урядам України та Російської Федерації
доручалосяреалізувати такі проекти:
1. Вжити заходів, що сприяють зростанню обсягів
двосторонньої торгівлі та інвестицій у 2014 р., в тому
числі шляхом усунення технічних бар’єрів у взаємній
торгівлі на основі Угоди про усунення технічних
бар’єрів у взаємній торгівлі держав–учасниць СНД, які
не є членами Митного союзу, а також домовленостей,
визначених Планом дій щодо врегулювання торговельних
обмежень у двосторонній торгівлі між Російською
Федерацією та Україною на 2013–2014 рp.
2. Сторони будуть сприяти подальшій лібералізації
торговельних режимів у рамках СНД з метою розвитку
положень Договору про зону вільної торгівлі. Сторони
погодилися продовжити розвиток коопераційних
зв’язків, а також утримуватися від односторонніх дій,
пов’язаних з реалізацією політики імпортозаміщення,
які можуть завдати економічної шкоди одна одній.
3. Активізувати роботу з реалізації схвалених
спільних інфраструктурних та промислових проектів, а
також ініціатив, представлених у відповідних Дорожніх
картах, включаючи створення спільних підприємств
та об’єднань у пріоритетних сферах економіки, в
першу чергу – в авіабудуванні, двигунобудуванні,
атомній енергетиці, космічній галузі, суднобудуванні, у
транспортній сфері.
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4. Урядам Сторін забезпечити розробку і підписання
у стислі терміни Меморандуму про сприяння Російської
Федерації щодо зближення технічних регламентів
України та Митного союзу.
5. Урядам Сторін підготувати пропозиції щодо
взаємодії Української Сторони з Євразійським
банком розвитку, антикризовим фондом ЄврАзЕС і
Міждержавним банком СНД.
6. Опрацювати питання про включення державної
корпорації «Банк розвитку і зовнішньоекономічної
діяльності» («Внешэкономбанк») до переліку органі-зацій,
кредитні угоди з якими підписуються за процедурами,
визначеними для міжнародних фінансових організацій.
7. Виконати пункт 1.2. «Дорожньої карти» щодо
врегулювання питань в інвестиційному, фінансовому
та галузевому співробітництві Російської Федерації та
України від 15 жовтня 2013 р. про включення російського
рубля в 1–ї групи Класифікатора іноземних валют та
банківських металів Національного банку України.
8. Активізувати розробку і впровадження нових
принципів і механізмів взаємовигідного співробітництва
у газовій галузі.
9. Продовжити реалізацію заходів щодо організації
в Україні виробництва ядерного палива для реакторів
ВВЕР–1000 за російськими технологіями.
10. Підготувати пропозиції щодо організації
фінансування проекту спорудження енергоблоків №3 та
№4 Хмельницької АЕС.
11. Продовжити у 2014 р. роботи з розробки та
реалізації програм двостороннього співробітництва
в галузі машинобудування, хімічної промисловості,
суднобудування, гірничо–металургійному комплексі, із
залученням галузевих асоціацій.
12. Забезпечити завершення спільних державних
випробувань літака Ан–70 до кінця першого кварталу та
за їх підсумками ухвалити рішення про спільне серійне
виробництво.
13. ДП «Антонов» та Об’єднаній авіабудівній
корпорації активізувати роботу щодо вирішення питання
створення спільного підприємства для управління
програмою відновлення серійного виробництва літаків
сімейства Ан–124 із двигунами Д–18Т.
14. Продовжити роботу зі створення єдиного
навігаційно–тимчасового
простору
Російської
Федерації та України на базі системи ГЛОНАСС, щодо
забезпечення подальшої реалізації проектів «Наземний
старт», «Морський старт» і програми «Дніпро».
15. Продовжити реалізацію ініціативи зі створення
Причорноморського зернового Комітету.
16. Вжити заходів щодо підготовки та проведення
у 2014 р. III Російсько–Українського міжрегіонального
економічного форуму за участю глав держав (м. Нижній
Новгород).
17. Забезпечити реалізацію «Дорожньої карти з
інвестиційної, фінансової галузевої співпраці».
18. Приділити пріоритетну увагу розвиткові
російсько–українського військово–технічного співробітництва, кооперації підприємств оборонних галузей
промисловості, створення спільних підприємств у
військово–технічній сфері з урахуванням чинного
законодавства РФ та України.
19. Вжити заходів для підписання Угоди між
урядом Російської Федерації і Кабінетом міністрів
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України про реалізацію Програми військово–технічного
співробітництва між Україною та РФ на 2013–2017 рр.
20. Внести на розгляд урядів до кінця першого
кварталу 2014 р. узгоджені пропозиції про збільшення
участі Російської Федерації у розвитку соціально–
економічної сфери Севастополя та інших населених
пунктів – місць дислокації військових формувань
Чорноморського флоту РФ на території України.
21. Прискорити роботу з інвентаризації земельних
ділянок і розташованих на них об’єктів нерухомості,
які використовуються Чорноморським флотом РФ на
території України, і щодо врегулювання питання про
здійснення капітального ремонту будівель і споруд,
які орендуються Російською Федерацією в інтересах
російського Чорноморського флоту.
22. Завершити підготовку до підписання проектів
міжурядових угод: про узгодження пересувань,
пов’язаних із діяльністю військових формувань
Чорноморського флоту РФ на території України,
поза місцями їх дислокації; про порядок перетину
державного кордону України військовими кораблями,
суднами
забезпечення,
літальними
апаратами,
військовослужбовцями Чорноморського флоту РФ; з
питань реєстрації за місцем проживання (перебування)
військовослужбовців та цивільних осіб Чорноморського
флоту РФ, членів їх сімей у міграційних органах України.
Активізувати роботу з узгодження інших проектів угод
з питань функціонування Чорноморського флоту РФ та
його перебування на території України.
23. Врегулювати питання оподаткування структурних підрозділів Чорноморського флоту РФ та
митного оформлення матеріально–технічних засобів, що
ввозяться в інтересах флоту на територію України всіма
видами транспорту, з дотриманням прикордонного,
митного та інших видів державного контролю під час
перетину російсько–українського кордону відповідно до
чинного законодавством України, а також з урахуванням
статусу Чорноморського флоту РФ, що базується на
території України.
24. Приступити до переговорів з підготовки
двосторонньої угоди про заміну озброєнь і військової
техніки Чорноморського флоту РФ, що базується на
території України.
25. Продовжити здійснення спільних заходів
щодо скорочення часу перевірки документів громадян
Російської Федерації та України в автомобільних і
залізничних пунктах пропуску та місцях перетину
російсько–українського державного кордону.
26. Провести роботу з впровадження спільного
контролю пасажирів з метою оптимізації та
вдосконалення роботи міжнародного пункту пропуску
для автопасажирського поромного сполучення Крим–
Кавказ.
27. Приділити пріоритетну увагу питанням міграційної політики.
28. Розробити механізми взаємодії на рівні
правоохоронних органів і спецслужб двох країн у
контексті підготовки і проведення зимових Олімпійських
ігор 2014 р. в м. Сочі.
29. Приділити пріоритетну увагу реалізації
Плану українсько–російських заходів щодо спільного святкування 200–річчя від дня народження
Т. Г. Шевченка у 2014 р.
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30. Опрацювати пропозиції щодо практичної
реалізації домовленостей Міністерства освіти і
науки РФ, Міністерства освіти і науки України та
ПАТ «Промінвестбанк» про заходи щодо розвитку
і поглиблення співпраці в сфері загальної середньої
освіти – в частині заходів щодо підтримки вивчення
і викладання української мови та літератури в
загальноосвітніх установах Росії [24].
У разі втілення зазначених намірів міждержавного
зближення у практичній площині, можна з цілковитою
упевненістю стверджувати, що Україна у найближчому
часі мала усі перспективи перетворитися на державу–
сателіта Російської Федерації.
Тим часом у Європі продовжували перейматися
подіями у Києві. У Брюсселі протягом засідання (19–
20 грудня) Ради Євросоюзу з українського питання
В. Януковича закликали не застосовувати силу
проти прихильників європейської інтеграції України
[27]. Наступного дня з візитом до України прибули
співдоповідачі Моніторингового комітету ПАРЄ
М. де Пурбе–Лундін та М. Репс, які обговорили у Києві
проблеми внутрішньополітичного становища України в
контексті подій на Майдані.
Допоки ж у столиці України тривало протистояння
народу і влади, а європейські політики переймалися
угамуванням тотального насилля, голова українського
уряду М. Азаров 24 грудня прибув до Москви на засідання
Вищої економічної ради Євразійського економічного
співтовариства. Після зустрічі наступного дня зі своїм
російським колегою Д. Медвєдєвим, сторони заявили
про намір «реанімувати втрачені взаємовідносини» [20].
Після цього візиту у столиці України почалися акції
залякування, практично регулярні побиття (в тому числі
й до смерті1) та викрадення опозиційних активістів,
а чисельність силовиків у Києві (станом на 23 грудня
2013 р., за повідомленням МВС) зросла до 10 тис.
753 правоохоронців, з них: 2 тис. 810 – працівники
міліції міста Києва, 1 тис. 693 – співробітники
«Беркуту», 1 тис. 150 офіцери патрульної служби та
5 тис. 100 – військовослужбовці внутрішніх військ
[4, c. 100–112].
16 січня 2014 р. Верховна Рада ухвалила низку
законів, відомих під назвою «драконівські закони»,
якими обмежувалися громадянські права та свободи,
зокрема, свобода зібрань. Тим часом з Російської
Федерації доставлено у Київ спеціальні засоби, які
були у подальшому застосовані співробітниками
правоохоронних органів для придушення протестів,
що призвело до тяжких наслідків. Курував цю доставку
заступник міністра внутрішніх справ С. Лекарь, разом
1
Перша смерть під час громадських протестів в Україні
сталася 22 грудня 2013 р. – у реанімації Київської міської
клінічної лікарні № 12, через чотири дні після жорстокого
побиття невідомими міліціонерами, помер П. Мазуренко;
вранці 25 грудня 2013 р. біля власного автомобіля знайшли
жорстоко побиту активістку Т. Чорновол; вранці 21 січня 2014
р. з Олександрівської лікарні міста Києва було викрадено
й піддано жорстокому побиттю і катуванням активістів
Майдану І. Луценка та Ю. Вербицького (22 січня 2014 р. тіло
Ю. Вербицького було знайдено в лісі у Бориспільському р–ні
Київської обл.); 22 січня 2014 р. у Києві на перехресті просп.
Маяковського і вул. Ватутіна невідомі викрали активіста
АвтоМайдану Д. Булатова (його знайшли 30 січня 2014 р.
поблизу с. Вишеньки Бориспільського р–ну неподалік Києва).
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із міністром МВС В. Захарченком, його заступником
В. Ратушняком та начальником Департаменту
матеріального забезпечення МВС П. Зіновим, які
для придбання спеціальних засобів виробництва
Російської Федерації витратили державні кошти.
Близько першої години дня 19 лютого 2014 р. СБУ
оголосила про початок «антитерористичної операції»
(АТО). В оголошеній операції брали участь Служба
безпеки України, Міністерство внутрішніх справ,
Міністерство оборони, Прикордонна служба України,
центральні та місцеві органи влади. Як наслідок, за
інформацією ГПУ, між 8:20 і 10:00 ранку на вулиці
Інститутській 49 осіб було вбито і 90 осіб отримали
вогнепальні поранення.
У ніч з 18 на 19 лютого 2014 р., під час вбивств на
Майдані, президент Росії В. Путін двічі телефонував
тогочасному президентові України В. Януковичу 2.
Відомо також, що під час загострення подій на
Майдані у Київ приїжджав помічник президента
РФ В. Сурков (зокрема він перебував у Києві в 20–х
числах січня й знов прилетів до столиці України
21 лютого 2014 р.) 3.
Матеріали справи ГПУ №228 стосуються
загибелі 77 цивільних осіб: загибель трьох осіб на
вул. Грушевського 22 січня 2014 р. (Нігоян, Жизнєвський,
Сеник); вісьмох осіб, які загинули 18 січня 2014 р.;
15 осіб, які загинули під час штурму Майдану або
внаслідок штурму і пожежі в Будинку профспілок
18–19 лютого 2014 р.; двох осіб, убитих «тітушками»
19 лютого 2014 р.; 49 осіб, які померли від вогнепальних
поранень у районі вулиці Інститутської 20 лютого
2014 року4. У спільному ж поданні, отриманому
Міжнародною дорадчою групою про проведення нагляду
за розслідуванням подій на Майдані від НУО 10 червня
2014 р., зазначалося, що внаслідок масових заворушень
у Києві в період між 21 листопада 2013 р. та 22 лютого
2
Про це 28 листопада 2016 р. під час допиту у Святошинському суді Києва щодо розстрілів на Майдані в режимі
відеозв’язку повідомив прокурор Генеральної прокуратури
України О.Донський.
3
Маю також зауважити і на тому, що В. Сурков – кремлівський куратор В. Януковича – перебував у Києві також і в
другій половині січня 2014 р. Присутній він був і при зустрічі
опозиційної трійки з В. Януковичем (перебував у сусідній
кімнаті, куди той час від часу відлучався для отримання
вказівок). Про це, власне, я писав на своїй сторінці у Facebook у
ті ж дні, 28 січня наприклад [3].
4
Міжнародна дорадча група (МДГ) щодо проведення
нагляду за розслідуванням подій на Майдані зазначала, що
за інформацією МОЗ між 30 листопада 2013 р. та 17 лютого
2014 р. по медичну допомогу в районі Майдану і на прилеглих
територіях з різними скаргами звернулась 991 особа. У листі
прокурора Києва до уповноваженої Верховної Ради з прав
людини від 15 липня 2014 р. зазначалося, що травми отримали
1 тис. 525 цивільних осіб (період не вказано). Під час прес–
конференції 19 листопада 2014 р. ГПУ повідомила про відкриття
кримінального провадження за фактом отримання травм понад
900 особами (181 з яких отримали вогнепальні поранення) між
30 листопада 2013 р. та 20 лютого 2014 р. У поданні від 9 грудня
2014 р. МВС повідомляло про загибель у Києві 13 працівників
правоохоронних органів від вогнепальних поранень (згідно з
повідомленнями організації «Євромайдан SOS», 15 працівників
правоохоронних органів загинули під час протестів у Києві,
двоє загинули у Львові). У поданнях до МДГ МВС зазначало,
що у період з 30 листопада 2013 р. по 23 лютого 2014 р. травми
отримали 919 працівників правоохоронних органів.
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2014 р. загинуло 94 цивільні особи [31, p. 21–22]. Були
загиблі й з іншого боку1.
21 лютого 2014 р. президент В. Янукович після
багатогодинних переговорів підписав з лідерами
опозиції компромісну угоду. Угода передбачала:
– повернення до Конституції в редакції 2004 р., яка
наділяла Верховну Раду більшими повноваженнями;
– формування нової коаліції та уряду протягом
10 днів;
– завершення конституційної реформи до вересня
2014 р.;
– проведення до грудня 2014 р. позачергових президентських виборів;
– розслідування актів насильства під спільним
контролем влади, опозиції та Ради Європи;
– вето на введення надзвичайного стану;
– звільнення від відповідальності учасників акцій
протесту, заарештованих після 17 лютого 2014 р.;
– звільнення захоплених учасниками акцій протесту
адміністративних та громадських будівель;
– вилучення незаконної зброї;
– прийняття нового виборчого законодавства і формування нового складу Центральної виборчої комісії.
Від ЄС документ засвідчили міністр закордонних
справ Польщі Р.Сікорський, міністр закордонних справ
Франції Л. Фабіус, федеральний міністр закордонних
справ ФРН Ф.–В. Штайнмаєр. Також був присутній
представник РФ, але угоду він не підписав2.
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. Росія зі своєю п’ятою колоною вже
почала цілеспрямовано й енергійно втілювати в Україні
перевірений на Грузії сценарій розколу України3. Уже
1
С. Пашинський на питання «З чого вбивали міліцію?» у
2014 р. відповідав так: «З дробовиків, з пістолетів Макарова, з
карабінів. У Внутрішніх військ, наприклад, не було вогнепальної
зброї. І коли почалася перестрілка, то вони просто стали вимагати,
щоб їх відвели. А 20 лютого о 10:45 ранку мені приходить смс–
ка з телефоном, що мене розшукує командир снайперської
групи одного з наших спецпідрозділів. У мене щелепа падає. Ну,
уявляєте?! Я набираю. Представляється, підполковник такий–то,
командир снайперської групи. Я кажу: «Чим можу допомогти?».
І він мені говорить наступне: «Сергій Володимирович, у мене є
команда від керівництва поступити у ваше розпорядження, щоб ви
мені забезпечили можливість висування навколо готелю «Україна»
для знешкодження снайпера». Я абсолютно шокований, говорю:
«Ну, добре». Я з пів на десяту був на Інститутській з цього боку,
ще тіла не вистигли. А тут мені снайперська група дзвонить! Я
беру Парубія, беру Сенченка, ми призначаємо зустріч навпроти
Нацбанку в дворику. Приїжджають два «Фольксвагени», сидять
конкретні хлопці зі снайперськими гвинтівками» [25].
2
Того ж дня Верховна Рада одностайно проголосувала за
повернення до Конституції зразка 2004 р. та відсторонення від
посади виконувача обов’язків міністра внутрішніх справ В.
Захарченка. До Кримінального кодексу («КК») були внесені
зміни, які дали змогу звільнити з ув’язнення опозиційного
політика Ю. Тимошенко.
3
Докладніше 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.; Гай–Нижник П. П. Руйнація і поглинання: плани керівництва
Російської Федерації щодо розколу і зруйнування держави Україна
(2014–2015 рр.) // Гілея. – 2018. – Вип.134 (№7). – С.358–370.
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з початку 2013 р. тривала лавиноподібна активізація
російської розвідки, на порядок збільшилася 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?» [1], путінські аґенти
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 початку кримських подій у Києві вже знали про те, що
Росія готує військові акції на півострові, проте усі тоді
переймалися боротьбою за владу!4
У ніч з 21 на 22 лютого 2014 р. В. Янукович утік з
Києва. 22 лютого 2014 р. голова Верховної Ради В. Рибак
написав заяву про звільнення за станом здоров’я. Головою
ВР обрали О. Турчинова5. Оскільки місцезнаходження
пана В. Януковича було невідоме, Парламент вирішив,
що він відмовився виконувати обов’язки президента.
Вибори президента України призначили на 25 травня
2014 р. (тоді ж з’явилося відео, на якому В. Янукович
називає події в країні «державним переворотом»; ЗМІ
повідомляли, що він знаходиться в Харкові). 23 лютого
2014 р. Верховна Рада проголосувала доручити
О. Турчинову виконання обов’язків президента України.
Росіянами ж досить оперативно було використано
колишнього президента України В. Януковича, який,
4
Дивіться: Гай–Нижник П.П. Окупація та анексія Криму
Російською Федерацією у 2014 р. як акт агресії проти України:
перебіг вторгнення і свідчення міжнародного злочину // Гілея. –
2017. – Вип.118 (№3). – С.110–125.
5
Того ж дня Верховна Рада також звільнила з посади
генерального прокурора В. Пшонку. В.о. генерального
прокурора призначили О. Махніцького (від 24 лютого по
18 червня 2014 р.), а А. Авакова – в.о. міністра внутрішніх
справ. Міністр оборони П. Лєбєдєв, як повідомлялося, утік
до окупованого Росією Криму. 22 лютого 2014 р. пані Ю.
Тимошенко звільнили з в’язниці.
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прибувши на території Російської Федерації у період
від 27 лютого по 1 березня 2014 р., вступив у злочинну
змову з не встановленими 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 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.». Вона виявилася й стала
остаточною ганебною характерною рискою до усього
періоду його перебування на посаді президента держави
Україна.
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Роль та значення політичних переговорів
під час «Революції Гідності»
Здійснюється політологічний аналіз місця та значення політичних
переговорів у подоланні конфлікту, який супроводжувався «Революцією
гідності». Встановлено, що на відміну від протестів 2004 р., політичні
переговори не мали значного впливу на подолання внутрішнього конфлікту,
оскільки опозиція не прагнула врегулювати конфлікт конструктивним
шляхом, використовуючи зустрічні ультиматуми владі.
Ключові слова: політичні переговори, Революція Гідності, Україна,
круглий стіл, опозиція.

Актуальність теми дослідження пов’язана з тим, що
феномен політичних переговорів є невід’ємним аспектом
політичного буття суспільства. Особливо це проявляється
в контексті кризових та конфліктних ситуацій.
Наукові напрацювання вітчизняних політологів
В. Карасьова, А. Киридон, Ю. Мацієвського, В. Фесенка
стали теоретичною основою даного дослідження. Проте
в них не можемо віднайти цілісного висвітлення ролі та
місця політичних переговорів під час Революції Гідності.
Відтак, метою пропонованої статі є дослідження
та розкриття особливостей і значення переговорного
процесу в контексті подій Євромайдану.
Необхідно відзначити, що саме після побиття
студентів на Майдані 30 листопада 2013 р., вже 1 грудня
лідер ВО «Свобода» О. Тягнибок першим з очільників
протестуючих заявив, що переговори є один з шляхів
подолання внутрішнього конфлікту. Зокрема він сказав:
«влада має два сценарії припинення протесту:
– перший – відправити у відставку уряд і піти на
переговори з протестувальниками;
– другий – вже за допомогою своїх кремлівських
емісарів наполягати на силовому сценарії» [8].
Доречним буде сказати, що після побиття мітингувальників на Майдані із закликами до переговорів та діалогу почала звертатися церква. В цьому
якраз і відмінність буремних подій Євромайдану та
Помаранчевої революції. На наш погляд, це було
обумовлено гостротою конфлікту та потенційним
кровопролиттям між учасниками протесту.
Вбачаючи у ситуації, яка склалася небезпеку
масштабного конфлікту, у Євросоюзі також почали
говорити про необхідність проведення переговорів,
зокрема Європейський комісар з питань розширення та
європейської політики сусідства Ш. Фюле та генеральний
секретар Ради Європи Т. Ягланд.
Тільки на четвертий день протистояння влада
вустами лідера парламентської фракції Партії регіонів
О. Єфремова вперше заговорила про необхідність
переговорного процесу. На думку народного депутата,
«на Майданах серйозні питання не вирішуються, там
можна тільки розпалити людей, вони вирішуються за
столом переговорів за участю професіоналів» [1]. А
вже наступного дня прем’єр–міністр України М. Азаров
наголосив на готовності піти на переговори з опозицією,
але за умови, якщо протестувальники розблокують
адміністративні будівлі.
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Треба також зазначити, що за результатами дослідження «Оцінка жителями України соціально–політичної
ситуації в країні станом на січень 2014 року», проведеного
з 16 по 30 січня 2014 року (польовий етап – з 19 по 24
січня) Інститутом соціальних технологій «Соціополіс»
на замовлення Агентства моделювання ситуацій,
найбільша кількість опитаних жителів України вважала:
ситуація, яка склалася у зв’язку з Євромайданом, має
бути вирішена шляхом переговорів та компромісів. Такої
думки дотримувалося 41,3% опитаних.
Необхідно відзначити, що прихильники компромісного вирішення ситуації, що склалася, були як
серед тих, хто підтримував Євромайдан, так і серед
тих, хто не підтримував його. Найбільше прихильників
переговорів та компромісу зафіксовано серед тих, хто,
скоріше, підтримує Євромайдан та скоріше не підтримує
його. Серед категоричних прихильників Євромайдану
переважала думка, що влада має повністю виконати
вимоги протестуючих, а серед категоричних противників
Євромайдану найбільша кількість респондентів
виступала за силове розв’язання проблеми» [3, c. 24–25].
Шлях переговорного процесу у врегулюванні
політичного конфлікту в державі запропонували
екс–президенти України Л. Кравчук, Л. Кучма,
В. Ющенко. Вони виступили з ініціативою проведення
загальнонаціонального круглого столу як майданчика
для обговорення кризи, яка виникла в Україні. На думку
політолога В. Карасьова, даний «круглий стіл» можливий
тоді, коли влада не дивитиметься на опозицію крізь щити
«Беркута». На його переконання, щоб діалог відбувся
та компроміс був знайдений між владою, опозицією та
представниками громадянського суспільства, церковними
діячами, активістами має бути рівність, яка забезпечується
у тому числі й законом. «Не варто заганяти один одного
у глухий кут, бо країні точно не потрібна ескалація
конфлікту, адже мистецтво революції полягає й у тому,
що є революція повинна зупинитися і трансформуватися
в еволюцію», – зазначив політолог [5].
Перша спроба провести переговори за участі
Президента України В. Януковича відбулася 10 грудня
2013 року під час його зустрічі за круглим столом із
Л. Кравчуком, Л. Кучмою та В. Ющенком. Втім, вона
не принесла реального результату, а відтак достатньо
критично оцінив спробу колишніх президентів
врегулювати політичний конфлікт в Україні вітчизняний
політолог В. Фесенко. На його думку, зустріч президентів
– це не майданчик для переговорів, а швидше, початок
широкої дискусії та соціально–психологічний інструмент
нейтралізації політичної напруги, але в жодному разі не
інструмент подолання кризи». В. Фесенко вважав, що
зустріч президентів виконувала функцію заспокоєння
громадської думки, але на розподіл симпатій суспільства
це не вплине [6].
Загальнонаціональний «круглий стіл» «Об’єднаємо
Україну» відбувся 13 грудня у Палаці «Україна». Учасник
«круглого столу», політолог, президент Українського
центру суспільного розвитку М. Бурмака підвела його
підсумки. Вона зробила наступні висновки з події:
1) представники влади дуже ворожо налаштовані
щодо громадян, вони не просто не хочуть їх розуміти –
вони просто не спроможні на це;
2) представники влади живуть в абсолютно іншій
реальності, аніж народ;
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3) діалог громадян з владою можливий тільки тоді,
коли у владі будуть інші люди. Не факт, що наступні
після цих;
4) цивілізований формат круглого столу, на жаль,
не вирішить глибокої політичної кризи, створеної
нецивілізованими методами [4].
Тому й не дивно, відбулося ухвалення та підписання
В. Януковичем «законів 16 січня», яке стало причиною
завершення мирного етапу «Євромайдану». Відповідно
це стало відліком початку нового етапу Революції
Гідності,
який
супроводжувався
насильством,
вбивствами та переговорами які нічого позитивного,
конструктивного не приніс.
Після кривавих подій лютого 2014 року на
Євромайдані, опозиція та влада все ж прийшла до
розуміння, що якщо не подолати повністю внутрішній
конфлікт, то хоча б припинити кровопролиття можна
лише завдяки переговорному процесу. Тому в ніч з
20 на 21 лютого тривали переговори між владою та
опозицією за участі міжнародних посередників. Сторони
дійшли згоди підписати Угоду про врегулювання
політичної кризи. треба Незважаючи на те, що завдяки
переговорному процесу деякі вимоги мітингувальників
були виконані, а саме повернення до Конституції
2004 року, відставка в.о. міністра внутрішніх справ
В. Захарченка та унеможливлення переслідувань
затриманих учасників протестних акцій, активісти
висловили своє незадоволення підписаною угодою. Так,
зокрема рух «Автомайдан» оприлюднив у соцмережі
«Facebook» заяву у якій йшлося про те, що вони не
сприймають нічого, крім відставки В. Януковича [8].
Як слід було очікувати, лідерів опозиції, які прийшли
на Майдан після підписання Угоди, протестувальники
зустріли вкрай негативно. Виступ лідера фракції
«Удар» В. Кличка перервав один з сотників Майдану
В. Парасюк. Він заявив, що якщо президент В. Янукович
не піде у відставку до 10 ранку 22 лютого, люди підуть
у збройний наступ. Головна вимога Майдану, а саме
відставка Президента В. Януковича не була задоволена,
тому протестний настрій лише посилювався. На нашу
думку, якщо під час переговорів було досягнуто згоди
щодо негайної відставки В. Януковича та проведення
позачергових виборів навесні 2014 року, можна було
уникнути подальших жертв на Майдані.
У заяві також аргументувалося рішення українського парламенту про усунення В. Януковича
з посади Президента України: «Нагадуємо, що
власне через фактичне самоусунення в особливо
відповідальний для держави період від виконання своїх
повноважень В. Янукович був відсторонений від влади
конституційною більшістю народних депутатів України,
які представляють усі політичні сили у парламенті»
[2]. Як бачимо, усю відповідальність за невиконання
домовленостей переговорного процесу, які були
покладені в Угоду про врегулювання політичної кризи,
офіційна українська сторона поклала на В. Януковича.
Таким чином, проаналізувавши основні аспекти
функціонування політичних перегорів можна зробити
такі висновки:
1) якщо порівнювати протести 2004 р. з протестними
акціями 2014 р., то опозиція під час «помаранчевої
революції» була краще організованою та оперативно
приймала рішення, у тому числі щодо початку
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переговорів. Під час «Євромайдану» ситуація була
протилежна.
2) якщо вже на самому початку розгортання акцій
протестів під час Майдану 2004 року, обидві сторони
практично у безультимативній формі домовилися сісти
за стіл переговорів за участю міжнародних посередників,
то ситуація в 2014 році була інакшою – постійне
зволікання з перемовинами тільки підвищувало градус
напруги в середині суспільства.
3) варто відзначити, що більш рішучо діяла
міжнародна спільнота. Якщо у 2004 році окремі
європейські політики негайно прибули до Києва на
переговори і брали активну участь у врегулюванні
конфлікту, то у 2014 році переважали здебільшого заяви
про «занепокоєність» та «стурбованість», ніж реальне
посередництво у вирішенні конфліктної ситуації та
переговорному процесі.
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Role and importance of political negotiations during
the «Revolution of Dignity»
The article carries out a political analysis of the place and significance of
political negotiations in overcoming the conflict, accompanied by the «Revolution
of Dignity». It is established that unlike the protests of 2004, political negotiations
did not have a significant impact on overcoming the internal conflict, since the
opposition did not seek to resolve the conflict constructively, but using the counter–
ultimatums of power.
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Наслідки процесів інтелектуальної міграції
для української держави та суспільства

Розглядається
комплекс
наслідків,
які
спричиняють
процеси
інтелектуальної міграції для їхніх учасників – українських громадян, які
безпосередньо беруть в них участь; української держави, яка в результаті
втрачає свій інтелектуальний потенціал; країн–реципієнтів мігрантів, які
навпаки збагачуються за рахунок припливу висококваліфікованих кадрів з
України. Наводяться погляди різних українських науковців – В. Ніколаєвського,
Я. Петрової, С. Полковниченко та В. Курочки – на досліджувану проблематику.
Доводиться, що предмет дослідження неможливо сприймати однозначно,
оскільки наслідки міграції, попри традиційне сприйняття в якості загрози,
мають й певні позитивні характеристики. Підкреслюється, що в умовах
транскордонного, інформатизованого та глобалізованого світу виїзд за кордон
наукових кадрів може не заважати їм працювати на благо їхньої Батьківщини,
натомість – сприятиме набуттю професійного досвіду та підвищенню їхньої
кваліфікації.Також це сприяє інтеграції України в міжнародний ринок праці через
міждержавний обмін робочою силою; послаблює соціальний тиск в суспільстві,
спричинений проблемою безробіття; стимулює продуктивну діяльність
українських наукових працівників та створення національних діаспор, які
можуть в подальшому стати опорою зовнішньополітичної активності України.
Втім, це не врівноважує наявні негативні наслідки процесів інтелектуальної
міграції – втрату країною конкурентоспроможної частини власних трудових
ресурсів; уповільнення темпів розвитку науково–технічного прогресу у зв’язку із
численною еміграцією українських вчених; зниження рівня продуктивності праці,
інтелектуального рівня населення; гальмування темпів розвитку окремих галузей
національної економіки; посилення відставання від розвинутих країн світу в сфері
інтенсивного розвитку. Відтак, це актуалізує необхідність розробки спеціальної
державної стратегії, покликаної виправити ситуацію.
Ключові слова: інтелектуальна міграція, демографічна криза, науковий
потенціал, негативні наслідки міграції, позитивні наслідки міграції, Україна.

Явище інтелектуальної міграції в сучасних
умовах набуває поширення в міжнародному просторі.
Україна, яка є важливим постачальником мігрантів на
світовий ринок праці, також робить суттєвий внесок в
забезпечення масштабності цих процесів. Виїзд за кордон
представників інтелектуальної еліти нашої держави –
науковців, студентів та підготовлених спеціалістів – має
впливові наслідки для її потенціалу.
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Їхня оцінка стає актуальним завданням для
вітчизняної науки. Без неї сумнівним вбачається
розуміння ступеня загрози, яку це явище несе державі,
та її перспективам стабільно розвиватися у відповідності
до вимог нового постіндустріального глобалізованого
світу. Це в свою чергу є необхідною умовою для
вироблення офіційної державної стратегії, покликаної
сприяти збереженню національного інтелектуального
потенціалу.
Безперечно, означена тематика розкривалась в низці
робіт українських науковців. Нові тенденції розвитку
міжнародної трудової міграції та їхні наслідки для
України досліджував М. І. Пітюлич [9]. Загальні аспекти
впливу процесів інтелектуальної міграції для країн–
донорів мігрантів вивчала Т. Р. Власова [3]; українського
виміру проблеми торкається Я. Петрова [8]. Загрози
цих процесів для української держави аналізував
Д. Акімов [1]. В контексті термінів національної
безпеки їх розглядали С. Полковниченко та В. Курочка
[10]. Натомість В. Ніколаєвський звертався до них,
досліджуючи категорії соціальної безпеки [7]. Серед
робіт загального характеру з міграційної проблематики,
які опосередковано торкалися проблеми наслідків
явища інтелектуальної міграції для України, слід згадати
дослідження О. Вйонцека [2], Н. Горожанкіної [4; 5].
В. Крисаченка [6], І. Світящука та Є. Стадного [11],
С. М. Січко [12].
Втім, основна проблема при вивченні наслідків
інтелектуальної міграції українських громадян полягає
в невідповідності застосованої методології сутності
проблеми та поставленим завданням. З одного боку
занадто широкий підхід, в рамках якого інтелектуальна
міграція українців розглядається як складова процесів
трудової міграції, залишає поза увагою специфіку
функціонування транскордонних зв’язків в науково–
інтелектуальній сфері, відтак – не може повною
мірою презентувати значення, яке має активізація
еміграційного руху наукової еліти. Натомість звуження
підходу зазвичай призводить до концентрації уваги
дослідників виключно на негативних наслідках
інтелектуальної міграції, залишаючи осторонь певні
позитивні сторони цього процесу. Дана робота
намагається уникнути означених недоліків та пропонує
комплексне висвітлення результатів відповідних
міграційних процесів.
Метою статті є всебічна та неупереджена оцінка
наслідків інтелектуальної міграції за межі України.
Акцент при цьому робиться на необхідності розуміти
багатогранний характер результатів досліджуваних
процесів. По перше, мова йде про відмінності в їхньому
сприйнятті самими мігрантами, країнами їхнього
походження та державами, до яких вони виїхали. По
друге, для України виїзд її інтелектуальних ресурсів за
кордон також є не настільки однозначним негативним
явищем, як може вдатися з першого погляду. Сама
специфіка інтелектуальної діяльності визначає, що
транскордонність в цій галузі має певні позитивні
риси. В той же час всебічний аналіз означених
наслідків покликаний чітко відповісти на питання –
чи є інтелектуальна міграція актуальною загрозою
національній безпеці, та, якщо це дійсно так, як глибоко
вона впливає на потенціал держави до стабільного
розвитку.
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Міграційні процеси мають достатньо глибокі наслідки
для України, як позитивні, так і негативні. Дослідники
В. М. Московкін та С. В. Мацарська стверджують, що при
аналізі проблеми інтелектуальної міграції сформувались
дві концепції. Перша з них – інтернаціональна
(космополітична). Її представники вважають, що наука є
надбанням усього людства і що вчений вільний вибирати
собі місце проживання й роботи в будь–якому місці земної
кулі. Представники другої концепції – національної
(патріотичної) – натомість різко засуджують еміграцію
вчених зі своїх країн і вважають, що вона приносить
величезний збиток цим державам, даючи одночасно
більші переваги країнам–реципієнтам мігрантів [5, c.
78–79]. Організоване в 2013 році в Дніпропетровську
анкетування місцевих студентів показало, що погляди
на сутність науки в сучасному світі та її місце в
міграційних процесах розділилися практично порівну.
48,7% респондентів є прибічниками інтернаціональної
концепції
міграції
висококваліфікованих
кадрів,
визнаючи досягнення науки та інтелектуальні ресурси
надбанням всього людства незалежно від кордонів.
Натомість 51,3% опитаних схиляються до патріотичної
концепції розуміння процесів інтелектуальної міграції.
Відтак вони різко засуджують виїзд вчених за кордон
[4, c. 43–44].
В цілому можна стверджувати, що інтернаціоналізація
господарських зв’язків в сучасному світі значно
модифікувала форми міграції висококваліфікованих
кадрів, що в цілому може розцінюватися як позитивне
явище, оскільки представники інтелектуальної праці
мають можливість реалізувати свої здібності. Втім,
це стосується не всіх держав. Нажаль, для України
характерною формою міграції висококваліфікованих
фахівців є їхня втрата в рамках процесів безповоротної
міграції. Це спричиняє значну шкоду економічному,
соціальному та культурному розвитку країни, руйнує
структуру національної еліти, стримує розвиток
середнього класу – фундаменту стабільності і процвітання суспільства. Таким чином, сформована модель
економіки в країні деформує систему цінностей
висококваліфікованих фахівців, знижує і нівелює
цінність інтелектуальної праці, підриває соціальну базу
ринкових перетворень [9, c. 99].
Характеризуючи
наслідки
зовнішньої
інтелектуальної міграції для українського суспільства,
В. Ніколаєвський акцентує увагу на наступних сферах
їхнього прояву:
1. Демографічний сектор. Основну частину мігрантів
складають особи дітородного віку, молоді люди з досить
високим рівнем освіти. З точки зору інтелектуальної
міграції це в першу чергу стосується виїзду за кордон
представників студентства та молодих спеціалістів.
Відтак, внаслідок активізації міграційних процесів
відбувається погіршення соціально–демографічної
структури суспільства, його репродуктивного потенціалу,
генофонду. Спостерігається зменшення кількості
економічно–активного населення і збільшення частки
людей похилого віку. В реаліях України ці наслідки
є особливо актуальними, оскільки вони мають місце
на тлі загального скорочення чисельності населення,
зумовленого передусім низькою народжуваністю й
високою смертністю [7, c. 121]. Ми стаємо свідками
старіння нації – тобто в країні спостерігається глибока
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демографічна криза. Це суттєво впливає на інші сфери
функціонування суспільства, оскільки демографічний
фактор є одним з визначальних чинників стабільного
економічного розвитку держави (від нього напряму
залежить її трудовий потенціал).
2. Культурний сектор. Зміни в демографічній та
національно–етнічній структурах населення створюють
безпосередній вплив на культуру. Місце людей, які
мігрують до інших держав, в свою чергу можуть зайняти
мігранти з третіх країн, в тому числі – представники
радикально відмінної цивілізаційно–культурної спільноти. В результаті наслідком міграції є незворотні
процеси в світогляді та суспільному житті населення
[7, c. 121–122]. На щастя, в українських реаліях ця
проблема не є актуальною. Загрозлива економічна
ситуація в державі робить її непривабливою для
зовнішніх мігрантів. З економічної точки зору це означає
відсутність притоку нових трудових ресурсів, але в той
же час не дає розгорнутися активному протистоянню
в суспільстві на тлі неспівпадіння цивілізаційних
цінностей (як це відбувається в країнах Західної Європи
в останні роки).
3. Економічний сектор. В контексті інтелектуальної
міграції, яка спричиняє виїзд за кордон висококваліфікованих фахівців та вчених, відбувається
зниження якості трудових ресурсів, які продовжують
працювати в рамках національного простору. Відтак,
зменшується потенціал української економіки до сталого
інтенсивного розвитку, вироблення нової наукомісткої
продукції, здатної конкурувати на світових ринках [7,
c. 122]. Експерти зазначають, що наслідком процесів
виїзду науковців за кордон стає втрата суттєвої частки
інтелектуального потенціалу країни, який є рушійною
силою економічного розвитку. Це в свою чергу заважає
науково–технічному прогресу, призводить до скорочення
виробництва інноваційних розробок, зниження основних
макроекономічних показників та посилення зростаючого
відставання України в технологічному розвитку [10, c.
18]. Також держава втрачає кошти, які були затрачені
на підготовку та розвиток спеціалістів–емігрантів.
Згідно з розрахунковими даними, вартість підготовки
вченого становить 800 тис. доларів США, фахівця з
вищою освітою – 600 тис. доларів США. В результаті
прямі збитки України від еміграції науковців складають
щонайменше 36 млрд. доларів США. При цьому до
даної суми слід додати потенційну вартість винаходів,
розробок та здобутків, які вони могли б спроектувати та
реалізувати [10, c. 19].
4. Соціально–психологічний сектор. Міграція
спричиняє послаблення традиційних соціальних
інститутів, в першу чергу нівелюючи статус родини в
якості відповідальної за виховний процес структури. В
результаті вона в тому числі здійснює довгостроковий
негативний вплив, підриваючи основу процесів
становлення молодого покоління наших співвітчизників
в якості повноцінних учасників суспільних відносин.
Трудова міграція спричиняє ситуацію, коли формування
дитини відбувається в умовах неповної родини чи
взагалі відсутності обох батьків з усіма наслідками, що
випливають з цього. Навіть якщо трудовим мігрантом
є високоосвічений фахівець, зокрема вчений, це
мало позначається на сутності зазначеної проблеми
[7, c. 122–123].
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5. Зовнішньополітичний сектор. Репутація країни–
постачальника мігрантів сприяє створенню негативного
іміджу України на міжнародній арені, оскільки засвідчує
несприятливі соціальні та економічні умови життя
всередині держави [7, c. 123]. Втім, в певних аспектах
стабільний міграційний рух між двома державами може
мати й позитивний результат, демонструючи стабільність
дружніх відносин та цивілізаційну орієнтацію нашої
країни в бік західного вектору розвитку.
6. Сектор індивідуальної безпеки. Неврегульованість
правових механізмів трудової міграції позбавляє
мігрантів можливості максимально реалізувати свої права
на належні умови праці та винагороду, право на медичне
забезпечення тощо. Через зазначену неврегульованість
мігранти не завжди можуть використовувати весь
існуючий арсенал правових механізмів захисту,
включаючи звернення до суду [7, c. 124].
7. Науковий сектор. Еміграція кваліфікованих фахівців
сприймається як серйозна загроза науковому майбутньому
української держави. Багато українських вчених, які
покинули країну після розпаду СРСР, займали провідні
позиції у складі наукового співтовариства. Як правило,
за кордон виїжджали найбільш обдаровані фахівці, які
були лідерами пріоритетних дослідницьких напрямів
[5, c. 80]. Втрата висококваліфікованих та працездатних
спеціалістів в галузях технічних, медичних і фізико–
математичних наук – людей, які складали ядро наукових
колективів і забезпечували відтворення наукових шкіл –
призводить до руйнування структури вітчизняної науки
та ускладнює перспективи її відновлення в майбутньому.
Наявне переривання підготовки наукових кадрів в свою
чергу породжує загрозу втратити середнє покоління у
науковій сфері України [10, c. 18–19]. Окремою проблемою
є й той факт, що багато вчених, що від’їжджають з нашої
держави, не працюють за спеціальністю. Вони практично
поривають зі своїми професіями, втрачають свій науковий
потенціал, дискваліфікуються. Таким чином навіть у разі
можливої їхньої потенційної рееміграції вони фактично
втрачені для науки – як вітчизняної, так і світової [1, c. 61].
В загальному плані В. Ніколаєвський стверджує, що
явище «відпливу умів» також пов’язане із специфічними
негативними наслідками, характерними для зовнішньої
інтелектуальній міграції. До них дослідник відносить
зниження інтелектуального рівня населення як у
короткотерміновій, так і довготерміновій перспективі;
втрату пріоритетів науково–технічного розвитку
суспільства; посилення відставання від розвинутих
країн світу [7, c. 125]. На думку В. Крисаченка, через
вилучення із структури населення його найбільш
соціально активної частини, його інтелектуальної еліти,
в негативний бік змінюється пасіонарність українського
етносу [6]. Все це має інтерпретуватися як безпосередня
загроза безпеці суспільства, перспективам його
соціального та економічного розвитку.
В цілому, вплив процесів інтелектуальної міграції на
розвиток трудового потенціалу й економіки України не
можна вважати позитивним. Серед негативних наслідків
цього процесу Я. Петрова виділяє наступні [8, c. 130]:
– втрата країною конкурентоспроможної частини
власних трудових ресурсів;
– підвищення тиску на національний ринок
праці внаслідок створення іноземними громадянами
конкуренції місцевій робочій силі;
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– уповільнення темпів розвитку науково–технічного
прогресу у зв’язку із численною еміграцією українських
вчених;
– втрата Україною іноземної валюти, що вивозиться
емігрантами як власні заощадження.
На думку С. Полковниченко та В. Курочки внаслідок
виїзду висококваліфікованих українських фахівців за
кордон:
– знижується рівень продуктивності праці, що
призводить до погіршення конкурентоспроможності
країни і послаблення її позиції на світовому ринку;
– посилюється зниження інтелектуального рівня
населення, зростає можливість деградації майбутнього
покоління, яке згодом нікому буде навчати;
– гальмуються темпи розвитку окремих галузей
національної економіки, втрачаються пріоритети
науково–технічного розвитку суспільства;
– уповільнюється розвиток національної економіки
загалом, посилюється відставання від розвинутих країн
світу [10, c. 19].
В той же час оцінка наслідків явища інтелектуальної
міграції не може бути забарвлена виключно негативними
тенденціями. Відповідні процеси також несуть
низку позитивних результатів та переваг для країни
походження мігрантів. Дослідники в цьому контексті
звертають увагу на кілька моментів [2, c. 305]:
1. Еміграція висококваліфікованих кадрів дає їм
можливість отримувати закордонний досвід стосовно
професійної діяльності, організації бізнесу, залучення
інвестицій та застосування новітніх технологій. Навіть
у випадку безповоротної міграції вони зазвичай не
втрачають зв’язки із родичами, вітчизняними колегами,
друзями. Відтак, закладаються умови для передачі
набутого за кордоном досвіду населенню, яке залишилось
на території України. При цьому мова може йти як про
теоретичну допомогу та поради, так і про безпосередню
заочну участь мігрантів в підприємницькій діяльності на
території нашої держави.
2. Перебуваючи за кордоном, висококваліфіковані
кадри своєю індивідуальною діяльністю та особистою
репутацією створюють позитивну репутацію Україні,
працюючи на її імідж. Також вони допомагають у
просуванні українських товарів на іноземні ринки,
підвищують упізнаваність країни та українських
торгових марок за кордоном.
3. В економічній площині міграція згладжує нерівномірність розподілу доходів населення в усьому
світі. В останні роки обсяги грошових переказів
міжнародних мігрантів швидко збільшувалися – як за
рахунок зростання загального числа мігрантів, так і за
рахунок значного розширення можливостей здійснення
транскордонних трансфертів. Потоки міжнародних
грошових переказів стали найважливішим джерелом
зовнішнього фінансування для країн, що розвиваються
[12, c.114]. Україна також отримує значні фінансові
вливання від емігрантів, які виїхали в інші держави.
4. Прагнення реалізувати міграційні наміри в певних
випадках призводить до інтенсифікації професійної
підготовки та самовдосконалення громадян – тих,
хто хоче здобути за кордоном належне місце в житті
суспільства. При цьому далеко не всі з потенційних
мігрантів врешті решт виїжджають в інші держави –
відтак, плодами цих процесів користується й Україна.
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Серед позитивних результатів інтелектуальної
міграції для України Я. Петрова називає [8, c. 131]:
– сприяння інтеграції України в міжнародний ринок
праці через міждержавний обмін робочою силою;
– ослаблення тиску безробіття на національному
ринку праці, зниження соціальної напруги в суспільстві;
– надання можливості реалізувати свої здібності за
кордоном, підвищити рівень кваліфікації, ознайомитися
із світовим досвідом, поліпшити матеріальне становище;
– надходження в Україну додаткової іноземної
валюти від мігрантів;
– стимулювання до більш продуктивної діяльності
українських наукових працівників через виникнення
конкуренції із закордонними фахівцями;
– створення національних діаспор, які можуть
в подальшому стати опорою зовнішньополітичної
діяльності України.
Президент Української астрономічної асоціації,
член Президії НАН України Я. С. Яцьків вважає, що
справжнім науковцям потрібно їхати за кордон, тому що
в Україні немає інфраструктури для науки. Дослідник
відзначає: «Якщо ти займаєшся високими енергіями
– тобі треба працювати десь в Швейцарії чи Франції.
Правда, це не відноситься до комп’ютерних технологій,
до програмування. Адже можна жити в Україні і
спокійно працювати на інші держави і отримувати
собі платню. Але якщо людина мріє працювати десь в
відомих колективах, то вона, на жаль, виїжджає і там
працює» [11, c. 14].
Слід пам’ятати, що втрати і вигоди від процесів
інтелектуальної міграції є як прямими (інвестиції в
освіту і підвищення кваліфікації фахівців, здійснені у
країні еміграції), так і непрямими (у формі нествореного
і втраченого науково–технічного потенціалу, недоотриманих відсотків економічного зростання, втрачених
доходів і добробуту). Якщо прямі втрати певною
мірою підлягають підрахунку, то непрямі є показником
втрачених потенційних вигод, підрахунок якого залежить
від багатьох факторів та може бути здійснений лише у
приблизних масштабах [3, c. 21].
Таким чином, сутність наслідків процесів інтелектуальної міграції має двозначний характер. В
першу чергу він визначається тим, з чиєї точки зору ми
розглядаємо ці процеси. Безперечно, висококваліфіковані
спеціалісти та наукова еліта, виїжджаючи за кордон,
позитивно оцінюють своє переміщення, яке має служити
покращенню матеріального стану, відкривати нові
можливості для реалізації свої професійних амбіцій та
підвищення кваліфікації. Країни–реципієнти мігрантів
також з радістю зустрічають таке поповнення власних
інтелектуальних ресурсів та потенціалу. Натомість
загальноприйнятою є точка зору про те, що Батьківщина
мігрантів в таких умовах зустрічається лише з
негативними наслідками цих процесів. Вона зазнає
демографічних втрат, залишається без найважливішої
для сучасних умов розвитку людської цивілізації
частини людських ресурсів. В результаті гальмуються
процеси її модернізації та формується відставання від
держав–флагманів міжнародного середовища. Втім,
інтелектуальну міграцію навіть для країн походження
мігрантів не слід розглядати виключно з точки зору
категорій безпекової загрози. На думку експертів, вона
має й певні позитивні наслідки – на кшталт сприяння
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інтеграції України в міжнародний ринок праці через
міждержавний обмін робочою силою; послаблення
соціального тиску в суспільстві, спричиненого проблемою безробіття; стимулювання продуктивної діяльності українських наукових працівників та створення
національних діаспор, які можуть в подальшому
стати опорою зовнішньополітичної активності нашої
держави. Така двозначність повинна враховуватись при
виробленні державної міграційної стратегії, яка не лише
має нівелювати вплив негативних наслідків міграційних
процесів, але й сприяти адекватному використанню на
благо держави їхніх позитивних результатів.
Список використаних джерел
1. Акімов, Д., 2012. ‘Інтелектуальна трудова міграція: наскільки
страждає Україна від «утечки мозгов»’, Європейські перспективи,
№2 (1), с.60–63.
2. Вйонцек, О., 2013. ‘Аспекти інтелектуальної міграції в
контексті переходу до економіки знань’, Соціально–економічні
проблеми сучасного періоду України: [зб. наук. пр.] / НАН України.
Ін–т регіональних досліджень; редкол.: В. С. Кравців (відп. ред.),
Львів, Вип. 3(101). Територіальні міграційні системи: теорія і
практика, с.302–308.
3. Власова, ТР., 2015. ‘Міжнародна інтелектуальна міграція:
наслідки для країн–донорів’, Вісник Чернівецького торговельно–
економічного інституту. Економічні науки, Вип.4, с.16–24.
4. Горожанкина, НА., 2013. ‘Международная интеллектуальная
эмиграция из Днепропетровского региона (геосоциологический
компонент)’, Псковский регонологический журнал, с.43–48.
5. Горожанкіна, Н., 2012. ‘Суспільно–географічний аналіз
міжнародної інтелектуальної міграції населення’, Часопис
соціально–економічної географії, №13 (2), с.77–80.
6. Крисаченко, В., 2005. ‘Динаміка населення: популяційні,
етнічні та глобальні виміри’, К.: НІСД, 368 с.
7. Ніколаєвський, В., 2007. ‘Інтелектуальна міграція та
соціальна безпека’, Міграція і толерантність в Україні. Зб. ст. / За
ред. Ярослава Пилинського, К.: Стилос, с.121–126.
8. Петрова, Я., 2007. ‘Інтелектуальна міграція в Україні: мотивація
та наслідки для суспільства’, Міграція і толерантність в Україні. Зб.
ст. / За ред. Ярослава Пилинського, К.: Стилос, с.127–132.
9. Пітюлич, МІ., 2014. ‘Нові тенденції розвитку міжнародної
трудової міграції та їх наслідки для України’, Науковий вісник
Мукачівського державного університету, Вип.1 (1), с.96–100.
10. Полковниченко, С., Курочка, В., 2016. ‘«Відплив умів» з
України як загроза національній безпеці’, Проблеми і перспективи
економіки та управління, №4 (8), с.16–22.
11. Світящук, І., Стадний, Є. ‘Академічна міграція’, Центр
дослідження суспільства CEDOS. [online] Доступно: https://
cedos.org.ua/system/attachments/files/000/000/050/original/
AcademicMigration_CSR.pdf?1404815631
12. Січко, СМ., 2016. ‘Міжнародна трудова міграція як форма
міжнародних економічних відносин’, Глобальні та національні
проблеми економіки, Вип.10, с.112–116.

References
1. Akimov, D., 2012. ‘Intelektual’na trudova migracija: naskil’ky
strazhdaje Ukrai’na vid «utechky mozgov» (Intellectual labor migration:
how much Ukraine suffers from brain drain)’, Jevropejs’ki perspektyvy,
№2 (1), s.60–63.
2. Vjoncek, O., 2013. ‘Aspekty intelektual’noi’ migracii’ v konteksti
perehodu do ekonomiky znan’ (Aspects of intellectual migration in
the context of the transition to a knowledge economy)’, Social’no–
ekonomichni problemy suchasnogo periodu Ukrai’ny: [zb. nauk. pr.]
/ NAN Ukrai’ny. In–t regional’nyh doslidzhen’; redkol.: V. S. Kravciv
(vidp. red.), L’viv, Vyp. 3(101). Terytorial’ni migracijni systemy: teorija
i praktyka, s.302–308.
3. Vlasova, TR., 2015. ‘Mizhnarodna intelektual’na migracija:
naslidky dlja krai’n–donoriv (International Intellectual Migration:
Implications for Donor Countries)’, Visnyk Chernivec’kogo torgovel’no–
ekonomichnogo instytutu. Ekonomichni nauky, Vyp.4, s.16–24.

Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

4. Gorozhankina, NA., 2013. ‘Mezhdunarodnaja intellektual’naja
jemigracija iz Dnepropetrovskogo regiona (geosociologicheskij
komponent) (International intellectual emigration from the
Dnepropetrovsk region (geosociological component))’, Pskovskij
regonologicheskij zhurnal, s.43–48.
5. Gorozhankina, N., 2012. ‘Suspil’no–geografichnyj analiz
mizhnarodnoi’ intelektual’noi’ migracii’ naselennja (Socio–geographical
analysis of the international intellectual migration of the population)’,
Chasopys social’no–ekonomichnoi’ geografii’, №13 (2), s.77–80.
6. Krysachenko, V., 2005. ‘Dynamika naselennja: populjacijni,
etnichni ta global’ni vymiry (Population dynamics: population, ethnic
and global dimensions)’, K.: NISD, 368 s.
7. Nikolajevs’kyj, V., 2007. ‘Intelektual’na migracija ta social’na
bezpeka (Intellectual Migration and Social Security)’, Migracija i
tolerantnist’ v Ukrai’ni. Zb. st. / Za red. Jaroslava Pylyns’kogo, K.:
Stylos, s.121–126.
8. Petrova, Ja., 2007. ‘Intelektual’na migracija v Ukrai’ni:
motyvacija ta naslidky dlja suspil’stva (Intellectual Migration in Ukraine:
Motivation and Implications for Society)’, Migracija i tolerantnist’ v
Ukrai’ni. Zb. st. / Za red. Jaroslava Pylyns’kogo, K.: Stylos, s.127–132.
9. Pitjulych, MI., 2014. ‘Novi tendencii’ rozvytku mizhnarodnoi’
trudovoi’ migracii’ ta i’h naslidky dlja Ukrai’ny (New trends in the
development of international labor migration and their implications for
Ukraine)’, Naukovyj visnyk Mukachivs’kogo derzhavnogo universytetu,
Vyp.1 (1), s.96–100.
10. Polkovnychenko, S., Kurochka, V., 2016. ‘«Vidplyv umiv» z
Ukrai’ny jak zagroza nacional’nij bezpeci (The “brain drain” from
Ukraine as a threat to national security)’, Problemy i perspektyvy
ekonomiky ta upravlinnja, №4 (8), s.16–22.
11. Svitjashhuk, I., Stadnyj, Je. ‘Akademichna migracija (Academic
migration)’, Centr doslidzhennja suspil’stva CEDOS. [online] Dostupno:
https://cedos.org.ua/system/attachments/files/000/000/050/original/
AcademicMigration_CSR.pdf?1404815631
12. Sichko, SM., 2016. ‘Mizhnarodna trudova migracija jak forma
mizhnarodnyh ekonomichnyh vidnosyn (International labor migration as
a form of international economic relations)’, Global’ni ta nacional’ni
problemy ekonomiky, Vyp.10, s.112–116.
Demydenko O. I., PhD student, International Relations and Foreign
Policy Department, Faculty of History, Vasyl’ Stus Donetsk National
University (Ukraine, Vinnytsia), d.a.music.official.channel@gmail.com
Consequences of the Intellectual Migration Processes
for the Ukrainian State and Society
The article deals with the complex of consequences that the processes of
intellectual migration have caused for their participants – Ukrainian citizens who
directly participate in this movement; the Ukrainian state, which loses its intellectual
potential because of these processes; the recipient–states of the migrants, which, on
the contrary, are enriched by the influx of highly skilled personnel from Ukraine. The
views on the research topic of various Ukrainian experts–such as V. Nikolaevsky,
Y. Petrova, S. Polkovnichenko and V. Kurochka – are presented. It is proved that the
subject of the study cannot be taken uniquely, since the consequences of migration,
despite the traditional perception as a threat, have certain positive characteristics.
It is emphasized that in the conditions of a cross–border, informatized and
globalized world, the external migration of scientific personnel may not prevent
them from working for the benefit of their Motherland – instead it will promote the
acquisition of professional experience and raising of their qualifications. It also
contributes to the Ukraine’s integration into the international labor market through
the intergovernmental labor exchange; weakens social pressure in society caused
by the problem of unemployment; stimulates the productive activity of Ukrainian
scholars and the creation of national diasporas, which can become the basis of
Ukraine’s foreign policy activities. However, this does not counterbalance the
existing negative consequences of the intellectual migration processes – the loss of a
competitive part of the national labor resources; slowdown of pace of scientific and
technological progress because of the numerous emigration of Ukrainian scholars;
reduction of productivity and intellectual levels of the population; inhibition of the
pace of development of certain branches of the national economy; increasement
of lagging behind from developed states in the field of intensive development.
Therefore, it actualizes the need to develop a special state strategy designed to
remedy the situation.
Keywords: intellectual migration, demographic crisis, scientific potential,
negative consequences of migration, positive effects of migration, Ukraine.
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Моделі національної
консолідації українського суспільства
Метою статті є визначити найбільш дієву модель консолідації
українського суспільства. Методологічною основою дослідження послужив
конкретно–історичний, порівняльний та історико–аналітичний методи.
Встановлено, що для консолідації необхідно використовувати м’яку модель
мультикультуралізму скоректованого до сучасних українських реалій.
Ключові слова: консолідація, нація, мультикультуралізм, етнополітика.

Різноманітні виклики, джерела походження яких
знаходяться в середині держави чи за її межами,
не становитимуть небезпеки для країни за умови
консолідованості суспільства. Залежність національної
безпеки від згуртованості громадян є однією з
актуальних тем наукового вивчення. Вона перебуває в
полі пізнавального аналізу закордонних і українських
дослідників. Серед них можна назвати К. Вітман,
І. Кресіну. К. Агєєву, Г. Луцишин, Р. Сунто. Ф. Фукуяму
та ін. Питання моделей етнонацінальної політики країн
піднімають у своїх працях М. Лазарович. В. Нахманович,
Дж. Ротшильд, Е. Шилза, Ван ден Берг, Е. Сміт та ін.
Цінними для розуміння суті проблеми є праці, в яких
піднімаються питання історичного досвіду етнополітики
інших країн, наприклад Т. Запорожця тощо.
Метою статті є розкрити важливість консолідаційного
процесу для утвердження перспективного проекту
розвитку української держави. Актуальність національної
консолідації спільноти особливо зростає в існуючих
реаліях неоголошеної війни Російської Федерації проти
України. Завданням статті є проаналізувати різні моделі
національної консолідації суспільства та означити
найбільш дієву для реалізації в сучасній етнополітиці
української держави.
Залежно від політичного режиму, стратегії
державного розвитку, рівня розвитку громадянського
суспільства, етнокультурної ситуації в країні тощо
обирається певна система інструментарію досягнення
цілей етнополітики. Задіюються такі моделі етнополітики як: «плавильного казана», «етнічної мозаїки»,
«томатного соусу», «салатної миски», «ядра–переферії
та
внутрішньої
колонізації»,
«етнокультурного
нейтралітету», «етнокультурної справедливості» тощо.
Всі вони фактично зводятся до того, що держави
інтегрують національні меншини не змінюючи їхню
етнічну ідентичність, або готові їх інтегрувати за
умови їхньої відмови від своєї етнічної ідентичності
[1]. Себто постають дві основні моделі етнополітики –
асиміляційна та плюралістична.
Асиміляційна модель етнополітики передбачає
інтеграцію суспільства шляхом повного зникнення групи
меншин незалежно від тривалості їхнього проживання
на території якоїсь певної держави.
Впродовж ХІХ і до початку 60–х рр. ХХ ст.
асиміляційна модель застосовувалась в етнополітичних
практиках багатьох європейських країн та держав
на інших континентах, включно зі США. В останній
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проголошувалося асиміляційне американське кредо,
що передбачало націю, яка складається з індивідів, які
роблять власний вибір, а не націю, що базується на
непорушних етнічних громадах [5, c. 50].
Елементи асиміляційної моделі продовжують
існувати у французькій етнополітиці, яка впродовж
тривалого часу спрямовувалася на формування
етнокультурної однорідності суспільства. У Франції
заперечується саме існування етнічних меншин як
особливих «національностей» у рамках єдиного народу,
належність до якого визначається громадянством. Хоча
в кожної людини залишається право виявляти свою
індивідуальність (в тому числі культурну, релігійну або
етнічну на особистому а не груповому рівні [2, c. 108].
Асиміляційні практики продовжують перебувають
в етнополітичному арсеналі різних країн Центральної
і Південної Америки, Африки та Азії як способи
усунення сепаратизму і трайбалізму. На думку
Р. Коршак, асиміляційна модель відіграла свою роль
у становленні багатьох сучасних націй, і надалі може
використовуватися у м’якому варіанті [7, c. 444].
На фоні піднесення боротьби за національне
самовизначення у другій половині ХХ ст. виявилося
очевидним деструктивність асиміляційних практик.
Загроза міжетнічних конфліктів змусила уряди різних
держав шукати нові моделі етнополітики. В багатьох
демократичних країнах вдалися до провадження плюралістичних моделей, що основувалися на толерантності
й пошануванні всіх етнокультурних індентичностей.
Нова модель етнополітики, що отримала назву
мультикультуралізму передбачала «інтеграцію без
асиміляції», утвердження єдності через різноманіття.
Мультикультуралізм постав як особлива форма інтегративної, ліберальної ідеології, через яку поліетнічні та
полікультурні національні суспільства реалізують стратегії
національного порозуміння та стабільності на принципах
рівноправності співіснування різних форм культурного
життя [8, c. 19]. Завданням моделі мультукультуралізму є
забезпечити консолідацію національної спільноти держави
з одночасним збереженням її культурної багатоманітності.
На переконання Р. Коршук, «політика мультикультуралізму
прагне до органічного поєднання загальнонаціональної
ідентичності та етнічних ідентичностей різноманітних
груп, що населяють країну» [7, c. 447].
В
залежності
від
історичних
традицій,
етнокультурних, політичних, соціальних та інших умов
різних країн політика мультикультуралізму може мати свої
відмінності. Двома її основними виявами є «м’який» (або
«слабкий») та «жорсткий» (або «твердий», «сильний»)
мультикультуралізм. «Жорсткий» мультикультуралізм
передбачає відособленість етнокультурних груп і
мозаїчність суспільства, домінування інтересів певних
етнокультурних груп над інтересами суспільства як
цілого; політика «м’якого мультикультуралізму сприяє
процесам суспільної інтеграції, підтримує культурну
різноманітність, захищає права і створює можливості для
збереження самобутності етнічних груп паралельно із
розвитком загальнонаціональної соцієтальної культури
і збереженням (а в молодих державах – формуванням)
парасолько–подібної ідентичності, яка охоплює усіх
громадян незалежно від їх етнічного походження [6].
Прихильники мультикультурної політики відзначають її важливість в сенсі недопущення асиміляційного
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гноблення слабших етнокультурних груп сильнішими,
дієвість як засобу нейтралізації конфліктногенних
ситуацій між етносами, здатність забезпечити
рівноправність розвитку етнокультур, можливість
сприяти росту єдності суспільства тощо. Існують
не менш серйозні заперечення проти використання
мультикультурної моделі етнополітики. Занепокоєність
викликає загроза устійнення етнічної і соціальної
відсталості та замкнутості, зміщення акцентування з
інтересів особистості на групові інтереси етноспільнот,
посилення «мозаїчності», розмивання етнокультурного
ядра націй, руйнування громадянського суспільства,
деконсолідація спільноти, посилення сепаратизму
тощо. Ставиться в приклад Канаду, де політика
мультикультуралізму не привела до відмови мешканців
Квебеку створити окремий державний організм.
Низка державних лідерів, зокрема канцлер Німеччини
А. Меркель, прем’єр–міністр Великої Британії
Д. Кеменон, Президент Франції Н. Саркозі, заявили про
провал моделі мультикультуралізму в їхніх країнах.
Низка дослідників вважають, що ще рано відкидати
мультинаціональну
модель
етнополітики.
Вона
придатна до використання за умови врахування низки
моментів, що призвели до критичних випадів проти
її застосовування. Необхідно забезпечити реалізацію
принципу різноманітності, що має автоматично
виключати роздільність і сегрегацію. Етнокультурні
групи мають взаємодія між собою, взаємозбагачуватись,
інтегруватись в єдине суспільство, користуватися
рівними правами і отримуватися однакових обов’язків
перед національною спільнотою держави.
Необхідно збільшити привабливість мультикультуралізму серед представників державотворюючих
етносів, унеможливити побоювання щодо розмивання
етнокультурного ядра націй. В цьому контексті
пропонується забезпечувати багатоманітність не
меншин, а культур. На переконання А. Колодій, подібне
дозволило б «поширити принцип мультикультуралізму
не тільки на національні меншини, але й на домінантні
етноси, які в нових незалежних державах є домінантними
лише номінально і потребують неменшої державної
підтримки, ніж меншинні групи. Така модифікація
доктрини зробила б її привабливою для етнокультурної
більшості і її речників, а отже, й перспективнішою, а
також мінімізувала б загрозу розмивання етнокультурного
ядра націй і послаблення внаслідок цього національної
єдності і державної міцності» [6].
На переконання багатьох дослідників, громадянські
нації в основному утворюються навколо етнокультурного
ядра. Д. Александер називає його «серцевинною»,
якою в державі виступають заголовні або титульні
етноси. Подібним чином поставали європейські
нації, американська, австралійська та ін. В останніх
солідиризуючими групами виступали англосакси, у
країнах Південної Америки національна консолідація
відбувається навколо метисових іспаномовних спільнот.
У стратегії національної ідентичності, поданій
у звіті Програми розвитку ООН акцентується на
формуванні національних спільнот держав на основі
етнокультурного ядра. Зокрема, рекомендується
запровадження єдиної офіційної мови як державної
з її обов’язковим використанням в адмініструванні,
державному управлінні, війську, у системі вищої освіти
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тощо; створення націоналізованої системи обов’язкової
освіти на основі стандартних планів, у центрі яких мова,
література історія домінуючої групи; впровадження мови
і культури домінуючої групи у державних ЗМІ та інші
культурні інституції; загальнонаціональної символіки
(свята, герої, топоніми тощо).
На основі культури титульного етносу формується
національна культура спільноти держави. Без
загальнонаціональної культури (культурну серцевину
якої становлять здобутки домінуючої етнічної групи)
не може виникнути громадянська нація, що передбачає
як політичні (територіальні), так і соціокультурні
об’єднавчі інтегративи. В. Кимлічка означає таку
спільну культуру соцієтальною, що складається зі
спільної мови (кількамовні нації є нечисленними),
спільних цінностей, спільних цілей та інтересів,
спільної історичної пам’яті, спільних правових і
соціальних засад, державної символіки тощо. На думку
А. Колодій, без етнокультурної серцевини немає нації
(ні етнічної, ні політичної, ні громадянської), а без нації
немає належного рівня єдності народу та інтегрованості
суспільства, тому процес державотворення залежить
від успіху національної консолідації, зміцнення позицій
заголовної нації та її культури [5, c. 19].
Важливе значення для успіху національної
консолідації держави відіграє ретельно сформована
концепція етнополітики, яка має вибудовуватися
з врахуванням утвердження загальнонаціональної
ідентичності та надання можливостей для плекання
ідентичності етнічних груп. Належним чином
реалізована етнополітика сприятиме формуванню
української громадянської нації, постання якої
свідчитиме про життєздатність українського державного
проекту. Необхідно погодитися з А. Колодій, що творити
українську громадянську націю потрібно навколо
українського заголовного етносу через формування
подвійної національної ідентичності (етнічної та
територіальної) [5, c. 24]. Враховуючи недостатній
рівень існуючої територіальної ідентичності українських
громадян М. Степико вважає, що саме українська
етнокультурна «серцевина» спроможна прискорити
процеси формування громадянської нації [10, c. 29].
Відкидання етнокультурного ядра з концепції
конструювання української національної спільноти
негативно позначиться на інтеграції суспільства.
Свідченням цьому є події в Криму і на Донбасі.
Автори національної доповіді за 2017 р. «Україна:
шлях до консолідації» відзначають, що «етнічний
вимір ціннісних конфліктів зумовлений стереотипом
етноісторичної та політичної думки щодо розуміння
української громадянської нації як поліетнічного
феномену, без врахування її етнічного ядра, яке становить
національну більшість – етнічних автохтонів–українців
(77% населення за переписом 2001 р.) [11, c. 104]. Про
те, що громадянська нація не може не бути етнічно
маркованою твердить О. Майборода, який вимагає
від державної етнонаціональної політики особливої
уваги до «ідентичності титульного етносу, відмови від
ідеалізованої національної конструкції. У якій він не
є центральною ланкою, а лише однією з багатьох, тим
більше, що поліетнічна українська нація залишається
перспективою, а моноетнічна є принаймні поки що
реальністю» [9, c. 8].
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Комплекс різноманітних факторів. Серед яких можна
відмітити різноманітні здобутки українців у спорті та
економіці, переможні дві революції, незмінно впливає
на відродження власної ідентичності етнічних українців.
Останні події також прискорюють формування
загальноукраїнської
(територіальної)
ідентичності
серед національних меншин, які інтегруються в
загальнодержавні процеси. Зростають проукраїнські
та проєвропейські настрої. Як зауважують соціологи,
відкривається «вікно можливостей» національної
інтеграції спільноти держави. Себто інтегративною
основою виступає українська етнокультурна, яка нанизує
політичні, соціально–економічні, духовно–моральні,
мотиваційні смисли.
Зважаючи на особливості сучасного націо– та
державотворення найбільш оптимальною до умов та часу
буде етнополітична модель м’якого мільтикультуралізму,
що передбачає існування соцієтальної культури
державотворчого етносу зі збереженням багатоманітності культур етнічних груп. На переконання
А. Колодій, інтегративний мультикультуралізм, що
«злагоджує суперечності і сприяє порозумінню, що
визнає актуальність для молодих національних держав
перевіреного принципу: одна держава – одна домінуюча
соцієтальна культура, може бути прийнятним як орієнтир
етнополітики для посткомуністичних суспільств, у
тому числі й України, які змушені поєднувати завдання
модерної і постмодерної епох» [3, c. 7].
З врахуванням стратегічних завдань національної
консолідації спільноти держави модель політики
мультикультуралізму в Україні повинна забезпечити
витворення спільної соцієтальної культури основаній на
спільній державній мові, спільних духовних цінностях,
спільній історичній пам’яті, спільних інтересах,
спільному проекті майбутнього зі забезпеченням
етнокультурної багатоманітності країни.
Підсумовуючи зазначимо, що українська етнонація
перебуває в стані незавершеної національної інте-грації. З
відновленням незалежності постало завдання завершити
консолідацію етнічної нації і сформувати громадянську
націю. На даний момент можна констатувати певні
зрушення в цьому процесі – зростання національної
свідомості етнічних українців, формування територіальної
ідентичності українського суспільства. Надалі необхідно
систематизувати заходи щодо консолідації української
національної спільноти держави навколо домінуючої
української етнокультурної «серцевини» з врахуванням
збереження етнокультурної різноманітності. Для реалізації
цієї стратегії можна використовувати м’яку модель
інтегруючого
мультикультуралізму,
скоректованого
до реалій українського націо– та державотворення.
Подальше дослідження цього питання сприятиме
виробленню концептуальних засад українського варіанту
етнонаціональної моделі мультикультаріалізму.
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Концепція «соціалізму в одній країні» та
внутрішньопартійна боротьба у РКП (б)/ВКП (б)
Визначено та досліджено засадничі положення концепції «соціалізму
в одній країні» як технології соціалістичного будівництва у СРСР. Доведено,
що особливого значення ця концепція набула на тлі внутрішньопартійної
боротьби за владу в РКП (б)/ВКП (б), яка загострилась після смерті В. Леніна
у січні 1924 року. Зокрема, Й. Сталін перетворив її на власну ідеологічну
платформу та використав як інструмент для політичного знищення спочатку
Л. Троцького, Г. Зінов’єва і Л. Каменєва, які категорично відкидали можливість
побудови соціалізму в одній країні, а згодом й М. Бухаріна, який мав відмінні від
сталінських погляди на шляхи соціалістичного будівництва у СРСР.
Ключові слова: ідеологія, соціалізм, революція, СРСР, марксизм–ленінізм,
більшовики, комуністична парія.

Ідеологічний та організаційний розвиток лівих
політичних партій у ХХІ столітті значною мірою заданий
попереднім досвідом їхньої ідейно–інституційної
еволюції. Саме тому, на нашу думку, повноцінне з
наукової точки зору дослідження актуального стану
розвитку лівих партій, зокрема й комуністичних, вимагає
неодмінного врахування такого досвіду.
Відтак, спираючись на цю методологічну установку,
зауважимо, що ідейно–інституційна еволюція Російської
комуністичної партії (більшовиків) (з 1925 року –
Всесоюзна комуністична партія (більшовиків)) у
перші десять–п’ятнадцять років після смерті В. Леніна
відбувалась в фарватері реалізації Й. Сталіним
стратегії зі встановлення своєї одноосібної, тотальної,
нічим необмеженої влади над партією та державою.
Запорукою успіху в боротьбі за владу в партії між
різними претендентами (Й. Сталіним, Л. Троцьким,
Г. Зінов’євим, Л. Каменєвим, М. Бухаріним) на статус
нового партійного вождя стало формування власної
ідейно–теоретичної платформи, причому максимально
закамуфльованої під «ленінізм». Розглядаючи становлення сталінського ідеологічного проекту, передусім
необхідно зауважити, що одна з основних ліній
внутрішньопартійного конфлікту, що загострився після
смерті В. Леніна, розгорнулася навколо проблеми шляхів
побудови соціалізму в СРСР, яка, по суті, була питанням
щодо визначення основоположних принципів його
внутрішньої та зовнішньої політики. Відповідаючи на
це питання, Й. Сталін використав концепцію побудови
соціалізму в одній країні, яку він зробив стрижнем своєї
ідеологічної платформи.
Тут треба звернути увагу на те, що вперше до ідеї
побудови соціалізму в «одній, окремо взятій країні»1
звернувся М. Бухарін у межах своєї теорії «аграрно–
кооперативного соціалізму». Причому він наголошував,
що ключові положення його теорії ґрунтуються на ідеях
1
М. Бухарін та Й. Сталін приписували авторство цієї
концепції, як і закону нерівномірності капіталістичного
розвитку різних країн світу, що лежить в її основі, В. Леніну.
Однак, Л. Троцький у своїй праці «Зраджена революція: Що таке
СРСР та куди він йде?» (1936) доводить, що авторство належить
не В. Леніну, а німецькому соціал–демократу Г.Фольмару, який
виклав ці ідеї ще у 1879 році [9, с. 201–203].
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В. Леніна, викладених ним в останні роки життя (1921–
1923 рр.). Тобто, знову ж таки на перший план тут вийшла
апеляція до авторитету В. Леніна, його цитування.
Особливістю такої «війни цитат», яку розв’язали у
рамках конструйованих ними власних «ленінізмів»
основні претенденти на верховну владу в партії, було те,
що кожен з них апелював лише до тих думок В. Леніна,
часто вирваних з контексту, які ідеологічно працювали на
користь саме їхньої інтерпретації «ленінізму», навмисно
замовчуючи або перекручуючи ті його погляди, що її
заперечували. Не стала виключенням позиція В. Леніна
щодо перспектив світової пролетарської революції та
можливостей побудови соціалізму в одній країні.
Зауважимо, що у цьому питанні В. Ленін однозначно
спирався на одну з основоположних установок
«класичного» марксизму про неможливість перемоги
соціалістичної революції в одній країні, оскільки її успіх
залежить від більш менш одночасного революційного
виступу пролетарів усіх цивілізованих (капіталістично
розвинутих) держав, тобто від тріумфу всесвітньої
революції. Наприклад, у 1921 році він зазначав, що і
перед революцією 1917 року, і після неї більшовикам
було зрозуміло: «без підтримки міжнародної світової
революції
перемога
пролетарської
революції
неможлива… або негайно, або, принаймні, дуже швидко,
настане революція в інших країнах, капіталістично
більш розвинутих, або, в іншому випадку, ми маємо
загинути» [3, с. 36].
Натомість
прихильники
концепції
побудови
соціалізму в одній країні (насамперед Й. Сталін),
для підтвердження ідеологічної правильності своєї
позиції акцентували увагу на словах В. Леніна з його
статті «Про гасло Сполучених Штатів Європи» (1915):
«Нерівномірність економічного та політичного розвитку
є безумовний закон капіталізму. Звідси випливає, що
можлива перемога соціалізму початково в небагатьох
або навіть в одній, окремо взятій, капіталістичній країні»
[4, с. 354]. Здавалося б, В. Ленін сам собі суперечить.
Однак, якщо не виривати його слова з контексту та не
інтерпретувати їх відповідно до певної ідеологічної
доцільності, а уважно проаналізувати вже наступне
речення, то стає цілком зрозумілим, що він абсолютно
не відмовляється від генеральної марксистської лінії
(стратегії) – здійснення всесвітньої соціалістичної
революції. «Пролетаріат цієї країни, здобувши перемогу,
експропріювавши капіталістів та організувавши у себе
соціалістичне виробництво, встав би проти решти,
капіталістичного світу, привертаючи до себе пригноблені
класи інших країн, піднімаючи у них повстання проти
капіталістів…», – наголошував він [4, с. 354–355].
Тобто, на нашу думку, тут йдеться лише про
формування певної політичної тактики, спрямованої
на реалізацію стратегічного плану: пролетарська революція, встановлення диктатури пролетаріату та перехід
до побудови соціалізму в Росії має спровокувати
пролетаріат усіх розвинутих країн світу на революцію,
яка, своєю чергою, гарантуватиме перемогу соціалізму в
самій Росії. Саме ця тактика стає провідною у політиці
більшовицької партії на початку 1920 років на тлі спаду
революційного руху в Європі. За словами О. Отта,
якщо одразу після революції в Росії В. Ленін розглядав
світову революцію гарантією існування радянської
влади, то у 1920 роки сама радянська республіка стала
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визначатись як умова просування до світової революції,
як її плацдарм [5, с. 148].
Таку зміну акцентів В. Ленін пояснював необхідністю
«пристосувати нашу тактику до цієї зигзагоподібної
лінії історії». Під «зигзагами історії» він розумів саме
затухання світового революційного руху [3, с. 36].
Суть тактики пристосування до нових історичних
обставин полягала у переході від активних спроб
революціонізувати Європу до політики «передишки»,
тобто мирного співіснування між більшовицькою Росією
та капіталістичними країнами. На цьому тлі В. Ленін
пропонував відмовитись від радикальних заходів у
процесі розбудови соціалізму в Росії. У своїх працях
1921–1923 років він акцентує увагу на доцільності
саме поступового будівництва. Зокрема, у листопаді
1921 року В. Ленін наголошував на необхідності заміни
революційних методів у цьому питанні, характерних
для періоду «воєнного комунізму», на реформістські,
поступові кроки, які найбільше відповідають «новій
економічній політиці». Причому в основу цих кроків він
клав оживлення та розвиток внутрішньої торгівлі за її
правильного державного регулювання.
Тож, М. Бухарін апелював саме до цих теоретичних
установок, коли обґрунтовував ідею, що шлях до
соціалізму в умовах технічної та економічної відсталості
Росії є «дуже тривалим», але правильним, якщо тільки
«будемо вести правильну політику щодо селянства».
Під «правильною політикою» він розумів розвиток
селянських кооперативів, які мали бути залучені до
процесу соціалістичного будівництва. Відповідно до
його підходу, саме завдяки поступовому об’єднанню
селянських кооперативів з системою державних
економічних організацій, насамперед з промисловістю,
повинно було відбутися повільне «вростання» Росії
в соціалізм [1, с. 38–39, 58]. Причому М. Бухарін
вказував на те, що йдеться про «вростання» в соціалізм
саме в окремо взятій країні. Так, у 1925 році він чітко
сформулював питання: «чи можемо ми побудувати
соціалізм в одній нашій країні без прямої підтримки
з боку переможного пролетаріату інших країн?».
Відповідаючи на нього, М. Бухарін, з одного боку, не
відкидав перспективи та важливості світової революції,
яка була б остаточною гарантією перемоги революції в
Росії, а з іншого – наголошував на можливості побудови
соціалізму в одній країні (СРСР) без світової революції
та технічної й економічної допомоги робітників інших
країн: це надзвичайно уповільнить, але аж ніяк не
перешкодить процесу соціалістичного будівництва
[1, с. 100–104].
Отже, спільна тактика прибічників концепції
побудови соціалізму в одній країні (зокрема, М. Бухаріна,
Й. Сталіна, О. Рикова, С. Кірова, М. Томського) щодо її
політико–ідеологічної легітимізації полягала у визнанні
положення про світову пролетарську революцію,
що слугувало, свого роду, демонстрацією відданості
фундаментальним принципам марксизму–ленінізму, за
одночасного наголосу на необхідності соціалістичного
будівництва в окремо взятій Росії в умовах невизначеності
термінів здійснення світової революції. І саме останній
аспект з другої половини 1920 років перетворюється на
провідну ідеологічну доктрину ВКП (б). Тут необхідно
виокремити дві групи факторів, що зумовили та сприяли
вказаному процесу – об’єктивні та суб’єктивні.
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У першому випадку йдеться про чергову адаптацію
(пристосування) ідеологічних положень революційного
марксизму, а з ним вже і ленінізму, до нових історичних
обставин. Це стабілізація капіталізму в Західній Європі
та різкий спад революційного руху в регіоні, якому
більшовики відводили провідну роль у роздмухуванні
світової революції. За таких нових економічних і
політичних умов вони мали дати відповідь на питання:
що робити далі?
У другому – про боротьбу за владу в партії.
Концепцію «соціалізму в одній країні» Й. Сталін
свідомо перетворив на головну ідеологічну зброю у
війні зі своїми конкурентами, протиставивши її спочатку
теорії «перманентної революції» Л. Троцького, який був
лідером так званої «лівої опозиції» у РКП (б)/ВКП (б),
а згодом використавши проти своїх колишніх союзників
Г. Зінов’єва та Л. Каменєва, які на початку 1925 року
очолили ще одну внутрішньопартійну групу («нову
опозицію») у ВКП (б), члені якої також категорично
відкинули можливість побудови соціалізму в одній
країні, тобто в СРСР, без перемоги світової пролетарської
революції.
Тож, саме сукупна дія цих двох групи факторів,
на нашу думку, призвела до того, що вже у 1925 році
теза В. Леніна про тимчасову «передишку» була
переформульована на тривалий «період мирного
співіснування СРСР з капіталістичними державами»,
а концепція «соціалізму в одній країні» – відображена
та зафіксована в офіційних документах більшовицької
партії.
Звертаючись до детальнішого аналізу позиції
Й. Сталіна, зауважимо, що хоча вперше у контексті
внутрішньопартійної дискусії згадану концепцію
використав М. Бухарін саме Й. Сталін став найбільшим
популяризатором її основних положень, розвинувши їх
до рівня власної ідеологічної платформи та офіційної
доктрини ВКП (б). Причому реалізувати це йому вдалося
саме завдяки дистанціюванню від версії М. Бухаріна та
легітимізуючої апеляції до авторитету В. Леніна. Йдеться,
зокрема, про те, що, здобувши наприкінці 1927 року
повну перемогу в політико–ідеологічному протистоянні
над «об’єднаною опозицією» (була утворена у 1926
році унаслідок об’єднання «лівої опозиції» та «нової
опозиції»), Й. Сталін перейшов до політичної ліквідації
свого колишнього друга та соратника М. Бухаріна, який
у 1928 році став одним із лідерів «правої опозиції» у
ВКП (б). Для цього він знову ж таки використав ідейні
розбіжності в інтерпретації шляхів і засобів побудови
соціалізму в СРСР.
Суть розходжень між Й. Сталіним та М. Бухаріним
у згаданому питанні полягала у такому: по–перше,
якщо М. Бухарін розглядав політичний та економічний
розвиток СРСР як «могутній важіль міжнародної
пролетарської революції», то Й. Сталін основне завдання
потенційних революцій в інших країнах вбачав у захисті
та зміцненні комуністичного устрою в СРСР.
По–друге, якщо М. Бухарін вказував на те, що процес
соціалістичного будівництва в Росії буде надзвичайно
тривалим, то Й. Сталін був упевнений, що завдяки
технічному прогресу та, як наслідок, прискоренню
темпів розвитку («шалені темпи») соціалізм зможе
розвиватись «семимильними кроками» [6, с. 136–138]. З
цієї відмінності випливає наступне суттєве розходження.
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По–третє, М. Бухарін був послідовним прихильником
еволюційного підходу до соціалістичного будівництва.
В основі його концепції аграрно–кооперативного
соціалізму лежали принципи реформаторства, тобто
стійке переконання, що країну необхідно вести до
соціалізму за допомогою мирних методів переконання,
притаманних непу, а не засобом революційних методів
примусу, характерних для «воєнного комунізму». Відтак
на шляху до соціалізму М. Бухарін категорично відкидав
необхідність здійснення так званої «третьої революції»1 [2].
Й. Сталін натомість виходив з діаметрально протилежної
установки: побудувати соціалізм в одній, окремо взятій
країні еволюційним шляхом, «черепашачим кроком»,
за допомогою мирних методів просто неможливо. Для
цього необхідно здійснити чергову революцію. Тобто, тут,
на нашу думку, перед Й. Сталіним, так само як і перед
В. Леніним у 1917 році, постало питання прискорення,
форсування соціально–економічного прогресу в Росії:
якщо у 1917 році В. Леніну необхідно було у цьому
контексті розв’язати проблему можливості/неможливості
здійснення проле-тарської революції у неготовій для
цього країні, то Й. Сталіну, своєю чергою, також треба
було вирішити дуже подібне завдання – можливості/
неможливості побудови швидкими темпами соціалізму в
неготовій для цього державі.
Тут варто зауважити, що революція була життєво
необхідною у політичному плані особисто для самого
Й. Сталіна: для утвердження та легітимізації себе в якості
повноправного спадкоємця В. Леніна він потребував
власної, сталінської революції. Відтак у листопаді 1925
року в своїй статті він провів чітку аналогію між періодом
підготовки до більшовицької революції 1917 року та
сучасним для нього етапом. Причому Й. Сталін звертав
увагу на те, що здійснити перехід від Росії непівської, до
Росії соціалістичної (тобто, по суті, «третю революцію»
– Г. Ш.) буде можливо лише якщо партія зможе проявити
стару, ленінську твердість у справі реалізації своїх завдань
[7, с. 252]. Тож, те, що М. Бухарін був прихильником
еволюційного підходу, а Й. Сталін – революційного,
зумовило інші значущі розходження у тлумаченні ними
концепції «соціалізму в одній країні».
По–четверте, на думку М. Бухаріна, по мірі еволюційної
побудови соціалізму класова боротьба хоч і буде іноді
загострюватись, але усе ж таки поступово слабшатиме,
а сама вона відбуватиметься не у вигляді громадянської
війни (як це характерно для капіталістичного суспільства),
а набуватиме інших, переважно економічних форм,
що сприятиме забезпеченню громадянського миру.
Натомість Й. Сталін розвинув протилежне положення:
по мірі революційного просування до соціалізму класова
боротьба лише загострюватиметься.
По–п’яте, М. Бухарін спирався на класичний
марксистський постулат про поступове послаблення
та відмирання держави після пролетарської революції
по мірі соціалістичного розвитку і побудови комунізму
[2]. Це положення категорично суперечило усій логіці
«третьої революції», яку замислив здійснити Й. Сталін.
Адже та твердість у реалізації цього плану, на якій він
наполягав, передбачала насамперед наявність потужного
апарату примусу та репресій, а це могла забезпечити
1
Перша російська революція – 1905 року; Друга – лютнева
та жовтнева 1917 року.
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лише сильна держава. Відтак підхід Й. Сталіна полягав
у тому, що, з огляду на загострення класової боротьби
по мірі наближення до соціалізму, держава (диктатура
пролетаріату) не слабшатиме і відмиратиме, а, навпаки,
посилюватиметься. Її відмирання відбудеться лише
після побудови соціалізму.
Тут треба зазначити, що у 1939 році Й. Сталін взагалі
«відклав» відмирання держави у СРСР на невизначений
термін. Він стверджував, що класичні положення
марксистської теорії про відмирання держави потребують
суттєвого доповнення з метою їхньої адаптації до нових
історичних умов. Зокрема, на його думку, формулювання
Ф. Енгельса про те, що держава відімре тоді, коли
зникнуть антагоністичні суспільні класи буде вірним
лише за умови перемоги пролетарської революції
у всьому світі. Тобто за наявності капіталістичного
оточення, в якому перебуває СРСР, держава існуватиме
навіть за перемоги тут соціалізму (в одній, окремо взятій
країні). Ба більше, держава у СРСР не відімре навіть за
комунізму. «Чи збережеться у нас держава також і в період
комунізму? Так, збережеться, якщо не буде ліквідоване
капіталістичне оточення… Ні, не збережеться та відімре,
якщо капіталістичне оточення буде ліквідоване, якщо
воно буде замінено оточенням соціалістичним», –
наголошував Й. Сталін [8, с. 330–336].
Тож, М. Бухарін та Й. Сталін, спираючись на
власні інтерпретації марксизму–ленінізму, розробили
діаметрально протилежні технології побудови соціалізму
в СРСР. Суть бухарінського плану полягала у мирному,
еволюційному вростанні у соціалізм, насамперед
засобом підтримки села (розвиток селянських кооперативів), по мірі якого міжкласова напруга повинна
була зменшуватись, а апарат примусу та насильства
(держава) послаблюватись і поступово відмирати.
На противагу цьому сталінський план базувався на
силових, революційних методах, які мали прискорити
технологічний та соціально–економічний прогрес,
а отже, і саму побудову соціалізму в СРСР. У якості
каталізатору вказаних процесів Й. Сталін розглядав
прискорений розвиток важкої промисловості. Так звана
«форсована індустріалізація» повинна була відбутись за
рахунок села: засобом обкладення селянства «даниною»,
примусової масової колективізації та «розкуркулення».
На цьому тлі для Й. Сталіна було цілком очевидно,
що його «третя революція» не відбудеться без опору з
боку незгодних, які на цій підставі були проголошені
«ворогами народу», що підлягали ліквідації (теза про
«загострення класової боротьби»): саме проти них
(окремих людей, класів чи, навіть, цілих народів) і мала
бути спрямована уся міць державного апарату примусу
та насильства (теза про «посилення держави»).
Саме згадані розходження Й. Сталін ефективно
використав для політичного знищення М. Бухаріна
та його прибічників («правої опозиції»), яких він
звинуватив у так званому «правому ухилі» та у забороненій фракційній діяльності. Зокрема, у результаті
внутрішньопартійної боротьбі керівні органи партії
підтримали позицію Й. Сталіна: на об’єднаному пленумі
ЦК і ЦКК ВКП (б) у квітні 1929 року погляди бухарінців
були засуджені як «правоопортуністські», а самого
М. Бухаріна та М. Томського за «фракційну діяльність»
змістили з керівних посад у газеті «Правда», Комінтерні
та Центральній раді профспілок. Остаточну перемогу
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в протистоянні за владу в партії Й. Сталін здобув у
листопаді 1929 року, коли за рішенням ЦК М. Бухарін
був виведений зі складу Політбюро. Цього ж місяця
М. Бухарін, О. Риков і М. Томський визнали поразку та
публічно відмовились від власних поглядів.
Отже, можемо констатувати таке: по–перше, одним
із центральних завдань, яке постало перед більшовиками
після захоплення ними влади у Росії та потребувало
негайного вирішення, стало визначення шляхів побудови
соціалізму в країні. Якщо у 1917–1919 роках цей процес
однозначно розглядався ними безвідривно від здійснення
світової пролетарської революції (побудувати соціалізм
в Росії можливо лише за підтримки революційних
робітників світу), то на початку 1920 років унаслідок
провалу спроб більшовиків революціонізувати Європу
вони перейшли до політики «передишки» – мирного
співіснування між Росією (з кінця 1922 року – СРСР) та
капіталістичними країнами. У цьому контексті відбулося
зміщення акцентів у баченні шляхів переходу до
соціалізму: В. Ленін закликав тимчасово зосередитись
на соціалістичному будівництві в Росії та відмовитись
у цьому процесі від радикальних заходів «воєнного
комунізму» на користь реформістського інструментарію
непу. Саме ці ідеї В. Леніна розвинув його соратник
М. Бухарін у концепції «соціалізму в одній, окремо
взятій країні», відповідно до якої було обґрунтовано
можливість побудови соціалізму в СРСР без здійснення
світової революції.
По–друге, особливого значення концепція «соціалізму
в одній країні» набула на тлі внутрішньопартійної боротьби
за владу в РКП (б)/ВКП (б), яка загострилась після смерті
В. Леніна у січні 1924 року. Й. Сталін, перетворивши цю
концепцію на власну ідеологічну платформу, використав
її як інструмент для політичного знищення спочатку
Л. Троцького, Г. Зінов’єва і Л. Каменєва, які категорично
відкидали можливість побудови соціалізму в одній країні,
а згодом й М. Бухаріна, який мав відмінні від сталінських
погляди на шляхи соціалістичного будівництва в СРСР.
Саме повна перемога Й. Сталіна у внутрішньопартійній
боротьбі за владу, яка відбулась наприкінці 1920 років,
відкрила йому дорогу для подальшого встановлення
тоталітарного режиму спочатку в партії, а згодом і у всій
державі.
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The concept of «Socialism in One Country» and intra–party
struggle in RCP (b) / AUCP (b)
The article defines and studies the fundamental principles of the concept
of «Socialism in One Country» as a technology of socialist development in the
USSR. It has been proved that this concept became especially significant on the
background of the intra–party struggle for power inside RCP (b) / AUCP (b), which
intensified after Lenin’s death in January 1924. In particular, I. Stalin turned it
into his ideological platform and used as an instrument for political destruction
of L. Trotsky, G. Zinoviev and L. Kamenev, who strongly rejected the possibility
of building socialism in one country, and later N. Bukharin, whose views on the
socialist development in the USSR differed from Stalin’s.
Keywords: ideology, socialism, revolution, USSR, Marxism–Leninism, Bolsheviks, Communist Party.
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Зовнішньополітична концепція
Ахмета Давутоглу: основні теоретичні положення
Стаття присвячена вивченню зовнішньополітичних поглядів Ахмета
Давутоглу, які лягли в основу стратегії дій Турецької Республіки на
міжнародній арені в ХХІ столітті. Метою роботи є всебічне дослідження
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теоретичних положень, на яких було засноване його бачення світового порядку
та місця Туреччини в ньому. В статті наголошується на відмові теоретика
від традиційних поглядів турецького політикуму на міжнародні відносини,
які базувались на реалізації прозахідного курсу. Замість цього він підкреслює
унікальність стратегічного положення Анкари, яке природно забезпечує
турецькі амбіції та претензії на роль регіонального лідера.Таким чином
доводиться значення теоретичних розробок Давутоглу в якості визначальної
віхи в новітній історії Турецької Республіки, оскільки вони радикально
переглядають наявні підходи до позиціонування держави на міжнародній
арені. Визначаються основні принципи та джерела, які сформували погляди
Давутоглу – такі як історична спадщина та геополітичне положення
Туреччини, її релігійна ідентичність та потенціал Турецької Моделі в
якості зразка для інших держав мусульманського світу. Підкреслюється
неоосманський характер запропонованого курсу, який в першу чергу
базується на відновленні впливу Анкари на постосманські регіони (Балкани,
Кавказ, Близький Схід, Північна Африка). Особлива увага приділяється
характеристиці методологічних принципів та інструментарію практичної
реалізації зовнішньої політики, запропонованих Давутоглу для реалізації
зовнішньополітичних амбіцій. В цьому контексті розглядається доктрина
«нуль проблем з сусідами», яка була покладена в основу двосторонніх відносин
Туреччини з іншими державами в другій половині 2000 – на початку 2010
років, посередницькі зусилля республіки при вирішення міжнародних суперечок
та практика застосування «м’якої сили» в міжнародній діяльності.
Ключові слова: Ахмет Давутоглу, Турецька Республіка, Партія
Справедливості та Розвитку, зовнішня політика, «нуль проблем з сусідами»,
Стратегічна Глибина, неоосманізм.

В ХХІ столітті Туреччина переживає період глибокої
трансформації та радикальних змін. З 2002 року при владі
в державі перебуває Партія Справедливості та Розвитку,
яка запропонувала зовсім нове бачення майбутнього
республіки та спрямувала державні ресурси на його
реалізацію. Зміни торкнулися всіх сфер життя країни,
в тому числі – зовнішньополітичного позиціонування.
Традиційні кемалістські цінності були переглянуті.
Їм на зміну прийшла нова концепція, автором якої
вважається турецький теоретик–міжнародник, згодом
міністр закордонних справ та прем’єр–міністр країни
Ахмет Давутоглу. Вона була покликана закріпити за
Туреччиною статус регіонального лідера та перетворити
її на силу світового масштабу. Концепція базувалась
на потужних теоретичних засадах, заснованих на
географічному й історичному факторах та ідеології
неоосманізму. Її втілення в життя стало основним
напрямком зовнішньої політики держави на рубежі
2000–2010 років. Сьогодні вважається, що вона не
виправдала покладених на неї очікувань – як через
зовнішні фактори, так і завдяки переоцінці власного
потенціалу турецькою владою. Втім, за будь–яких умов
вона суттєво вплинула на міжнародні позиції Анкари та її
сприйняття іншими учасниками міжнародних відносин.
Відтак, вивчення її теоретичних засад стає актуальним
завданням, необхідним для розуміння сучасних реалій
глобальної системи міжнародних відносин та місця
Турецької Республіки в її конфігурації.
Історіографія цієї проблеми досить обширна,
оскільки вона привертає увагу не лише в контексті
вивчення сучасного стану Туреччини, але й в рамках
дослідження трансформацій в євразійському регіоні.
Також концепція Давутоглу безпосередньо зачіпає
проблематику цивілізаційних відносин в ХХІ столітті.
Її положення вивчали вітчизняні, російські, західні
та турецькі експерти. В якості першоджерел варто
відзначити власне книгу Давутоглу «Стратегічна
глибина» [10] та його статті [11]. Російська історіографія
представлена комплексними роботами Ю. В. Мавріної,
яка вивчала основні положення концепції Давутоглу
[2] та окремі прояви її практичної реалізації на
прикладі посередницької дипломатії Туреччини
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[3]. Ідеологічні основи стратегії викладаються в
дослідженні А. В. Сулейманова [7]. Стаття А. Б. Бурашникова присвячена протистоянню ідеологій неопантюркізму та неоосманізму при плануванні та
здійсненні турецької дипломатичної діяльності [1].
Серед українських дослідників вивченням проблеми
займалися М. І. Мхитарян, яка аналізувала особливості
формування зовнішньополітичної доктрини Анкари
[5]; О. С. Мавріна, яка досліджувала основні напрямки
сучасної зовнішньої політики Туреччини [4]; Р. М. Рукомеда, який аналізував застосування на практиці
положень концепції Давутоглу [6]. Західна історіографія
представлена публікаціями Н. Данфорта, який розглядає
еволюцію зовнішньополітичної ідеології Анкари від
часів Кемаля до початку ХХІ століття [9], С. Корнелла,
який вивчає рушійні сили турецької зовнішньої політики
[8]. К. Кіріскі досліджує турецьку дипломатію в
складних умовах ХХІ століття [12]. Е. Стейн акцентує
увагу на недоліках концепції Давутоглу [13].
Метою статті є дослідження теоретичних положень
зовнішньополітичної концепції Турецької Республіки
Ахмета Давутоглу. Задля її досягнення пропонується
вивчити базові принципи, дослідити поставлені
теоретиком завдань та запропоновані ним методи
їхньоїреалізації. Робота покликана навести комплексний
погляд на концептуальну основу зовнішньополітичного
курсу, прийнятого на озброєння Партією Справедливості
та Розвитку на початку ХХІ століття.
Протягом тривалого часу вважалося, що в епоху
глобалізованого постбіполярного світу Туреччина не буде
виступати в якості самодостатнього геополітичного актора.
Експерти підкреслювали, що їїмісце на міжнародній арені
залежить від вмілого маневрування між євразійськими
та атлантичними силами, які намагаються скористатися
геополітичним розташуванням республіки на межі
цивілізацій. Натомість в інтересах Анкари – зберігати
свою незалежність, граючи на протиріччях сторін,
та відмовитись від активної боротьби за регіональне
лідерство [2, с. 69]. В умовах трансформації міжнародної
системи ця точка зору мала право на існування, оскільки
Туреччина переживала важкі часи. Кінець ХХ століття
став для держави часом випробувань. Республіка
страждала від наслідків затяжної економічної кризи.
Інфляція досягала показника в 50–70% на рік, зовнішній
борг виріс до 100 млрд. доларів США. Південно–Східні
райони держави залишались ареною бойових дій проти
курдських сепаратистів. Нездатність лівоцентристських
та правоцентристських партій виправити ситуацію
призвела до падіння їхньої популярності. Натомість
спостерігалось зростання впливу релігії в суспільстві
[2, с. 70]. Врешті решт це призвело до перемоги на
парламентських виборах 2002 року поміркованої
ісламістської політичної сили – Партії Справедливості та
Розвитку (ПСР). З того часу саме вона перебуває при владі,
відповідаючи за радикальні трансформації політичної
системи та зовнішньополітичного курсу республіки в
ХХІ столітті. В основу останнього покладене прагнення
забезпечити статус Туреччини в якості регіонального
лідера, перетворивши її на самостійного, самодостатнього
та впливового актора міжнародних відносин.
Формування зовнішньополітичної стратегії ПСР та
втілення її в життя безпосередньо пов’язане з науковцем
та державним діячем Ахметом Давутоглу. В 2001 році він

297

Випуск 136

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

опублікував книгу «Стратегічна глибина: міжнародне
становище Туреччини», в якій виклав принципово
новий погляд на концепцію зовнішньої політики
республіки. Давутоглу наполягав на тому, що відмова від
османської спадщини – виправдана міра за часів Кемаля
– вже не є адекватною реакцією на зміни міжнародного
середовища. Навпаки, в сучасних умовах повернення
до історичних надбань відкриє перед Туреччиною нові
горизонти та зробить її політику більш конструктивною
[10, с. 20]. Такий підхід співпадав з поглядами лідера
ПСР Реджепа Таїпа Ердогана на зовнішню політику
та роль Анкари на міжнародній арені. В результаті
Давутоглу, будучи професором міжнародних відносин
університету Бейкент, став одним із небагатьох
представників наукових політологічних кіл, якому
пощастило реалізувати свої ідеї на практиці [4, с. 49].
Спочатку він був призначений радником Ердогана по
зовнішньополітичним питанням, з 2009 по 2014 роки
обіймав посаду міністра закордонних справ республіки,
а в наступні два роки став наступником Ердогана на
посаді прем’єр–міністра та лідера партії. Впливовість
Давутоглу підкреслювалась міжнародним визнанням.
В 2010 році він зайняв сьоме місце в рейтингу світових
мислителів, складеному журналом Foreign Policy, у 2012
році – увійшов до сотні найвпливовіших людей світу за
версією журналу Time [2, с. 73].
В основі поглядів Давутоглу лежить переконання в
невиліковних відмінностях ісламського та західного світів.
Він вважає їхньою основою не інституційні або історичні
фактори, а різні філософські, методологічні та теоретичні
джерела цивілізацій та культур [8, с. 20]. В результаті, на
його думку помилковою є спроба перетворити ісламську
країну на модернізовану демократію за західним зразком.
Натомість вона повинна йти своїм шляхом – і результат
буде в такому випадку чи не кращим за застосування
досвіду ідеологічно відмінних держав.
Головною
негативною
рисою
традиційної
зовнішньої політики Туреччини Давутоглу вважав її
незбалансованість. Він підкреслював, що вона має
сильний крен в бік західного вектору – відносин з
Європою та США. В той же час з початку існування
республіки колишні частини Османської імперії, які
отримали незалежність, фактично опинились поза
увагою Анкари. Теоретик звинувачував традиційну
кемалістську зовнішню політику, орієнтовану на Захід,
в недалекоглядності. Він прагматично вважав, що через
такий поворот та відмежування від ісламського світу
країна втрачає багато перспективних можливостей [9,
с. 91]. Експерт звинувачував Кемаля в амбіційному та
утопічному плані тотальної цивілізаційної модернізації
Туреччини, яка проводилась без врахування культурних,
історичних, соціальних та політичних факторів, й врешті
решт позбавляла республіку своєї справжньої природньої
ідентичності [8, с. 20]. Давутоглу підкреслював, що
Туреччина повинна перестати розглядатися як периферія
Європи або прифронтова держава євроатлантичної
системи колективної безпеки. Натомість вона повинна
вибудовувати свої відносини з країнами Заходу через
призму власних інтересів та свого об’єктивного
положення в світі [2, с. 71]. Республіка повинна
перестати виступати в якості «молодшого партнера»
США, позбавитися цього іміджу, який закріпився за нею
в період холодної війни [1, с. 67].
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В основі поглядів Давутоглу на позицію держави
на міжнародній арені лежала впевненість в тому, що
вона визначається двома факторами: геостратегічним
положенням та «історичною глибиною». В результаті
країна може володіти так званою Стратегічною
Глибиною, тобто претендувати на важливу роль в
міжнародному середовищі.
З обох точок зору Туреччина є унікальною.
Географічно вона знаходиться на стику кількох
найважливіших регіонів (Близький Схід, Балкани,
Кавказ). Давутоглу вказував, що Турецька Республіка
перебуває в центрі трьох концентричних геополітичних
кіл: перше коло поєднує Балкани, басейн Чорного
моря та Кавказ; друге – Близький Схід та Східне
Середземномор’я; третє – Перську затоку, Африку
та Центральну Азію. Це «неоосманське» бачення
Туреччини в багатополярному світі підкреслює доступ
Туреччини до Каспійського, Чорного, Середземного
морів і Перської затоки [4, с. 51–52].
Історично держава є спадкоємницею Османської
імперії, яка колись була найпотужнішою мусульманською державою світу [2, с. 70]. Спільні історія
та культурні цінності з країнами, які були частиною
імперії, зобов’язують Туреччину зробити свій внесок
в стабільність, безпеку та процвітання територій, які
виходять за кордони безпосередньої зони турецького
інтересу [10, с. 332]. Сформовані десятиліттями
зв’язки з арабами, персами, курдами та кавказькими
народами Давутоглу вважав перевагою Анкари. Він
наголошував, що Туреччина – мусульманська, світська
розвинута країна, яка одночасно є членом НАТО та ОІК
[3, с. 81]. Вона – центральна держава, яка знаходиться
в серці Євразії та має множинну ідентичність. Це
підкреслюється унікальними демографічними умовами
– в країні проживає велика кількість національних
меншин, при цьому окремі народи живуть переважно в
Туреччині, а не на батьківщині. Наприклад, в Туреччині
проживає більше босняків, аніж в Боснії та Герцеговині,
та більше абхазців, аніж у невизнаній Абхазії [7, с. 139].
У цьому контексті концепт центральної держави
має два головних елементи. По перше, Давутоглу
критикував метафору ролі Туреччини як «мосту»
між цивілізаціями та континентами, що традиційно
використовувалась у зовнішньополітичному дискурсі.
На його думку, вона не відображала позиції Анкари в
міжнародній системі як актора з незалежною позицією.
Другий елемент концепту центральної держави виходив
із того, що після завершення холодної війни міжнародна
система структурно переформовувалась. Це означає, що
у геополітичному, геокультурному та геоекономічному
вимірах Туреччина мала сприйматися не як об’єкт
об’єднання Сходу та Заходу, а як держава, яка може
заснувати, створити і розбудувати нову систему завдяки
її здатності до багаторівневого маневру. В цьому сенсі
концепт центральної держави у зовнішній політиці
Туреччини – це не лише географічна дефініція, але й
геополітична перспектива, яка має відношення до її
ролі в історії, культурі та релігії в умовах трансформації
міжнародних систем [6, с. 188–189].
Таким чином, Давутоглу стверджував, що Туреччина
вже володіє Стратегічною Глибиною. За цих умов
основним завданням зовнішньополітичної діяльності
Анкари він вважав її використання за рахунок реалізації
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багатовекторного курсу. Це перш за все вимагало від
держави активізації партнерства з сусідами, країнами,
що мають з нею спільне минуле. У просторовому вияві це
трактувалось не тільки як встановлення добросусідських
відносин, але й як намагання зробити так, щоб ці
держави замикали на Туреччині якомога більшу частину
своєї політики [5, с. 178]. Гарантом безпеки Туреччини
мала стати активна та конструктивна роль в забезпеченні
регіонального порядку. Посилення ролі щодо країн
«ближнього зарубіжжя» мало покращити її позиції по
відношенню до інших центрів сили та світових держав
[2, с. 71]. При цьому підкреслювалось, що це не означає
відмову від західного вектору зовнішньої політики.
Навпаки, Давутоглу наголошував, що мінімізація
проблем з сусідами повністю відповідає європейській
філософії та цінностям. Таким чином, він пропонував
розглядати її в якості демонстрації зрілості турецької
дипломатії та готовності досягнути давньої мети – стати
членом ЄС [3, с. 82].
Формування навколо кордонів республіки зони
безпеки мало призвести до формування таких відносин
в регіоні, які характеризувались для Анкари терміном
«нуль проблем з сусідами».Таку систему можна вважати
альтернативою вкоріненому в турецькому суспільстві
погляду на міжнародне середовище, заснованому
на принципах реалізму та підозрілого ставлення
до оточення. Цей феномен в Туреччині отримав
назву «Севрофобія» – він протягом тривалого часу
керував зовнішньополітичними зусиллями держави,
переконуючи її керівництво, що вона знаходиться в
оточенні ворогів, які чекають свого часу щоб нанести по
ній удар [12, с. 32–33]. Перехід до більш конструктивного
бачення регіонального середовища, запропонований
Давутоглу, відкривав нові перспективи для Анкари у
відносинах з сусідами.При цьому теоретик розумів, що
деякі проблеми неможливо вирішити найближчим часом.
Таким чином,система «нуль проблем» розглядалась
в якості ідеалу, якого варто прагнути, втім – дорога до
нього важка та потребує зусиль.
В основі концепції Давутоглу лежала потреба
Туреччини продовжувати сталий економічний розвиток
та вирішувати внутрішні протиріччя. На його думку,
якщо внутрішня стабілізація буде досягнута, Анкара
зможе скористатися своїм географічним положенням
та історичним місцем в якості успішної мусульманської
демократії західного типу задля перетворення на
безсумнівного регіонального лідера [2, с. 71]. Врешті
решт він вважав, що Туреччині призначено стати
світовим центром, який має поєднати Балкани, Близький
Схід та Кавказ в єдиний простір домінування Османської
спадщини [8, с. 18].
В основу практичного втілення власної зовнішньополітичної концепції на посаді міністра закордонних
справ Давутоглу поклав три методологічних принципи
та п’ять принципів дії [7, с. 136].
Перший методологічний принцип полягав в гнучкому
та ідеалістичному підході до міжнародних проблем.
Це відрізняло його від кризоорієнтованої зовнішньої
політики Туреччини часів холодної війни. Він виходив
з того, що Анкара має своє власне бачення регіону
Близького Сходу та шляхів вирішення його проблем.
Вона мала використовувати своє розуміння регіональних
процесів та дипломатичний досвід задля посередництва
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та стабілізації навіть в тих питаннях, які безпосередньо
не торкаються її інтересів.
Другий методологічний принцип передбачав
впровадження послідовної та систематичної зовнішньої
політики Туреччини по всьому світу. Країна не мала
зациклюватися на своїх сусідах та традиційних
стратегічних партнерах. Її роль в Центральній Азії, на
Балканах та в Африці вважалась менш важливою та
перспективною, аніж на Близькому Сході. При цьому
наголошувалось на необхідності уникати конфронтації
з будь–якими іншими впливовими геополітичними
гравцями, на кшталт ЄС або Росії [1, с. 68]. В основі такої
політики лежала концепція орієнтації на перспективу.
Вона характеризується як один із ключових моментів у
новій зовнішній політиці Туреччини, який складається
з двох елементів. Перший включає оперативні
зовнішньополітичні рішення уряду, які прямо та активно
залучені до вирішення кризи від самого її початку, а
не лише у відповідь на вже наявну ескалацію ситуації
у географічних регіонах навколо Туреччини. Другий
елемент складається з рішень, які передбачають
залучення Туреччини до дії у стабільних некризових
регіонах – в просторі, який попередня традиція залишала
поза увагою державної політики [6, с. 189].
Третій методологічний принцип передбачав більш
широке застосування «м’якої сили» у зовнішній
політиці. Військова могутність Туреччини не повинна
була лякати сусідів – вона мала бути спрямована в першу
чергу на оборону. Натомість пріоритетом зовнішньої
політики держави ставала соціально–економічна сфера,
побудована на принципах гармонії та взаємної довіри.
Таким чином, Давутоглу наполягав на необхідності
застосування державою нового дипломатичного стилю,
створення образу «Нової Туреччини». Ні в якому разі
Анкара не повинна була вдаватися до імперіалістичної
риторики – лише згода та діалог могли допомогти
виконати поставлені завдання, посилити вплив на
партнерів та сприяти осягненню статусу регіонального
лідера [1, с. 68].
Саме виходячи з цієї методології Давутоглу
сформулював наступні принципи практичної дії,
необхідні для реалізації турецької зовнішньої політики:
Баланс між свободою та безпекою у внутрішній
політиці. Здатність забезпечити обидві ці потреби для
громадян визначає легітимність будь–якого політичного
режиму. Для сталого розвитку не можна нехтувати будь–
якою з них. Давутоглу вважав, що безпечна внутрішня
атмосфера призводить до появи більш впевненої
зовнішньополітичної поведінкової лінії, що дозволяє
Туреччині грати важливу роль в світовій політиці [11,
с. 77]. Він підкреслював, що політичну стабільність
неможливо побудувати виключно на основі сили. Лише
ті уряди, які володіють політичною справедливістю та
поважають права та свободи громадян можуть досягнути
миру та стабільності – як всередині держави, так і поза її
кордонами [7, с. 136].
Мирне співіснування – нуль проблем з сусідами.
Анкара мала активізувати двосторонні контакти з
іншими країнами, перш за все – в економічній площині.
При цьому мова йшла як про традиційних партнерів
(Азербайджан), так і про регіональних конкурентів
(Іран), сусідів з глобальними амбіціями (Росія), старих
опонентів (Греція, Вірменія) та просто найближче
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оточення (Україна). Для досягнення цього Туреччина
розбудовувала відносини із сусідніми державами на
принципах «безпеки для всіх», «політичного діалогу
на високому рівні», «економічної взаємозалежності»,
«культурної гармонії та взаємоповаги» [5, с. 178].
Проактивна мирна дипломатія. Її метою мало стати
попередження конфліктів від загострення. Туреччина
мала використовувати свій посередницький потенціал
для передкризового врегулювання. В першу чергу
мова йшла про превентивну дипломатію щодо ситуації
на Близькому Сході, Кавказі, в Центральній Азії та
Балканах. Таким чином, Туреччині доцільно було
здійснювати таку зовнішню політику, яка попереджала
виникнення проблем у найближчому географічному
оточенні, або яка дозволялаАнкарі відігравати ключову
роль при їхньому вирішенні [6, с. 189].
Багатовекторна зовнішня політика. Відповідно до
цього положення концепту Туреччина не могла надалі
слідувати лише одновимірній зовнішній політиці,
заснованій на прозахідній орієнтації. Багатовимірна
зовнішня політика вимагала розвитку «паралельних»
відносин з різними акторами на міжнародному рівні [6,
с. 189]. Контакти Туреччини з глобальними лідерами
на міжнародній арені повинні були доповнювати один
одного, а не конкурувати. Таким чином, європейський
інтеграційний вектор та традиційне партнерство з США
не повинні були заважати становленню Анкари в якості
регіонального лідера на Близькому Сході та розвитку
співпраці з Росією або іншими акторами.
Ритмічна дипломатія. Туреччина мала активізувати
свої зусилля на міжнародній арені, в тому числі –
за рахунок участі у всіх можливих міжнародних
організаціях та ініціативах. Маючи свої інтереси по
всьому світі,вона прагнула отримати доступ до всього
інструментарію їхнього захисту.
В ідеологічному плані стратегія Давутоглу базувалась на кількох припущеннях. Теоретик вказував
на завершення ери націоналізму на Близькому
Сході та домінування в найближчому майбутньому
консервативних релігійних лідерів. Вони в перспективі
мають орієнтуватись на Туреччину, яка розглядалась
в якості моделі та прикладу для наслідування. В той
же час республіка отримувала можливість розширити
свій вплив на Близькому Сході, більше уваги
приділяючи релігійним проблемам одновірців. Врешті
решт, Давутоглу вважав, що Захід не зацікавлений в
демократичних перетвореннях в регіоні [13]. Відтак,
перспективне майбутнє регіонального простору може
бути побудоване виключно власними зусиллями його
держав. Це в свою чергу вимагало застосування в цьому
напрямку всіх наявних в їхньому арсеналі інструментів,
формування такої стратегії розвитку, яка б відповідала
специфічним умовах близькосхідного середовища,
а не теоретичним стратегіям зовнішніх теоретиків.
Таким чином в основі його підходулежаламодернізація
Близького Сходу за рахунок перетворення релігійного
консерватизму на елемент модернізації суспільств.
В формуванні стабільної регіональної підсистеми,
заснованої на поєднанні традиційних мусульманських
цінностей та досягнень інноваційного процесу,
Давутоглу вбачав майбутнє регіону. Саме в ній Турецька
Республіка, орієнтуючись на проголошену Стратегічну
Глибину та використовуючи запропоновані методи
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впливу на партнерів, мала забезпечити своє домінуюче
положення.
Таким чином, концепцію Ахмета Давутоглу
дійсно можна вважати визначально віхою в історії
зовнішньополітичної діяльності Турецької Республіки.
Вона пропонувала радикальний перегляд традиційних
пріоритетів та стратегічних цілей держави. В її основі
лежить ідеологія неоосманізму, зорієнтована на посилення
позицій країни на міжнародній арені, перетворення її
на впливового та самостійного гравця. Не відкидаючи
повністю традиційний прозахідний курс, Давутоглу
наголошував на необхідності реалізації багатовекторної
політики, заснованої на поєднанні здобутків історичної
спадщини, релігійної солідарності та наявного
економічного й іміджевого потенціалу. Орієнтуючись
на «м’яку силу», здобутий міжнародний авторитет та
репутацію, Туреччина мала стати взірцем для інших країн
мусульманського світу.Нормалізація відносин з сусідами
повинна була забезпечити посилення турецького впливу
на низку стратегічно впливових регіонів євразійського
простору – Близький Схід, Балкани, Південний Кавказ
тощо. Вводячи в науковий обіг термін «Стратегічна
Глибина», та наголошуючи на її наявності в Турецької
Республіки, Давутоглу підкреслював природність
турецьких претензій на роль регіонального лідера.
Як показали подальші події, поставлені цілі
виявились занадто амбітними для Анкари. В умовах
загострення кризи системи міжнародних відносин
Туреччина не змогла успішно реалізувати завдання
зовнішньополітичної концепції Давутоглу. Втім, це
в першу чергу підкреслює помилки в практичній
імплементації зазначеної політики, невідповідність
застосованого інструментарію вимогам часу. В той
же час теоретична основа цієї доктрини не втрачає
своєї актуальності. Важко не погодитись з наявністю в
республіки стратегічного геополітичного положення.
Неможливо відкинути історичні зв’язки держави з
постосманським простором та її значення для всього
мусульманського світу. Відтак, Стратегічна Глибина
Туреччина є природним надбанням Анкари, яке не
слід відкидати в планування державної стратегії.
Заслуга Давутоглу полягає в тому, що він відкрив
та популяризував таке бачення серед представників
турецького політикуму та громадськості. Сьогоднішні
події демонструють, що воно дійсно прийшло на зміну
традиційним республіканським зовнішньополітичним
концепціям, які домінували протягом ХХ століття. Це
означає, що базові принципи концепції Давутоглу в
будь якому разі будуть використовуватися в зовнішній
політиці Нової Туреччини, яку розбудовує Партія
Справедливості та Розвитку.
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in the 21st century. The purpose of the work is to implement comprehensive study of
the theoretical provisions on which his vision of the world order and Turkish place
in it were based. The article emphasizes the theorist’s refusal of the traditional views
of the Turkish political elite on international relations, which was based on the
implementation of the pro–Western course. Instead, he emphasizes the uniqueness
of Ankara’s strategic position, which naturally ensure Turkish ambitions and claims
for the role of a regional leader. Thus, the significance of the theoretical provisions
of Davutoğlu as a decisive milestone in the recent history of the Turkish Republic, as
they radically revise existing approaches to thestate positioning in the international
arena, is stressed out. The main principles and sources that shaped the views of
Davutoğlu – such as Turkey’s historical heritage and geopolitical position, its
religious identity and the potential of the Turkish Model to become an example for
other states of the Muslim world – are determined. The Neo–Ottoman character of
the proposed course, which is primarily based on the restoration of the Ankara’s
influence on the post–Ottoman regions (the Balkans, the Caucasus, the Middle East,
North Africa), is emphasized. Special attention is given to the characterization of
methodological principles and tools for practical implementation of the foreign
policy proposed by Davutoğlu for the achievement of foreign policy ambitions. In
this context, the doctrine of «Zero Problems with the Neighbors», which was the
basis of Turkey’s bilateral relations with other states in the second half of 2000 –
early 2010, is considered. Also Turkish mediation efforts in resolving international
disputes and the practice of using soft power in international activities is described.
Keywords: Ahmet Davutoğlu, Republic of Turkey, Justice and Development
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Изменения ситуации
и перспективы решения корейской проблемы
Приводятся изменения, которые произошли в 2018 году на Корейском
полуострове, пути и перспективы решения проблем денуклеаризации и
объединения Кореи. Подробно рассматриваются причины активизации как
межкорейских отношений, так и отношения других стран, вовлеченных в
проблему вокруг Корейского полуострова. Дан анализ подготовке, проведению
и итогов саммитов РК–КНДР, США–КНДР. Подчеркивается главный итог
саммитов: стабилизация мира и безопасности на Корейском полуострове,
намерения подписания мирного договора, нормализация отношений
КНДР–США, выражение стремления и желания Северной Кореи к полной,
контролируемой и необратимой денуклеаризации. Описывается роль и
возвращение Китая к процессам, касающихся проблем Корейского полуострова.
Ключевые слова: полная и необратимая денуклеаризация Корейского
полуострова, корейская проблема, саммит, мирный договор, межкорейские
отношения, ядерная программа Северной Кореи, гарантия безопасности,
санкции, разрядка напряженности.

(стаття друкується мовою оригіналу)
Одной из причин резких перемен происшедших за
последнее время стали изменения стратегии КНДР и
политика президента РК Мун Дже Ина. Как известно,
Северная Корея, закончив основные испытания ракетно–
ядерного вооружения, не только укрепила свою оборонную
мощь, но и фактически стала девятой ядерной державой
и тем самым приобрела новый статус. Вместе с тем
испытывая острый недостаток внутренних финансовых
ресурсов и технологий, испытывая жесткие санкции и
изоляцию со стороны мирового сообщества, Ким Чен Ин
начал активизировать курс на нормализацию отношений с
внешним миром и в первую очередь с РК и США.
События по корейской проблеме первой половины 2018 года можно назвать быстротечными,
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непредсказуемыми и интенсивными. Несмотря на
множество пессимистических заявлений саммиты
КНДР–РК, КНДР–США успешно прошли. Конечно же
ключевыми политическими событиями стали встречи
Ким Чен Ина с Мун Дже Ином и Дональдом Трампом,
и на этом фоне встреча Мун Дже Ина с президентом
РФ В. Путиным прошла незаметно. Необходимо
подчеркнуть, что саммиты 2018 г. могут стать новым
этапом в решении корейской проблемы и началом новой
эры в истории Корейского полуострова. На саммите РК–
КНДР, который состоялся 27 апреля 2018 г. в пограничной
зоне Пханмунджоме была подписана декларация о мире,
процветании и объединении Корейского полуострова. В
тексте декларации были отражены:
1. Проблема денуклеаризации Корейского полуострова.
2. Прекращение состояния войны и установление
мира на Корейском полуострове.
3. Открытие канала для постоянной связи между
Югом и Севером.
4. Встречи разделенных семей.
5. Планы по развитию межкорейских отношений.
Кроме того договорились о новой встрече на высшем
уровне в Пхеньяне. Немаловажным фактором является
ещё то, что саммит показал очевидность стремления
обеих стран к выполнению договоренностей. Многие
эксперты аналитики хоть и осторожны в дальнейших
прогнозах, но считают началом эры мира и процветания
Кореи.
Многие западные эксперты пытаются проанализировать результаты встреч Трампа – Ким Чен Ина
(12 июня 2018, Сингапур), закончившиеся довольно
неординарной декларацией принципов. Эксперты
задают вопрос: получили ли США от Северной Кореи
то, что хотели? Стал ли мир после саммита более
прочным, а ситуация на Корейском полуострове более
безопасной? Мнений экспертов предостаточно, но все
отмечают гибкую стратегию молодого Ким Чен Ина.
Безусловно Ким Чен Ину удалось сделать то, что не
смогли сделать до него ни его дед Ким Ир Сен, ни
его отец Ким Чен Ир. Уже тот факт, что он добился
встречи на равных с президентом великой державы
мира – крупная победа молодого лидера. Ким Чен Ин
из злобного монстра–человека–ракеты превратился в
нормального политического лидера. Северная Корея –
страна–изгой и благодаря саммиту Трамп–Ким Чен Ин
получила символическое международное признание,
что по мнению аналитиков стало главным итогом
игры. Пока что Ким Чен Ин не взял на себя никаких
четких обязательств, но полному контролируемому и
необратимому ядерному разоружению, которого тщетно
добивается Вашингтон.
Джефри Льюис, эксперт по ядерной программе
Северной Кореи из Института международных
исследований Миддлбери, считает, что признание
Северной Кореи как хорошо зарекомендовавшей себя
страны, своего права управлять ею и легитимность
своего «ядерного оружия» и это Ким Чен Ину удалось.
Британская «Financial Times» пишет, что США пошли
на большие уступки взамен на неясные обязательства
Северной Кореи. В совместном заявлении США
согласились предоставить гарантии безопасности
Северной Корее в обмен на обещание денуклеаризации.
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Трамп объявил, что США приостановят военные учения
с Южной Кореей. Между тем Ким Чен Ин не привел
деталей того, каким образом он ликвидирует ядерную
программу. Северокорейские СМИ тоже считают
его великим политиком международного масштаба.
Таким образом, по мнению большинства экспертов из
ученого мира, СМИ и международно–политического
истеблишмента в первом сете большой игры вокруг
денуклеаризации Северной Кореи победу одержал
молодой корейский вождь Ким Чен Ин. Мировые СМИ
подчеркивают огромную роль президента РК Мун
Дже Ина. Без его активного участия вряд ли состоялся
бы саммит Трамп–Ким Чен Ин.
Безусловно, очень важную роль сыграл и лидер
Китая Си Дзиньпинь и поддержка Китая сыграла
важную роль в определении тактики и стратегии встреч.
Тот факт, что молодой Ким Чен Ин перед саммитом
трижды посетил Си Дзиньпина в течении трех месяцев
и имел консультации говорит о том, что Пхеньян
остро нуждается в помощи и поддержке Китая. Таким
образом, независимо от результатов саммита, Пекин
вернулся в центр переговорного процесса по корейской
проблеме. А это означает, что все заинтересованные
в нормализации отношений с Северной Кореей
вынуждены будут обращаться к Пекину за содействием,
поскольку его влияние на Пхеньян более чем очевидно.
Полная денуклеаризация Северной Кореи, которая
преследует США, Токио и Сеул, возможна лишь при
гарантии Пекина, что Ким Чен Ина не застигнет судьба
Муамара Каддафи или Саддама Хусейна, что его режим
не будет свергнут. По мнению ряда экспертов, несмотря
на то, что к началу 2018 г. отношения между Китаем и
Северной Кореей дошли до критически низкой точки,
нынешняя политика КНДР и действия его руководителей
испытывают большое влияние Китая.
В свой третий визит в Пекин глава Северной
Кореи, как передало центральное телевидение Китая,
назвал Китай «великим дружественным соседом»
КНДР, а лидера страны Си Дзиньпиня «великим
руководителем». Взаимное недоверие и антипатия,
которая существовала между Си Дзиньпином и
Ким Чен Ином как будто бы и не существовало.
Ким пригласил Си на празднование 70–ти летие
основания КНДР. Кроме того, как пишет газета South
China Morning Post, на встречах между Си и Кимом
прозвучало обещание экономической помощи Китая
Северной Корее. Тем самым роль Китая, способного
своей военно–политической защитой и экономической
поддержкой гарантировать стабильность и сохранность
Северной Кореи очень важна. Итоги встреч Трампа и
Ким Чен Ина принесли очередную выгоду Китаю. Как
пишет Джереми Пейдж в «The Wall Street Journal»,
отсутствие конкретных договоренностей по способу и
времени денуклеаризации Корейского полуострова дает
ему возможность обеспечить себе непосредственную
роль в переговорах между Вашингтоном, Сеулом
и Пхеньяном. Другим удачным итогом встречи в
Сингапуре для Пекина стали слова Трампа о его
поддержке участия Китая в переговорах по подписанию
мирного
договора,
означающего
официальное
прекращение корейской войны. В ответ Си Дзиньпин
предложил четырехстороннюю структуру в составе
Китая, КНДР, США и РК для подписания мирного
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документа. Он также подчеркнул невозможность
достижения без Китая полной, безвозвратной и
контролируемой денуклеаризации Северной Кореи.
Однако сегодня и КНДР и США не довольны
продвижением договоренностей в Сингапурском
саммите. В случае явных и решительных действий
Северной Кореи по денуклеаризации можно ожидать
ослабления санкций против Северной Кореи, что прежде
всего стало бы опять выгодным для Китая. По оценкам
южнокорейского агентства по торговле KOTRA, в
2016 г. доля Китая во внешней торговле Северной Кореи
составила 93%, в то время как доля России – всего 1%.
После
проведения
исторических
саммитов
Китая, Южная Корея развернула борьбу за «будущую
Северную Корею». Это, несмотря на то, что санкции к
КНДР пока что никто не отменял. Ряд стран, таких как
Россия, Япония, проявляют самый активный интерес к
возобновлению проектов в КНДР. Но особую активность
проявляют Китая и Южная Корея, где соображения
будущей экономической выгоды тесно переплетены
с геополитическими планами. Сеул и Пекин уже
выработали планы активного проникновения в Северную
Корею путем разного рода инвестиционных и прочих
проектов сотрудничества, стремясь гарантировать, что
Пхеньян выбрал тот путь развития, который выгоден
каждой из стран. Интересы Китая и Южной Кореи не
совпадают, что в перспективе выльется в активную
конкуренцию на территории Северной Кореи. А Северная
Корея, судя по подходу, намерена активно использовать
противоречие, чтобы получить максимальную выгоду
для себя.
В заключение необходимо отметить, что все
процессы, происходящие по денуклеаризации Северной
Кореи, – это лишь начало больших перемен в случае
удачного продолжения, поэтому и сегодня продолжаются
встречи win–win и консультации между Китаем и
Северной Кореей, РК и Японией, США и Японией,
Россией и КНДР, Россией и Китаем. В этих переговорах
каждая страна ищет выгоду для себя, но все же, на наш
взгляд, можно сделать следующие выводы:
1. Бесспорной является разрядка напряженности на
Корейском полуострове.
2. Начался реальный поиск путей денуклеаризации.
3. Очевидность стремления РК и КНДР к выполнению
договора по мирному сосуществованию.
В связи с активизацией отношений Северной Кореи
с Китаем, Южной Корее, чтобы не остаться в стороне
от событий, необходимо разработать особую стратегию
взаимоотношений в первую очередь с Северной Кореей
и во вторую – с окружающими великими державами.
События июня–июля 2018 г. на Корейском
полуострове следует рассматривать как попытку
развязать узел противоречия, который неразрывно
связан с международно–политическими процессами
глобального уровня. Кроме того и анализ саммитов 2018
показал следующее:
1. Сложность корейской проблемы и невозможность
достижения объединения в ближайшее время.
2. Изменение баланса сил и конфигурации отношений
между основными участниками, вовлеченными в
урегулирование корейской проблемы.
3. Неоднозначность подхода США, Китая, России и
Японии к урегулированию корейской проблемы.
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Зміна ситуації і перспективи вирішення корейської проблеми
Аналізуються зміни, які відбулися у 2018 році на Корейському півострові,
шляхи та перспективи вирішення проблем денуклеаризації та об’єднання
Кореї. Докладно розглядаються причини активізації як міжкорейських
відносин, так і відносини інших країн, залучених до проблеми навколо
Корейського півострова. Поданий аналіз підготовки, проведення та підсумків
самітів РК–КНДР, США–КНДР. Підкреслюється головний підсумок самітів:
стабілізація миру та безпеки на Корейському півострові, наміри підписання
мирного договору, нормалізація відносин КНДР–США, прагнення і бажання
Північної Кореї до повної, контрольованої та незворотньої денуклеаризації.
Описується роль повернення Китаю до процесів, що стосуються проблем
Корейського півострова.
Ключові слова: повна та незворотна денуклеаризація Корейського
півострова, корейська проблема, саміт, мирний договір, міжкорейські
відносини, ядерна програма Північної Кореї, гарантія безпеки, санкції, зняття
напруги.
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Розвиток взаємовідносин держави
та неурядового сектору в Словацькій Республіці
Проаналізовано розвиток взаємовідносин держави та неурядового
сектору в контексті суспільно–політичних трансформацій у Словаччині після
1989 р. Висвітлено роль неурядових організацій у боротьбі з авторитарними
тенденціями в 1994–1998 рр. Окреслено основні проблеми у взаємодії держави
і неурядового сектору в Словаччині. Взаємовідносини державної влади та
третього сектору в Словацькій Республіці були непростими через різні підходи
правлячих коаліцій до співпраці з громадськими організаціями. Підкреслено,
що третій сектор став одним з рушіїв демократичних перетворень у
Словацькій Республіці, чинником її успішної інтеграції в НАТО і ЄС.
Ключові слова: Словацька Республіка, державна влада, третій сектор,
неурядові організації, громадянське суспільство, демократизація.

Досвід суспільно–політичних трансформацій у
країнах Центральної Європи засвідчує важливість
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ролі неурядових неприбуткових організацій (далі
ННО) в розбудові громадянського суспільства та
демократії, інтеграції у європейські та трансатлантичні
структури. Від розвиненості й активності організацій
т.зв. «неурядового сектору» («третього», «громадського»)
залежить, наскільки динамічним, успішним і
незворотним буде процес демократизації. Здійснити
своє призначення неурядовий сектор може тільки у
тісній взаємодії з державою, яка бере на себе роль
його партнера і водночас організатора демократичних
перетворень. Однак взаємовідносини двох секторів
(«першого» і «третього») в державотворчій практиці
не завжди складаються конструктивно, що засвідчують
окремі сторінки новітньої історії Словаччини. Вивчення
і врахування словацького досвіду трансформаційних
процесів може бути корисним для України, для
якої сьогодні є актуальною проблема налагодження
конструктивних відносин між державною владою та
громадським сектором.
Проблематика функціонування і розвитку громадянського суспільства висвітлена в дослідженнях
переважно словацьких авторів (М. Бутора, З. Буторова,
О. Гіарфашова, П. Демеш, Д. Малова, Г. Месежніков,
Б. Стречанский та ін.), багато з яких мають безпосередній
досвід роботи в структурах неурядового сектору. В своїх
дослідженнях науковці зупиняються на окремих аспектах
взаємодії держави і неурядового сектору, підкреслюють
складність її реалізації в практичній площині.
Метою статті є аналіз розвитку взаємовідносин
між державною владою (правлячими коаліціями) і
неурядовими організаціями (задіяними в публічній
політиці) в контексті трансформаційних процесів у
Словацькій Республіці.
Взаємовідносини державної влади та третього
сектору в Словаччині пройшли кілька фаз розвитку,
які тісно пов’язані з демократичними перетвореннями,
стратегіями соціальних і політичних акторів.
Оксамитова революція 1989 р. і лібералізація
суспільно–політичного життя після краху комуністичного режиму призвели до стрімкої зміни
характеру відносин між державою та громадськими
об’єднаннями. Повний контроль з боку Комуністичної
партії Чехословаччини (Національного фронту) змінився
пошуком форм діалогу між державною владою та ННО.
В 1990–1992 рр. створювалися формальні умови для
формування та функціонування громадських організацій
у рамках єдиної держави чехів і словаків. 27 березня
1990 р. Федеральні збори Чехословацької Соціалістичної
Республіки ухвалили ряд законів («Про об’єднання
громадян», «Про право на об’єднання», «Про право на
петиції»), які заклали нормативні основи для розвитку
різних форм громадських організацій. Внаслідок
відновлення громадянських свобод відбулося різке
зростання кількості та різновидів ННО – розпадалися
організації комуністичного періоду, відроджувалися
організації з історичним минулим, з’явилися нові
об’єднання. Якщо до революційних подій 1989 р. в цілій
Чехословаччині було 306 зареєстрованих організацій,
то до кінця грудня 1990 р. нараховувалось вже 3502
громадських об’єднань тільки в Словаччині [3, с. 352].
На поч. 1990–х рр. діяльність професійних асоціацій,
творчих спілок, громадських товариств, аналітичних
центрів, фондів, благодійних і релігійних організацій
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охопила практично всі сфери життя словацького
суспільства.
Проголошення Словаччиною незалежності, поряд
з реалізацією її державотворчого потенціалу, зумовило
необхідність
розбудови
ефективного
механізму
взаємодії публічних інститутів, що вдалося не відразу.
Складним у розвитку взаємовідносин держави та
громадянського суспільства був період 1994–1998 рр.,
пов’язаний з недемократичними устремліннями
націонал–популістської коаліції на чолі з прем’єр–
міністром В. Мечіаром. З метою концентрації влади
правляча коаліція впроваджувала т.зв. «централістсько–
регламентаційну модель», складовими якої були:
обмеження політичної участі опозиції, кадрові чистки
в державному апараті, контроль засобів масової
інформації та інші недемократичні заходи [5, c. 97].
Наступ на критиків та опозицію у різних сферах
суспільно–політичного життя включав також обмеження
простору для діяльності громадських організацій. З
сер. 1990–х рр. третій сектор піддавався систематичному,
різноплановому тиску з боку влади, що включав
нормативно–правові обмеження, конфронтаційну риторику владних діячів, стеження з боку спецслужб,
створення т.зв. «кишенькових» громадських організацій
та ін. Правляча коаліція сприймала та презентувала
ННО як ворожі Словаччині структури, що отримують
завдання і фінансову підтримку з–за кордону.
Зростаючий тиск урядової коаліції виявився
контрпродуктивним, оскільки ННО у відповідь також
активізували свою діяльність в різних напрямках:
створили єдиний центр координації дій – Греміум
третього сектору (далі ГТС); сконцентрували аналітичний
ресурс на контролі діяльності влади та критиці її
зловживань; залучили опозиційні медіа; провели ряд
протестних масових кампаній, які засвідчили потужний
потенціал третього сектору та підтримку громадян.
Зокрема, суспільний резонанс і ступінь конфронтації
у відносинах між державою і неурядовим сектором
продемонстрували такі масові кампанії, як–от: «Третій
сектор SOS» в 1996 р., «Спільна акція за референдум»
в 1997 р., «Громадянська кампанія’98» в 1998 р. В
даному контексті, важливо підкреслити те, що діяльність
третього сектору опиралися на потужну фінансову
підтримку закордонних інституцій і організацій
(насамперед, США).
Парадоксально, але неліберальна природа режиму
В. Мечіара, грубе порушення ним принципів демократії
відіграли стимулюючу роль в активізації, мобілізації та
об’єднанні громадянських сил. Третій сектор в умовах
владного тиску кристалізувався як суб’єкт, що акумулює
громадську силу, довіру суспільства, має підтримку
закордоном, а також потенціал партнера у взаємодії з
державою. Шляхом протестних кампаній і консолідації
зусиль неурядовий сектор Словаччини продемонстрував
світу як мирним і демократичним шляхом не тільки
ефективно відстояти свою громадсько–політичну
позицію, але й вплинути на зміну влади в умовах
напівавторитарного політичного режиму.
Зміна влади внаслідок парламентських виборів
1998 р. змінила й антагоністичний характер відносин між
державою і третім сектором, що змістився в політично
більш сприятливий формат. Держава і неурядовий
сектор здійснили ряд кроків назустріч один одному,
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що відкрило простір для формування партнерських
відносин між ними. В 1999–2000 рр. відбулося ряд
зустрічей представників ГТС з прем’єр–міністром
М. Дзуріндою, урядовцями та депутатами, в рамках
яких було узгоджено ключові питання їх співпраці,
вдосконалення законодавчого регулювання, можливості
фінансової підтримки діяльності ННО [7, c. 699–700].
Кадровий потенціал державних органів посилився
представниками з третього сектору, ННО були долучені
до розробки ряду концептуальних документів у рамках
міжсекторної співпраці (напр., Національної стратегії
сталого розвитку СР).
Держава поступово усунула найбільш значні
деформації в законодавстві про діяльність ННО
шляхом його новелізації (зокрема, закони «Про
податок з прибутку» в 1999 р., «Про некомерційні
організації, що надають суспільно корисні послуги» в
2001 р., «Про фонди» в 2002 р.). Але на даному етапі
правове регулювання діяльності ННО піддалося тільки
частковому оновленню. З одного боку, ця ситуація
зумовлювала проблеми регулятивного плану, а з іншого
– відносна стабільність законодавства дозволила
неурядовому сектору знайти свій шлях для адаптації
та функціонування в умовах діючого (недосконалого)
регулювання [4, c. 60].
У процесі реформування вдосконалювався інституційний механізм взаємодії уряду та ННО. З 1999 р.
запрацювала Рада уряду для неурядових некомерційних організацій, членами якої були представники
державного і недержавного секторів, що спростило
процес комунікації і впливу ННО на процес прийняття
управлінських рішень. Але подальший розвиток їх
взаємовідносин не дозволяє говорити про стабільну
інтегрованість третього сектору в систему прийняття
суспільно значимих рішень.
Ускладнювали діалог з державною владою і нові
процеси в громадському секторі, що розпочалися в 1999–
2000 рр. В середовищі неурядового сектору посилилася
організаційна та ідеологічна диференціація, поступово
послаблювалися впливовість і статус Греміуму третього
сектору як представника ННО у відносинах з владою. В
нових умовах держава замість одного партнера в особі
ГТС отримала плюралізм спеціалізованих платформ
неурядових організацій (напр., Соціофорум, Екофорум,
Асоціація фондів громад Словаччини та ін.).
Громадські об’єднання та аналітичні центри
розгорнули широку діяльність, стимулюючи реформи й
водночас здійснюючи контроль за владою, адже питання
клієнтелізму та транспарентності не зникли з публічної
політики. В 1999–2004 рр. неурядовий сектор реалізував
також багато ініціатив, направлених на вступ Словаччини
в ЄС і НАТО, який країна здійснила в 2004 р.
Непростими склалися відносини третього сектору з
урядом Р. Фіцо впродовж 2006–2010 рр. Неоднозначно
було сприйнято громадськістю залучення до урядової
коаліції партій В. Мечіара і Я. Слоти, які в сер. 1990–
х рр. запам’яталися боротьбою з опозицією. В своїй
програмній заяві 2006 р. уряд декларував, що «вважає
третій сектор важливою соціальною опорою і частиною
вільного громадянського суспільства» і «буде вести
партнерський діалог з різними елементами платформи
громадянського суспільства» [6, c. 44]. Але в практичній
діяльності з боку влади були спроби обмежити діяльність
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неурядових організацій, посилити контроль над ними
(зокрема були спроби обмежити положення закону
«Про вільний доступ до інформації»). Новий уряд в
меншій мірі, ніж попередній, приділяв увагу діалогу з
представниками ННО, менше зважав на їх позицію з
важливих питань суспільного розвитку, що відповідно
загострювало взаємні відносини. Деякі громадські діячі
вказували на «повзучу етатизацію зі сторони ворогів
відкритого суспільства» та сприймали кроки державної
бюрократії як регресивні [1, с. 30].
Третій сектор, в свою чергу, посилював контроль
за діями державного апарату, критикував суперечливі
урядові рішення, висвітлював факти клієнтелізму,
непрозорості урядування, корупції при виділенні державних коштів.
Імпульс до масштабної мобілізації громадського
сектору викликали пропозиції уряду скасувати 2%–ву
податкову асигнацію для юридичних осіб, що поставило
б під загрозу фінансові джерела багатьох ННО. У
відповідь в жовтні 2006 р. третій сектор оголосив
загальнословацьку кампанію «Ľudia ľuďom», яка
показала, що під тиском обставин, попри роздрібненість,
третій сектор може швидко змобілізуватися. У
ході цієї кампанії державні діячі пересвідчилися в
багатоскладовості третього сектору, його широкому
соціальному потенціалі та політичних ризиках у разі не
досягнення згоди з цим важливим елементом суспільства.
В підсумку вдалося зберегти податкову асигнацію для
фінансування ННО. Загалом, період 2006–2010 рр. важко
назвати партнерським і конструктивним у відносинах
між державою і неурядовим сектором.
Більш позитивну оцінку в аспекті підтримки
громадянського суспільства можна дати правоцентристській коаліції І. Радічової, яка здійснювала
урядування в 2010–2012 рр. Прем’єр–міністр І. Радічова
раніше працювала в структурі третього сектору, тому
краще розуміла його проблеми, ніж її попередники.
Урядом було здійснено чимало кроків для покращення
співпраці з ННО. Насамперед, вдосконалено інституційну базу та рамкові умови для ефективної комунікації
організацій громадянського суспільства з державними
структурами.
В 2011 р. було створено інститут Уповноваженого
уряду з питань розвитку громадянського суспільства,
який є дорадчим, консультаційним органом уряду СР.
В 2011–2012 рр. працював Комітет з питань неурядових
некомерційних організацій, який був постійним
експертним органом Ради уряду СР з прав людини,
національних меншин і гендерної рівності у сфері
підтримки діяльності ННО.
В серпні 2012 р. був створений новий фаховий
дорадчий орган уряду – Урядову раду з питань неурядових
неприбуткових організацій, яка замінила вищевказаний
комітет. Рада співпрацює з владними структурами
різного рівня, органами місцевого самоврядування,
академічними установами і подає уряду пропозиції та
висновки щодо різних аспектів розвитку громадянського
суспільства та ННО.
В лютому 2012 р. парламентом СР схвалена
«Концепція розвитку громадянського суспільства в
Словаччині» (далі Концепція) [2], яка є результатом
співпраці між представниками влади та третього
сектору. Концепція містить бачення пріоритетних
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сфер розвитку громадянського суспільства, щодо яких
повинна бути активною держава. Документ також
включає «Стратегічні цілі розвитку громадянського
суспільства до 2020 року» та «План дій на 2012–2013
роки». На думку експертів, взаємодія держави і ННО
має ряд труднощів: по–перше, зазвичай, їх співпраця
не виходить на рівень усталених регуляторних правил,
і часто залежить від налаштованості окремих посадових
осіб та інституцій; по–друге, принцип партнерства з
ННО та принцип громадянської участі не реалізуються
в середовищі державної адміністрації; по–третє, в
цих умовах немає гарантій, що навіть кращі практики
міжсекторної співпраці та партнерства збережуться
після зміни влади чи політичного клімату в країні [2].
На основі Концепції на рівні окремих міністерств були
поставлені завдання щодо активізації співпраці з третім
сектором, відповідні декларації були ухвалені вже при
наступному уряді (Р. Фіцо).
Тобто, з огляду на вказані вище кроки, можна говорити
про контури нового рівня взаємодії (партнерства)
держави та ННО. Але через внутрішньокоаліційні
неузгодження, політичну кризу і, як наслідок, відставку
уряду І. Радічової в 2012 р. не вдалося в повній мірі
реалізувати позитивний тренд щодо поглиблення
партнерства влади та третього сектору.
Позитивна динаміка взаємовідносин влади та
неурядового сектору сповільнилася при наступному
уряді та інколи конкурувала зі стагнацією. В результаті
дострокових парламентських виборів у березні 2012 р.
був сформований однопартійний уряд на чолі з Р. Фіцо,
що додало останньому впевненості в здійсненні політики
«сильної соціальної держави», але водночас викликало
прискіпливий інтерес ННО до урядової діяльності.
В 2014 р. уряд Р. Фіцо пішов на громадсько–
непопулярні кроки з ускладнення функціонування
механізму податкового асигнування як фінансового
джерела діяльності третього сектору, що відповідно
загострило відносини з ННО. Тим не менш, урядові
інститути в сфері взаємодії з громадянським
суспільством, засновані попередниками, продовжували
функціонувати. Відомство Уповноваженого уряду
з питань розвитку громадянського суспільства
презентувало в квітні 2014 р. «Національну стратегію
захисту та розвитку прав людини в Словацькій
Республіці», а в січні 2016 р. «План дій Концепції
розвитку громадянського суспільства в Словаччині на
2016–2018 роки». Неурядовий сектор в Словаччині є тим
суспільним чинником, який важко ігнорувати, зважаючи,
як на його якісні характеристики, так і кількість, що
становила в 2014 р. 62700 організацій [4, с. 37].
Політика нового уряду Р. Фіцо, переформатованого
внаслідок парламентських виборів 2016 р., у
відношенні до громадянського суспільства базувалася
на амбівалентних тенденціях минулих років. З одного
боку, в своїй програмі уряд заявляв про підтримку
громадянського суспільства й готовність до поглиблення
співпраці з неурядовими організаціями. Також відомство
Уповноваженого уряду з питань розвитку громадянського
суспільства в березні 2017 р. затвердило «План дій
Концепції розвитку громадянського суспільства в 2017–
2018 рр.». А з іншого боку, в практичній площині уряд
не поспішав з реалізацією декларованого. Прем’єр–
міністр Р. Фіцо неодноразово демонстрував критичну
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та неконструктивну позицію щодо діяльності окремих
неурядових організацій, масових акцій протесту. Як
підкреслює Г. Месежніков, Р. Фіцо і його партія Напрям–
СД сприймали діяльність неурядових організацій
крізь призму партійно–політичної боротьби [4, c. 28].
Зрештою, громадянське суспільство «віддячило»
Р. Фіцо, змобілізувавшись у багатотисячних акціях
протесту у зв’язку з вбивством журналіста Я. Куціака в
березні 2018 р., внаслідок яких прем’єр був змушений
піти у відставку.
Отже, взаємовідносини державної влади та
неурядового сектору в Словацькій Республіці були
непростими впродовж усієї історії їх існування, мали
періоди загострення та партнерства. Загострення їх
взаємовідносин безпосередньо пов’язано зі складним
процесом демократизації політичної системи Словаччини.
В 1994–1998 рр. відносини третього сектору та
державної влади перебували у фазі гострої конфронтації,
що було зумовлено опором громадянського суспільства
недемократичним практикам режиму В. Мечіара. В
подальшій урядовій діяльності спостерігалися різні
підходи до відносин з ННО, що зумовлено, зокрема, й
різними позиціями правлячих сил: від стимулювання
соціального партнерства до ігнорування співпраці. В
багатьох аспектах суспільного життя співробітництво
держави та третього сектору позначено формалізмом,
що підкреслює необхідність підвищення реальної ваги
ННО в процесі ухвалення суспільно значимих рішень.
В процесі демократизації державного управління в
Словаччині неурядові організації внесли свій вклад у
вдосконалення розподілу публічної влади, взявши на
себе контроль за діяльністю держави та стимулювання
її реформних кроків.
Перспективи подальших досліджень вбачаємо в
аналізі практики взаємовідносин у трикутнику «держава
– бізнес – третій сектор», які репрезентовані різними, але
не протилежними інтересами словацького суспільства.
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Slovakia after 1989. The role of non–governmental organizations in the struggle
against authoritarian tendencies in 1994–1998 was emphasized. The main problems
in the interaction between the state and the non–governmental sector in Slovakia are
outlined. Relations between the government and the third sector in Slovak Republic
were difficult for different approaches of the ruling coalition to cooperate with
public organizations. It is concluded that the third sector has become one of the
stimulator of democratic transformation in Slovak Republic, which is a factor of
successful integration in the EU and NATO.
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Соціалістична партія Нідерландів:
стара назва, новий зміст
Аналізується історія виникнення та становлення Соціалістичної партії
Нідерландів. Акцентується увага на трансформаційних процесах всередині
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Падіння режимів у СРСР та країнах соціалістичного
табору спричинило значний ефект на ліворадикальні
партії Західної Європи, засвідчивши кризу лівих
політичних сил і поставивши під питання саме
їх існування. Така ситуація стала поштовхом для
європейських ліворадикалів у пошуку шляхів оновлення
та адаптації до нових умов. Одним з прикладів успішного
вміння адаптуватися до нових умов стала Соціалістична
партія Нідерландів, аналіз історії, ідеології та діяльності
якої є завданням статті.
Серед дослідників, які займаються тематикою сучасних ліворадикальних партій Західної Європи можна
виокремити Л. Марча, К. Хадсон та К. Хільдебрандт.
Соціалістична партія Нідерландів є предметом досліджень таких науковців, як А. Баума, К. Вірріс, А. де Йонг
та К. Вайсбах.
Британський політолог Л. Марч виокремлює шість
стратегій трансформації ліворадикальних партій Західної
Європи після 1989 року. Однією з таких є збереження
політичною силою своєї назви та ідентичності і
поступова адаптація своєї діяльності та ідеології до нових
викликів. Прикладом застосування подібної стратегії є
саме Соціалістична партія Нідерландів (СП), яку можна
назвати найбільш успішною у даному аспекті [4, c. 63].
СП була утворена у 1971 році під назвою
«Комуністична партія Нідерландів / Марксистсько–
ленінська» внаслідок розколу всередині «Єдиного
комуністичного руху Нідерландів» (марксистсько–
ленінського) (ЄКР). Розкол всередині ЄКР стався
внаслідок протиріч всередині партії щодо ведення
класової боротьби, а саме співвідношення в ній ролей
інтелектуалів, чиї позиції посилювалися внаслідок
після 1968 року та появи «нових лівих» та пролетаріату.
Майбутня СП, яка отримала свою сучасну назву в 1972
році, представляла в цій дискусії пролетаристську течію.
Як ЄКР, так і СП у ті часи у своїх програмних
документах
були
послідовниками
марксизму–
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ленінізму та маоїзму. При цьому СП вже у 70–ті
роки у своїй діяльності вирізнялася на тлі інших
ліворадикалів Нідерландів. Головною її особливістю
було те, що відповідно до маоїстських принципів
«служіння простим людям», нідерландські соціалісти
на старті своєї діяльності привертали основну увагу
конкретній діяльності на місцях, яка полягала у
запуску та забезпеченні функціонування постійних
пунктів допомоги нужденним, зокрема у медичних та
юридичних питаннях, фактично оминаючи діяльність
на загальнонаціональному рівні [3, c. 107]. Таке
ігнорування можна пояснити тим, що тогочасні члени
СП заперечували принципи парламентарної демократії,
вважаючи усі сили, що входили до парламенту
«прислужниками капіталізму». Метою об’єднання з
подібної ідеологією була, звісно, світова пролетарська
революція. При цьому нідерландські соціалісти не
були сліпими прихильниками політики Китаю та СРСР,
критикуючи їхні окремі шляхи, зокрема у зовнішній
політиці.
Завдяки вищезазначеним кампаніям на місцях
СП почала завоювати авторитет у деяких регіонах
Нідерландів, з яких виділяється провінція Північний
Брабант. У 1974 у місті Осс, соціалісти на виборах до
міської ради здобули 10.2% та отримали 3 мандати. Місто
Осс також має важливе місце у історії СП, оскільки тут
у 1975 році розпочалася кар’єра Яна Марейніссена,
який тоді у віці 23 років став наймолодшим місцевим
депутатом у країні, в 1988 році очолить партію [6, c. 147].
Але при цьому, відносні успіхи СП на місцевому
рівні не конвертувалися у загальнонаціональні
результати. Починаючи з 1977 року, коли СП вперше
взяла участь у виборах до нижньої палати парламенту
Нідерландів, до 1989 року партія жодного разу не змогла
отримати представництво у загальнонаціональних
зборах, набираючи не більше 0,5% голосів. Такі невтішні
для соціалістів результати пояснюються рядом причин.
По–перше, історично у Нідерландах позиції партій,
лівіших за соціал–демократів були слабкими, оскільки
чисельність пролетаріату, який був основою електорату
ліворадикалів, була відносно невисокою. Окрім того,
тогочасний пролетаріат у країні був розділений між
собою на католиків та протестантів, що спонукало їх
віддавати голоси партіям, які акцентували увагу на своїй
конфесійній приналежності [3, c. 109].
По–друге, це зміна ціннісних орієнтирів у Європі.
Р. Інглхарт пише, що економічне зростання у період
після Другої світової війни забезпечило такі умови
життя, в яких для населення сам факт виживання був
гарантований [1, c. 11]. Це стало причиною того, що
пріоритетність матеріальних цінностей падала відносно
постматеріальних, таких як проблеми самовираження
чи захисту оточуючого середовища. А марксистсько–
ленінська ідеологія, в центрі якої стоїть класова боротьба
не давала відповідей на нові питання.
Тому наприкінці 80–х років, в часи загальносвітової
кризи ліворадикалів, аби уникнути процесів стагнації
партійне керівництво вирішує провести прагматичну
реорганізацію аби досягнути підвищення електоральної
привабливості партії на загальнонаціональному рівні.
Метою діяльності партії проголошується «соціальна
реконструкція Нідерландів» [6, c. 159]. Важливу роль
у започаткуванні даного процесу мав вище згадуваний
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Марейніссен. Забігаючи наперед, на нашу думку, саме це
вміння змінюватися стане однією з найсильніших сторін
партії у майбутньому.
До 1991 року з символіки та документів партії
остаточно вилучаються будь–які посилання на маоїзм
чи марксизм–сталінізм, зокрема найбільш радикальні
вимоги на кшталт повалення держави чи закликів до
революції, а на логотипі з’являється томат, як «червоний
ззовні та зсередини». Самі представники партії називали
свою ідеологію «прагматичним соціалізмом» на
противагу «теоретичному». Змінюються також підходи
до кадрової політики СП. Якщо у 80–х партія налічувала
приблизно 750 членів, які мали відповідати жорстким
ідеологічним та особистісним вимогам, то вже у 1992
році це число виросло до 15 тисяч, а головним критерієм
прийому стала можливість справно сплачувати
членські внески. В 1994 році СП вперше змогли
отримати представництво у нижній палаті парламенту,
отримавши 1,3% голосів та 2 мандати. На наступних
виборах 1998 року соціалістам вдається збільшити своє
представництво з 2 до 5 мандатів, отримавши 3,5%
виборців.
Якщо охарактеризувати ідеологію СП у 90–х, то
трьома ключовими позиціями будуть захист робітників,
анти–елітизм та загравання з націоналістськими гаслами.
Орієнтація на клас робітників є природньою для
партії з марксистським корінням. Головним чином цей
захист полягав у закликах до збереження кейнсіанської
держави загального добробуту, а саме у збільшенні
витрат на соціальне забезпечення, перерозподілі
доходів, захисту прав робітників, податку на розкіш
та підвищенні мінімальної заробітної плати. Окрім
вірності власним традиціям, важливість подібного
позиціонування полягала у тому, що в наприкінці 80–х
років у Нідерландах формується нова екосоціалістична
сила Зелені ліві (ЗЛ). До складу ЗЛ увійшли 4 партії,
що належали до спектру лівіших за соціал–демократів
– Комуністична, Пацифістська соціалістична, Євангельська народна та Політична партія радикалів,
електорат яких значно перетинався із потенційним
електоратом соціалістів. В питаннях економіки програма
Зелених лівих тяжіла більш до лібертарних позицій, що
викликало невдоволення серед ряду членів цих 4 партій
та їх колишніх прихильників.
Наступною важливою характеристикою партії
протягом 90–х років стає позиціонування себе як
протестної сили, яка виступає опонентом політичному
істеблішменту. Так, на виборах 1994 року, коли СП
вперше змогли отримати представництво у нижній
палаті парламенту, слоганом кампанії був заклик
«Голосуй проти!». У дусі протесту проти тогочасної
політичної еліти лунали заклики СП до ширшого
використання загальнонаціональних референдумів,
як форми народного контролю, а також у заклику
до скорочення фінансування політичного класу – як
зарплат, так і пожертв. У цьому контексті оригінальною
була зарплатна політика всередині СП – усі члени партії,
які отримували від держави посадові оклади від держави
мали віддавати їх у партійну казну, а сама партія платила
своїм представникам середню зарплату по країні.
Ще одним стовпом ідеології СП, нетрадиційним
для західноєвропейських ліворадикалів, протягом 90–х
стають елементи загравання із націоналістичними
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настроями. Так, у середині 90–х нідерландські соціалісти
виступали проти трудової міграції до Нідерландів,
звинувачуючи капіталістів у заохоченні «хибної
інтернаціоналізації». Окрім цього партія критикувала
ЄС як структура, що обслуговує інтереси великих країн
та корпорацій та виступала за скорочення фінансових
повноважень та відрахувань до спільного європейського
бюджету. При цьому, аби убезпечити країну від напливу
дешевшої робочої сили з країн Східної Європи соціалісти
пропонують ЄС зосередитись на перерозподілі коштів
біднішим європейським країнам, щоб «прибрати
підстави до імміграції» [4, c. 159].
Подібні умовно праві настрої серед членів СП
були припинені після проголошення партійного
маніфесту «Усе людство» в 1999 році, згідно з яким
ідеологічні установки партії ґрунтуються на повазі
до людської гідності, рівності та солідарності. Також
згідно маніфесту проголошувалася орієнтація на
лівий гуманізм, етичний соціалізм та парламентаризм.
Рушійною силою досягнення цих ідеалів оголошується
«моральне обурення», що свідчить про те, що СП
остаточно відходить від класового сприйняття політики,
апелюючи до моралі, як мотивації їхньої підтримки.
Затвердившись у якості загальнонаціональної
парламентської сили СП починає процеси наступної
переорієнтації на початку ХХІ століття. Усвідомлюючи
наявність значної частини виборців, які невдоволені
неоліберальним курсом соціал–демократичної Партії
за працю (ПзП) та зсувом вправо християнських
демократів, СП переглядає партійні установки щодо
можливості співпраці з іншими політичними силами.
Так у 2001 році соціалісти заявляють про готовність до
коаліційної співпраці разом з ЗЛ та ПзП. Паралельно
із цим на місцевому рівні соціалісти проводили схожу
прагматичну політику, увійшовши до складу правлячої
коаліції у таких великих містах як Ейндховен, Гронінген
та Неймеген. При цьому партнерами по коаліції стають
не лише соціал–демократи та екосоціалісти, але
християнські демократи та навіть ліберали з Народної
партії за свободу та демократі (НПСД) у Гронінгені
у 2002–2006 рр. А слоган виборних кампаній, який у
90–х звучав як «Голосуй проти!» змінився «Голосуй
за!»Подібна дерадикалізація поглядів на співпрацю
з іншими політичними силами сприяла підвищенню
рейтингів партії, яка на виборах 2002 та 2003 років
змогла отримати 9 місць у нижній палаті, отримавши
5,9% та 6,3% голосів.
Внаслідок виборів 2003 року у Нідерландах
сформувалася правоцентристська правляча коаліція
на чолі з християнським демократом Яном Петером
Балькененде, чий уряд проводив політику скорочення
бюджетних витрат, зокрема на допомогу по інвалідності,
безкоштовні стоматологічні послуги та обмеження
права раннього виходу на пенсію. Подібна політика
викликала природнє невдоволення соціалістів, які
очолили позапарламентські антиурядові протести у
2004 році. Ще однією важливою подією для політичного
життя Нідерландів був референдум щодо конституції
ЄС у 2005 році, на якому проти неї висловилися
62% нідерландців. Єдиною парламентською силою,
яка підтримала негативне голосування по цьому
питання були соціалісти, який і раніше, як ми писали,
характеризувалися наявністю євроскептичних настроїв.
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Ці два фактори зумовили найбільш успішні для СП
парламентські вибори 2006 року, на яких вона посіла
третє місцездобувши 16,6% голосів, що забезпечили
отримання 25 місць у палаті представників.
Щоправда надалі втримати подібний рейтинг
підтримки соціалістам не вдалося, хоча глобальна
фінансова криза, наслідки якої стали основою зростання
підтримки цілого ряду ліворадикальних партій як
головних опонентів неолібералізму, створювали
сприятливі умови для цього. На парламентських виборах
2010 року партія втратила 10 місць у нижній палаті,
отримавши 9,8% голосів. Напередодні виборів 2012 року
згідно з опитуваннями СП була лідером парламентських
перегонів із рейтинг більше 20%. Але за два тижні до
виборів цей рейтинг почав стрімко падати. Більшість
експертів пов’язують подібний обвал з провальним
виступом на телебаченні нового лідера соціалістів
Еміля Рьомера, який не зміг ґрунтовно представити
програму своєї партії, що спричинило широку дискусію
щодо можливості СП очолювати коаліцію [2, c. 121].
Цією ситуацією звісно не оминули скористатися
конкуренти, в першу чергу соціал–демократи, які на
такому тлі позиціонували себе як єдину ліву силу, яка
має необхідний досвід та компетентність в питаннях
управління державою. Частина потенційного електорату
соціалістів вирішили підтримати соціал–демократів
з тієї логікою, аби не допустити до влади лібералів.
Але в результаті виборів 2012 року у Нідерландах до
влади прийшла коаліція лібералів з НПСД та соціал–
демократів. СП, в свою чергу, повторила результат
виборів 2010 року, отримавши 15 парламентських місць.
Падіння рейтингів через невдалий виступ лідера
відкрило найбільшу слабкість СП – багато в чому успіхи
партії ґрунтувалися на особистій харизмі та ораторським
талантам її багаторічного лідера Марейніссена,
який залишив посаду очільника партії у 2008 році.
Марейніссен мав усі ознаки типового популістського
лідера, який вміло користувався усіма можливостями, які
йому були надані розвиток медіа. Якщо повернутися до
2006 року, то під час дебатів з лідером соціал–демократів
У. Босом, він критикував опонента за його пропозиції
по пенсійній реформі та ухиляння від можливості лівої
коаліції, заявивши, що лише соціалісти може утворити
таку коаліцію. Така тактика принесли суттєві успіхи
соціалістам – вони отримали 24% голосів виборців,
які у 2003 підтримували ПзП [4, c. 162]. Тому без
такого яскравого лідера, яким був Марейніссен, акцент
агітації соціалістів на таких категоріях як «моральність»
та «цивілізованість», які апелюють до емоційного
сприйняття, а не до раціонального не демонструє високої
ефективності.
Якщо продовжувати мову про актуальні проблеми
партії, серед таких можна виявити нестабільність
її електорату – лише 41% прихильників СП у 2012
проголосували за них у 2017 році, коли вони втратили
одне місце у парламенті. Однією з головних причин
цьому є те, що останнім часом СП намагається
позиціонувати себе як партію, що може приймати
складні державницькі рішення,. Тому їхня критика
скорочення соціальних витрат в період між 2012 та
2017 роками була половинчастою – визнаючи їхню
необхідність соціалісти вважали, що їх можна втілювати
більш м’якими методами. Подібна позиція призвела до
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

втрати протестного електорату. Підтвердженням цьому
є той факт, ті майже 60% «втрачених» голосів перейшли
до самих різних партій – від екосоціалстів та ліво–
ліберальної Демократія 66 до християнських демократів
та правих популістів з Партії свободи. Усі ці сили
об’єднує той факт, що вони, як і соціалісти, протягом
2012–2017 років перебували в опозиції [2, c. 121].
Тому підсумовуючи, ми можемо сказати, що
Соціалістична партія Нідерландів являє собою
дуже цікавий, та унікальний як для Західної Європи
приклад трансформації невеликої групи маоїстів на
політичну партію, яка має стабільне представництво
у парламенті. Наразі після періоду поступового
збільшення електоральної підтримки протягом 90–х та
першої половини 00–х рр. партія перебуває у стагнації.
Тому лише майбутнє зможе дати відповіді чи залежало
вміння соціалістів адаптовуватися до нових викликів
від персони лідера Марейніссена та чи зможуть вони
отримати електоральні преференції від свого курсу на
дерадикалізацію та позиціонування себе як політичної
сили, яка готова стати частиною урядової коаліції.
Список використаних джерел
1. Інглехарт, Р., 1997. ‘Постмодерн: мінливі цінності і
змінюються суспільства’, Поліс, №4. // Inglehart, R., 1997.
‘Postmodern: minlyvi cinnosti i zminjujut’sja suspil’stva (Postmodern:
changing values and changing societies)’, Polis, №4.
2. Bouma, A., 2017. ‘The Socialist Party (SP) in the Netherlands’,
Radical Leftin Europe 2017, р.119–130.
3. de Jong, A., 2016. ‘The Dutch Socialist Party: From Sectto Mass
Party’, Europein Revolt, р.107–114.
4. March, L., 2011. ‘Radical Left Parties in Europe’, London:
Routledge, 274 p.
5. Weissbach, C., 2009. ‘The Left in The Netherlands’, The Left
in Europe. Political Parties and Party Alliances between Norway and
Turkey, р.41–51.
6. Wirries, C., 2011. ‘A Party for the «Simple People»: The Socialist
Party of the Netherlands’, From Revolutionto Coalition – Radical Left
Partiesin Europe, р.144–163.
Litovchenko K. G., postgraduate student, Kyiv National University
Taras Shevchenko (Ukraine, Kyiv), litkirill@gmail.com
Socialist Party of the Netherlands: old name, new content
The article analyzes the history of the emergence and formation of the Socialist
Party of the Netherlands. The focus is on the transformation processes within the
party in different periods of its existence. The key programmatic provisions of the
party and its success in parliamentary elections are revealed and analyzed.
Keywords: ideology, political parties, left radical political parties, the
Netherlands, Socialist Party of the Netherlands.

***
УДК 327(4/9)

Мамедов К.,
диссертант кафедры «Международные
отношения», Бакинский Государственный
Университет (Азербайджан, Баку),
matlabm@yandex.com

Значение энергетического
фактора в сотрудничестве

Азербайджанской Республики с ЕС
Исследуется процесс превращения Азербайджанской Республики в
устойчивого и надежного партнера ЕС в энергетической сфере. После
подписания «Контракта века» в 1994 году Каспийская нефть в 1997–
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2007 гг. транспортировалась в Европу посредством трубопроводов Баку–
Новороссийск, Баку–Супса и Баку–Тбилиси–Джейхан, был сдан в эксплуатацию
газопровод Баку–Тбилиси–Эрзурум. В итоге реализация проектов ТАP и
TANAP, инициированных ЕС зависела непосредственно от воли Азербайджана.
Проект Южного Газового Коридора, предусматривающего транспортировку
энергоносителей в страны Европы также стал реальностью благодаря усилиям
азербайджанской дипломатии и расценивался как крупнейший приоритетный
энергетический проект для Европы. Южный Газовый Коридор нацелен на
доставку природного газа, добываемого на месторождении «Шахдениз–2»
в Турцию и через эту страну в Европу. Азербайджан благодаря «дипломатии
нефти и коммуникаций», с одной стороны, становится надежным партнером
Европы в энергообеспечении, а с другой стороны, укрепляет свои позиции в
мировом сообществе.
Ключевые слова: энергетический фактор, Азербайджан, Европейский
Союз, «дипломатия нефти и коммуникаций», Южный Газовый Коридор.

(стаття друкується мовою оригіналу)
Азербайджанская Республика с первых дней государственной независимости взяла курс на интеграцию
в мировое сообщество. В расширении сотрудничества с
Азербайджанской Республикой европейские государства
были особо заинтересованы. Как показывает анализ
Европейской Энергетической Хартии, укрепление
сотрудничества ЕС с соседними странами в энергетической сфере расценивается как важный элемент ЕПС,
подобное сотрудничество предусматривает обеспечение
безопасности в энергетической сфере.
Европейская Энергетическая Хартия является
наглядным свидетельством роли и значения энергетического фактора в межгосударственных отношениях
и мировой политике. После распада СССР Европа
получила доступ к альтернативным источником энергии
в лице энергетического потенциала стран постсоветского
пространства и начатая в этом направлении деятельность
обусловила превращение геополитической мозаики в
плоскость различных интересов. В настоящее время
в Договоре к Европейской Энергетической Хартии
представлены 54 участника (52 государства, ЕС и
ЕвроАтом), еще несколько государств планируют
присоединиться к этому документу [1].
Именно на базе Европейской Энергетической Хартии
в мае 2014 г. была разработана и принята Международная
Энергетическая Хартия (МЭХ). МЭХ, принятая при
участии 62 государств мира и трех международных
организаций (ЕС, Евратом и Экономическое Сообщество
Западноафриканских государств) служит целям обеспечения энергетической безопасности в глобальном
масштабе [2]. Основная цель Договора к Европейской
Энергетической Хартии – укрепление правовых норм
в области энергетики путем создания единых правил
и соблюдение этих правил правительствами всех
государств–участников, достижение надежности в сфере
устойчивого энергоснабжения, а также обеспечение
минимизации рисков, связанных с инвестициями и
торговлей в сфере энергетики [1].
Структуры ЕС в целях обеспечения безопасности
в в сфере энергетики наряду с принятием внутренних
директив, также присоединились к таким международным соглашениям, как Международный договор к
Энергетической Хартии, Киотский протокол, участвуют
в проектах по сотрудничеству в энергетической сфере
с соседними странами в регионе и континенте. В числе
вышеотмеченных проектов можно отметить İNOGATE,
Бакинскую инициативу, Южный Газовый Коридор и
др. Эти проекты реализуются в рамках Европейской
Политики Соседства на взаимовыгодной основе. ЕС
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заключил с Азербайджаном, Казахстаном, Украиной
и Алжиром Меморандумы о Взаимопонимании по
энергетическому сотрудничеству, со странами Средиземноморского бассейна – соглашения об ассоциации,
а с африканскими государствами – двусторонние
соглашения [3, с. 44]. Энергетическая стратегия ЕС
регулярно подвергается серьезным изменениям и
обновляется в соответствии с текущими требованиями.
Согласно расчетам экспертов и конкретным
статистическим данным, в настоящее время страны
ЕС импортируют 82% потребляемой нефти и 57%
– потребляемого газа. Концептуальные положения
об энергетической политике ЕС были озвучены и
концептуально закреплены на Лондонском совещании
Совета Европы 27 октября 2005 г. Согласно указанной
концепции,
основным
принципом
европейской
энергетической политики должна была стать разработка стратегического плана во имя устойчивого,
бесперебойного и безопасного энергоснабжения.
Именно такой подход лежал в основе двусторонних
Планов Действий, разрабатываемых по отдельным
странам в рамках ЕПС.
ЕС как экономическое пространство, импортирующее
наибольшее количество энергоносителей (нефти и газа)
в мире со всех сторон окружен богатыми нефтью и газом
государствами. В энергоснабжении ЕС важную роль
играют Россия и государства Каспийского бассейна,
страны Ближнего Востока и Северной Африки.
Согласно прогнозам специалистов, к 2030 г. импорт
энергоносителей увеличится от 50 до 70 процентов и
ЕС еще больше будет зависим от импорта, в то время
как ЕЭХ предусматривала совершенно обратное [3,
с. 44]. Как известно, в энергоснабжении Европы из
стран соседнего региона важную роль играют Россия,
Алжир и Ливия. По признанию Генсека МЭХ, несмотря
на попытки США, эта зависимость растет [4, с. 13].
Согласно исследователям, из соседей Европы Украина,
Беларусь, Марокко и Тунис тоже заняты поиском путей
вхождения на европейский энергетический рынок.
В энергоснабжении Европы важное значение имеет
энергетический потенциал Каспийского бассейна и
стран Центральной Азии [5, с. 26].
В настоящее время 7% подтвержденных ресурсов
нефти и 25% подтвержденных ресурсов газа в мире
находятся на Каспийском бассейне, что сказывается
на отношении мировой дипломатии к странам
данного региона. Это ясно проявляется в отношении
к самой богатой по энергоресурсам стране Каспия –
Азербайджану. Изучение современной энергетической
политики имеет исключительное значение для
определения и осуществления внешнеполитической
стратегии Азербайджана. Неслучайно, что эксплуатация
и транспортировка на мировые рынки нефти и газа
Каспия уже длительное время продолжает оставаться
темой обсуждения мировых СМИ, политиков и
государственных деятелей, предметом конкуренции
транснациональных гигантов. Россия имеет собственные интересы в регионе, США объявили его зоной
национальных интересов, Турция, Иран, страны ЕС,
Китай, Япония, Израиль предпринимают серьезные
усилия для присутствия в регионе [6, с. 4].
В переговорах о разработке Каспийской нефти,
начавшихся накануне приобретения Азербайджанской
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Республикой государственной независимости в 1991
году поначалу участвовали европейские нефтяные
компании [7, с. 13–14]. После возвращения к власти
Общенационального лидера Гейдара Алиева разработанная им «национальная дипломатия нефти и
коммуникаций» сыграла важную роль в укреплении
международных позиций Азербайджанской Республики
и обеспечении внутренней стабильности. 20 сентября
1994 года был подписан «Договор 10+1», получивший
название «Контракта века», в числе участников которого
были представлены и транснациональные нефтяные
компании Европы (BP, Ramko, Statoil).
Как известно, беспокойство за энергетическую
безопасность своими корнями уходит к «нефтяному
эмбарго», примененному арабскими государствами к
пяти государствам, поддержавшим Израиль после начала
Арабо–Израильской войны в октябре 1973 г. Упомянутое
эмбарго обусловило актуальность трех важных
проблем. Во–первых, проявилась важность расширения
сотрудничества между европейскими государствами
и странами–экспортерами энергоносителей в Европу,
во–вторых, стало ясно, что устойчивость и надежность
в будущем энергоснабжении Европы возможны путем
разветвления маршрутов доставки энергоносителей.
И наконец, было решено, что в ответ на использование
странами–экспортерами нефти энергоносителей в
качестве рычага политического и экономического
воздействия необходима разработка концепции и
стратегии самозащиты Европы. Создание в 1974 г.
Международного Энергетического Агентства, ставшего
основным инструментом Европы для мониторинга и
анализа мировых энергетических рынков стало наиболее
важным ответом на нефтяное эмбарго [8, с. 191].
После распада Советского Союза геополитическое
положение и богатые энергоресурсы Южного Кавказа
обусловили превращение данного региона в поле
международной конкуренции. В результате создания на
Каспийском бассейне независимой Азербайджанской
Республики, приобретения независимости богатыми
запасами нефти и газа Казахстаном и Туркменистаном
число государств бассейна достигло пяти, к которым
также относилась Российская Федерация. Сложившаяся
ситуация требовала от всех заинтересованных государств
региона, в том числе от США нового стратегического
курса, в итоге Соединенные Штаты вообще объявили
регион зоной жизненно важных интересов [9, с. 7].
Журнал «Бизнес уик» (США) отмечая общие
интересы Запада и Азербайджана в вопросе разработки
и экспорта энергоресурсов Каспийского моря писал, что
«транспортировка большой нефти на мировые рынки в
обход России позволяет Вашингтону проконтролировать
Азербайджан, Грузию и Турцию, гарантирует
управление ситуацией на Каспийском регионе и
балансирует зависимость Европы от нефти политически
неустойчивого Персидского залива, но не освобождает от
такой зависимости. Формирование евразийской системы
транспортных (не только нефтяных) коридоров в обход
Ирана, России и Китая отвечает геостратегическим
интересам США» [10, с. 34].
По мнению З. Бжезинского, «несмотря на ограниченные масштабы территории и небольшую численность населения, Азербайджан своими большими
энергоресурсами приобретает решающее значение в
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геополитическом плане … и если так можно выразиться,
напоминает пробку бутылки, наполненной богатствами
Каспийского моря и Средней Азии» [11, с. 155]. Даже не
исключено, что «разделительная линия цивилизаций»,
новые «линии будущих фронтов» согласно концепции
столкновения цивилизаций С. Хантингтона, в будущем,
могут проходить именно по Каспийскому региону [12,
с. 378]. Как видно, подобный сценарий возможного
развития событий и процессов на Южном Кавказе,
в первую очередь, угрожал энергоснабжению стран
Европы и не отвечал их интересам. Неслучайно, что за
время от «Контракта века» до «Нового контракта века»
в регионе были реализованы и дают свои плоды десятки
проектов ЕС. Генеральный исполнительный директор
BP Роберт Дадли в день подписания «Нового контракта
века» – 14 сентября 2017 г. в своем выступлении
обращаясь к Президенту Азербайджана И.Алиеву
сказал: «Основоположником этого процесса является
Общенациональный лидер Азербайджана Гейдар
Алиев…Все эти достижения стали возможны лишь
благодаря дальновидной политике покойного Президента
Гейдара Алиева… Подписанное в 1994 году соглашение,
которое мы справедливо называем «Контрактом века»,
является результатом именно его дальновидности…
Поэтому, можно справедливо отметить, что именно
решения, принятые Вами и Вашим отцом, покойным
Президентом Гейдаром Алиевым в энергетическом
секторе, открыли путь для экономического развития
этой величественной страны и навсегда перекроили
энергетическую карту мира [13].
В Плане Действий из 33 страниц по сотрудничеству
ЕС–Азербайджан в качестве 8–й приоритетной сферы
указаны реализация Меморандума о Взаимопонимании
об учреждении Стратегического Партнерства в сфере
энергетики между Азербайджанской Республикой и
ЕС, обеспечение соответствия целям энергетической
политики ЕС, продолжение сотрудничества по
региональным энергетическим вопросам Каспийского
и Черного моря [14], в настоящее время многие
направления реализованы, определены новые контуры
сотрудничества в энергетической сфере.
Как показал анализ, за почти тридцатилетнюю
историю сотрудничества Азербайджанской Республики
с Европейским Союзом, особенно в сфере энергетики
возникающие проблемы не носили длительного
характера и были устранены совместными усилиями.
Несмотря на применение некоторыми европейскими
структурами по отношению к Азербайджану «двойных
стандартов» за период с подписания «Контракта века»
до сдачи в эксплуатацию трубопровода Баку–Тбилиси–
Джейхан, в целом преобладала объективная оценка
значения Азербайджана. Стоит отметить, что совокупная
доля 3 компаний, представлявших в «Контракте века»
две европейские страны (Великобритания и Норвегия)
составляла 27,77 процентов [15, с. 36].
В настоящее время в сотрудничестве Азербайджан–
ЕС наряду с энергетической сферой, важное значение
приобретают торговые отношения. Наша страна
считается главным торговым партнером ЕС на Южном
Кавказе. 51% торгового оборота Азербайджана с ЕС
составляют нефть, газ и хлопок. В 2003 г. 95% общего
торгового баланса с государствами ЕС в 2 млрд. евро
составляли нефть и нефтепродукты [15], однако в
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последние годы явно просматривается тенденция
постепенного роста экспорта ненефтяных товаров из
Азербайджана в Европу.
Азербайджан относится к ЕС как к стратегическому
партнеру, однако в ряде случаев – в ходе дискуссий
вокруг прокладки трубопровода Баку–Тбилиси–
Джейхан в 2002–2003 гг., в период проведения ряда
международных мероприятий в Азербайджане в 2015 г.
и накануне подписания «Нового контракта века» в
сентябре 2017 г. ЕС по отношению к Азербайджану
придерживался практики «двойных стандартов».
Естественно, что все это отрицательно сказывается на
взаимоотношениях, однако Азербайджан сохраняет
приверженность взятым обязательствам. Президент
Азербайджанской Республики И. Алиев говоря о
внешнеполитических приоритетах нашей страны
отметил: «На протяжении многих лет сотрудничества
Азербайджан зарекомендовал себя как надежный
партнер. Мы намерены усилить наши двусторонние
отношения с государствами–членами и Европейским
Союзом в целом…Азербайджан уже подписал либо
принял декларации или соглашения о стратегическом
партнерстве с третью государств–членов Европейского
Союза. Это, на самом деле, отражает суть нашего
сотрудничества» [16].
Следует отметить, что предвзятые, необъективные
резолюции и решения структур ЕС, а также ряда
европейских
организаций
по
Азербайджану
встретили жесткий отпор со стороны органов власти
и
общественно–политической
научной
мысли
Азербайджана и получили адекватный ответ. В этом
смысле стоит отметить резолюцию Европарламента
о положении в Азербайджане, принятую 10 сентября
2015 г. [17]. Указанная резолюция вызвала острые
обсуждения в СМИ Азербайджана. Авторы резолюции
призывали европейские структуры рассмотреть
возможность применения к Азербайджану адресных
санкций [17].
В п.18 резолюции было особо подчеркнуто, что
Европарламент призывает правительство Азербайджана
отменить свое решение о закрытии Бакинского офиса
ОБСЕ. А в п.21 содержался призыв к государствам–
членам ЕС, а также к внешнеполитическим структурам
Европы о воздержании от наблюдения предстоящих
парламентских выборов в Азербайджане. Политологи
расценивали эту резолюцию как средство давления на
власти Азербайджана накануне выборов [17], а также
попытку срыва ряда международных мероприятий,
проведение которых в Азербайджане было запланировано
гораздо раньше.
Правительство Азербайджана весьма резко отреагировало на резолюцию Европарламента. 14 сентября
парламент Азербайджана принял решение, содержащее
13 пунктов. В решении было указано, что резолюция
Европарламента от 10 сентября 2015 г. содержит
клеветнические нападки на политическую власть
Азербайджана и представляет собой неудачную попытку
срыва партнерских отношений между Азербайджаном и
странами ЕС [18]. Милли Меджлис в качестве ответной
меры призвал прекратить деятельность Азербайджана в
Евронесте, участие республики в программе Восточного
партнерства и приостановить деятельность комитета
парламентского сотрудничества ЕС–Азербайджан в
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существующем формате. При этом следует отметить, что
в указанный период правительство Азербайджана вело
успешные переговоры с энергетическими структурами
ЕС о расширении сотрудничества в энергетической сфере.
На фоне осложнения глобальной геополитической
картины и обострения энергетической «войны»
во внешнеполитическом курсе ЕС в отношении
Азербайджана вновь стали появляться неопределенные
моменты. Особенно незадолго до подписания «Нового
контракта века» СМИ и НПО ряда европейских
государств начали грязную пропагандистскую кампанию
против Азербайджана. Проблема заключалась в том, что
упорное сопротивление подписанию «Нового контракта
века» оказывала именно Европа, остро нуждающаяся
в нефтяных и газовых ресурсах Каспия. Выступая
на церемонии подписания контракта Президент
Азербайджана И. Алиев особо подчеркнул его значение:
«Сегодня очень знаменательный и исторический день
в жизни нашей страны. Начинается новый период в
разработке гигантского нефтяного месторождения
«Азери–Чыраг–Гюнешли» [13]. При этом отметим, что
в «Новом контракте века» также были представлены две
европейские нефтяные компании с совокупной долей в
37,64 процентов [19].
После мирового экономического кризиса 2008–
2013 гг. поиск новых источников энергоносителей и
путей их доставки стал главной заботой ЕС. Согласно
статистическим данным, в энергоснабжении стран
Европы доля природного газа превысило 24 процента
[20, с. 101]. Прогнозируется, что к 2030 г. этот показатель
по сравнению с 2002 г. увеличится вдвое и достигнет
400 млрд. Кубометров [21]. Сложившаяся ситуация
требовала от структур ЕС срочных мер, в итоге возникла
идея Южного Газового Коридора.
Процесс превращения Азербайджанской Республики
в устойчивого и надежного партнера Европы в
энергетической сфере прошел сложный и трудный
путь. После подписания «Контракта века» в 1994 году
Каспийская нефть в 1997–2007 гг. транспортировалась
в
Европу
посредством
трубопроводов
Баку–
Новороссийск, Баку–Супса и Баку–Тбилиси–Джейхан,
был сдан в эксплуатацию газопровод Баку–Тбилиси–
Эрзурум. В итоге реализация проектов ТАP и TANAP,
инициированных ЕС зависела непосредственно от воли
Азербайджана.
Проект Южного Газового Коридора, предусматривающего транспортировку энергоносителей в страны
Европы также стал реальностью благодаря усилиям
азербайджанской дипломатии и расценивался как
крупнейший приоритетный энергетический проект
для Европы. Южный Газовый Коридор нацелен
на доставку природного газа, добываемого на
месторождении «Шахдениз–2» в азербайджанском
секторе Каспийского моря в Турцию и через эту страну
в Европу. Посредством Южного Газового Коридора
протяженностью в 3500 километров на первичном
этапе планировалось транспортировать в Турцию
6 млрд. кубометров, а в Европу – 10 млрд. кубометров
газа. Сдача в эксплуатацию газопровода TANAP в
турецком городе Эскишехир 12 июня нынешнего года и
транспортировка первых объемов газа в Турцию в конце
июня ускорило прокладку в европейском направлении
TAP, являющегося продолжением проекта TANAP [22].
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Официальные лица стран Европы, руководители
международных
структур,
известные
эксперты
неоднократно расценили Южный Газовый Коридор
как уникальный проект, заново формирующий
энергетическую безопасность Европы. Находившаяся
недавно с визитом в Азербайджане федеральный
канцлер Германии А. Меркель особо подчеркнула, что
«Южный Газовый Коридор имеет исключительное
значение для разветвления энергетических источников
Европы, Азербайджан является сильным фактором
энергетического разветвления ЕС и запуск Южного
Газового Коридора будет играть большую роль в
энергоснабжении Европы» [23].
Таким образом, в результате реализации установленного Общенациональным лидером Гейдаром
Алиевым и успешно продолженного нынешним
Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым курса
интеграции Азербайджана в Европу Азербайджан
стал надежным энергетическим партнером Европы.
ЕС является основным торговым и энергетическим
партнером Азербайджана, расширяется сотрудничество
по вопросам региональной безопасности, развиваются
отношения в различных сферах и наконец, осуществляется
взаимодействие в области мультикультурализма [16].
Неслучайно, что И. Алиев придает важное значение
перспективам сотрудничества со странами Европы: «Мы
наладили тесное партнерство …речь идет не только об
энергии. Сегодня мы создали истинное партнерство
на предстоящие несколько лет. После завершения
проекта наше сотрудничество не прекратится, оно
будет продолжаться. Уверен, что более активное
сотрудничество будет реализовано по завершении
проекта, так как все мы будем связаны друг с другом и
будем зависеть друг от друга. Проект «Южный газовый
коридор» на протяжении многих лет будет приносить
пользу всем нам – производителям, транзитным
странам и потребителям. Это – проект энергетической
безопасности» [24].
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The importance of the energy factor incooperation
of the Republic of Azerbaijan with the EU
The article studies the process of transformation of the Republic of Azerbaijan
into a stable and reliable partner of the EU in the energy sector. After the signing of
the «Contract of the Century» in 1994, Caspian oil in 1997–2007. was transported
to Europe via the Baku–Novorossiysk, Baku–Supsa and Baku–Tbilisi–Ceyhan
pipelines, the Baku–Tbilisi–Erzurum gas pipeline was commissioned. As a result,
the implementation of TAP and TANAP projects initiated by the EU depended
directly on the will of Azerbaijan. The project of the Southern Gas Corridor, which

314

Гілея

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

provides for the transportation of energy carriers to Europe, also became a reality
due to the efforts of Azerbaijani diplomacy and was regarded as the largest priority
energy project for Europe. The South Gas Corridor is aimed at delivering natural
gas produced in the Shahdeniz–2 field to Turkey and through this country to Europe.
Azerbaijan thanks to the «diplomacy of oil and communications», on the one hand,
becomes a reliable partner of Europe in energy supply, and on the other hand,
strengthens its positions in the world community.
Keywords: energy factor, Azerbaijan, European Union, «diplomacy of oil and
communications», South Gas Corridor.
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Значення енергетичного фактора у співпраці
Азербайджанської Республіки з ЄС
Досліджується процес перетворення Азербайджанської Республіки в
стійкого і надійного партнера ЄС в енергетичній сфері. Після підписання
«Контракту століття» в 1994 році Каспійська нафта в 1997–2007 рр.
транспортувалася до Європи за допомогою трубопроводів Баку–
Новоросійськ, Баку–Супса і Баку–Тбілісі–Джейхан, був зданий в експлуатацію
газопровід Баку–Тбілісі–Ерзурум. У підсумку реалізація проектів ТАP і TANAP,
ініційованих ЄС залежала безпосередньо від волі Азербайджану. Проект
Південного Газового Коридору, що передбачає транспортування енергоносіїв
до країн Європи також став реальністю завдяки зусиллям азербайджанської
дипломатії і розцінювався як найбільший пріоритетний енергетичний проект
для Європи. Південний Газовий Коридор націлений на доставку природного
газу, що видобувається на родовищі «Шахденіз–2» в Туреччину і через цю
країну до Європи. Азербайджан завдяки «дипломатії нафти і комунікацій»,
з одного боку, стає надійним партнером Європи в енергозабезпеченні, а з
іншого боку, зміцнює свої позиції в світовому співтоваристві.
Ключові слова: енергетичний чинник, Азербайджан, Європейський
Союз, «дипломатія нафти і комунікацій», Південний Газовий Коридор.
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Національне питання в програмах словацьких
автономістів у першій Чехословацькій республіці
(1918–1938 рр.)
Стаття присвячена національному питанню в програмах словацьких
автономістів у Першій Чехословацькій республіці (1918–1938 рр). Під час
роботи над статтею були застосовані історико–порівняльний метод,
історико–типологічний та історико–системний методи. Словаький
автономізм був незмінною частиною політичного життя Першої
Чехословацької республіки протягом усього її існування. Головною метою
Словацької народної партії, відображеною у її програмних положеннях було
вирішення словацького питання шляхом надання Словаччині автономії. Партія,
яка у 1925 р. прийняла назву Глінкова словацька людова партія (за ім’ям свого
лідера А. Глінки) пройшла досить складний політичний шлях в Першій ЧСР. В
перші роки свого існування партія намагалась вирішити словацьке питання
конституційним шляхом. Протягом 1922–1938 рр. вона підготувала і подала
на розгляд три законопроекти про автономію Словаччини в складі республіки.
Проте жоден із законопроектів не здобув підтримки у Національних зборах.
Словацьким автономістам не вдалось реалізувати власну програму навіть після
входження до урядової коаліції в 1927 р. Безрезультатними були і переговори
представників людової партії та празькою влади у другій половині 1930–х років.
Ключові слова: Перша Чехословацька республіка, Словаччина, автономія, законопроект, республіка.

Незмінною складовою політичного життя Першої
Чехословацької республіки (далі – ЧСР) протягом усього
періоду її існування був словацький автономістський
рух, який зародився і розвивався безпосередньо на
словацькому ґрунті і став реакцією на спроби празької
влади втілити в життя концепцію чехословакізму.
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Вивченням проблеми словацького автономізму
займалися чеські, словацькі та українські науковці.
Особливості діяльності Словацької народної партії
досліджувала А. Бартлова [1]. Досліджуючи історію
Першої ЧСР висвітлив окремі положення діяльності
словацьких автономістів А. Клімек [2]. Питаннями
розвитку словацького автономізму у міжвоєнній
Чехословаччині займались Л. Ліпхер [3], І. Рогулова [4],
Дж. Томеш [5]. Серед українських досліджень словацького автономізму варто виокремити праці І. Шніцера [6]
та О. Кравчука [7].
Метою статті є дослідити особливості національного
питання в програмах словацьких автономістів.
Визначити місце словацького автономістського руху в
національній політиці Першої ЧСР з 1918–1938 рр.
Після створення ЧСР більшість словацьких
партій увійшла до складу чеських партій близьких
їм за ідеологічним спрямуванням. Однак було
декілька виключень, одним із яких була Словацька
людова(народна) партія (далі – СЛП), яка і очолила
потужний словацький автономістський рух.
СЛП виникла на базі католицького духовенства
29 липня 1913 р. в Жиліні. Як відзначають дослідники,
в цей період вона іще не набула рис повноцінної партії.
Остаточно, формування СЛП як політичної партії було
завершене на зібранні, яке відбулось 19 грудня 1918 р. у
Жиліні. Головою партії був обраний А. Глінка [2, s. 230].
На зборах була ухвалена партійна програма,
авторами якої були А. Глінка та Й. Качка. Головна
увага в ній зосереджувалась на проблемах католицької
церкви. Про автономію мова йшла лише в контексті
проекту незалежності католицької церкви від держави
у внутрішніх питаннях і самоврядування місцевих
населених пунктів і жуп [1, s. 836].
Варто відзначити, що на цьому етапі партія проголосила себе державотворчою і висловила прихильність
до положень Мартинської декларації. Проте, досить
швидко СЛП переходить до лав опозиції.
Перші суперечки між чехами і словаками були
спричинені економічними негараздами, нечітким формулюванням концепції чехословацької нації [3, s. 56].
Прагнучи домогтися міжнародних гарантій автономії
Словаччини, А. Глінка здійснив таємну поїздку до
Парижа у вересні 1919 р., де намагався представити
мирній конференції меморандум про становище словаків
у якому заявляв, що гніт з боку чехів рівнозначний
угорському. Ця спроба завершилась невдачею, Глінка
був висланий із Франції і заарештований (був звільнений
після одержання депутатського мандату після виборів
1920 р.). Внаслідок цього словацькі депутати вирішили
не піднімати питання автономії під час обговорення
конституції [5, s. 170].
Початок 20–х рр. ознаменувався для Словаччини
загостренням національних суперечностей і поширенням
автономістських настроїв [4, s. 822].
У червні 1921 р. були опубліковані три проекти
автономії Словаччини. Автором першого проекту
був В. Тука, який діяв у інтересах угорських партій,
намагаючись налагодити співпрацю з СЛП.
Законопроект Туки передбачав створення «Чехословацької союзної республіки». Передбачалось створення
двох самостійних держав, відносини між якими регулювалися союзним договором. Кожна з держав була
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самостійним суб’єктом міжнародного права. При цьому,
суверенітет держав обмежувався виключно добровільною
угодою на основі союзного договору. Ця угода мала
стосуватись лише питань міжнародних відносин,
транспорту і зв’язку, оборони, банківських і валютних
операцій. Її можна було укласти на термін не більше
десяти років. На чолі союзу мав стояти президент, обраний
громадянами двох держав. Він наділявся правом скликати
на спільну нараду міністрів чеського та словацького
урядів. Водночас у законопроекті не передбачалося
збереження спільного законодавчого органу. Замість нього
мали бути створені спеціальні комітети. Їх завданням
було готувати на розгляд парламентів союзних держав
різноманітні документи [7, c. 74].
Радикальність законопроекту не викликала захоплення у середовищі СНП. Найбільші суперечки
викликало положення про добровільність укладення
союзної угоди, яка обмежувала суверенітет держав.
Оскільки, при бажанні, політичні сили, які перебувають
при владі могли відмовитись від продовження терміну
дії угоди, що автоматично призвело б до розпаду
Чехословаччини [7, c. 75].
Зрозуміло, що законопроект В. Туки відповідав
інтересам Угорщини, для якої автономія Словаччини
мала стати першим кроком до її виходу із складу
Чехословаччини та повернення під угорську владу.
Зрештою, комісія правознавців СЛП дала негативну
оцінку цьому законопроекту, а депутати і сенатори партії
20 квітня 1921 р. на нараді в Братиславі відмовились від
нього, піддавши його гострій критиці [7, c. 82].
За дорученням СЛП були підготовлені два інших
законопроекти про автономію Словаччини. Автором
першого був Ф. Юріга. Його проект передбачав збереження спільного для усієї держави законодавчого
органу – Національних зборів та утворення словацького
крайового сейму і уряду. Правом голосу в Національних
зборах мали наділятись депутати словацького сейму.
Національні збори могли вирішувати питання
закордонного представництва, питання громадянства,
спільні фінанси, призначення і проведення виборів
президента Чехословацької республіки, справи державних збройних сил, право оголошувати війну та укладати
мир [6, c. 287].
Безумовно, цей законопроект був значно більш
поміркований ніж проект В. Туки. Проте, комісія
правознавців відзначила, що у ньому не були чітко
сформульовані питання, які відзначали компетенцію
крайового сейму та уряду.
Третій проект, якому і надала перевагу СЛП
для представлення у парламенті, був підготовлений
Л. Лабаєм. Згідно з ним передбачалося створення
у Словаччині законодавчого сейму та уряду. До
компетенції сейму мали належати питання місцевої
адміністрації, освіти, релігії, торгівлі. Депутати
крайового сейму автоматично наділялися правом голосу
у празькому центральному законодавчому органі. Крім
того, інтереси Словаччини у парламенті ЧСР повинні
були представляти 32 сенатори [7, c. 77].
Місцевий уряд, згідно із законопроектом, повинен
був бути підзвітним крайовому сейму. Членів уряду мав
призначати президент республіки. Закони, схвалені в
Празі, не мали юридичної сили на словацьких землях,
якщо проти них голосувала більшість (2/3 депутатів
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місцевого сейму). Також, до спільної компетенції
парламенту чехів і словаків були віднесені питання:
виборів президента республіки, оборона держави,
закордонна політика, фінанси та законодавство у
галузях, що стосувалися усієї республіки. Крім того,
передбачалося, що усі центральні міністерства, комітети
та закордонні представництва держави будуть на третину
складатись із словаків.
Подальше зростання національного напруження у
ЧСР вимагало реакції з боку керівництва республіки.
21 вересня 1921 р. у Ружомбероку Т. Г. Масарик зустрівся
з А. Глінкою і виступив із концепцією адміністративної
автономії для Словаччини. Водночас він висловився
проти політичної автономії, якої вимагала СЛП
[5, c. 278].
СЛП не задовольняла запропонована Т. Г. Масариком
ідея адміністративної автономії, та й уряд Е. Бенеша не
поспішав виконувати закон про жупний устрій. Зрештою,
така позиція влади призвела до створення 26 листопада
1921 р. власного парламентського клубу СЛП на чолі з
А. Глінкою. З цього часу партія перейшла до відкритої
опозиції в парламенті.
25 січня 1922 р. до Палати депутатів було подано
перший офіційний законопроект автономії Словаччини
від СЛП. Цей проект був відхилений. Проти нього
виступила велика кількість проурядових депутатів, для
яких ідея автономії Словаччини була неприйнятною,
оскільки у разі її втілення в життя з подібною вимогою
виступили й інші народи ЧСР [1, s. 810].
Загалом, перша половина 20–х рр. ознаменувалась
для СЛП активною пропагандистською діяльністю,
спрямованою на популяризацію ідей автономії. Це
сприяло підвищенню популярності СЛП, про що свідчать результати виборів 1925 р.
Вибори до чехословацького парламенту були
призначені на 15 листопада 1925 р. З 17 жовтня 1925 р.
партія прийняла назву Глінкова словацька людова
партія(далі – ГСЛП) [3, s. 182].
За результатами виборів ГСЛП здобула 23
депутатських і 12 сенаторських мандатів чим підтвердила позиції найбільшої словацької партії. Беручи
участь у владній коаліції, ГСЛП проголосувала за
прийняття адміністративної реформи 1927 р., згідно з
якою був встановлений новий територіальний поділ ЧСР.
Словаччина отримала статус окремої територіальної
одиниці з власною регіональною адміністрацією та
органами місцевого самоврядування [4, s. 288].
Незважаючи на ці позитивні для розвитку Словаччини
реформи, ГСЛП досить швидко усвідомила, що вони не
наблизили її до основної мети – запровадження автономії.
Це стало причиною падіння популярності партії серед
населення краю, що засвідчили вибори 1928р. до органів
місцевого самоврядування, і привело до формування
опозиційних груп, які поступово послаблювали партію
з середини [1, s. 855].
Подією, яка остаточно відвернула ГСЛП від владної
коаліції, став процес над В. Тукою, який відбувся у
жовтні 1929 р. В ході цього судового процесу була
виявлена антидержавна діяльність В. Туки. Його було
визнано винним і засуджено на 15 років за шпигунство
на користь Угорщини [7, c. 102].
Висловивши протест, ГСЛП 8 жовтня 1929 р.
офіційно оголосила про свій вихід із коаліції, яка
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втратила більшість в парламенті. Президент прийняв
рішення про проведення дострокових парламентських
виборів, які показали зниження популярності ГСЛП. З
цього часу ГСЛП офіційно перебувала в опозиційному
таборі [4, s. 289].
Восени 1931 р. в республіці вийшли Правила
словацького правопису, які підготував мовний відділ
Матіци Словенської. Проти нових правил здійнялася
масова хвиля протестів, оскільки вони наближали
словацьку мову до чеської. Протестуючих підтримували
різні політичні сили, в тому числі ГСЛП і СНП. Для цих
двох політичних сил важливим наслідком боротьби проти
нового правопису стало зближення між собою. Зрештою,
керівництвом обох партій було прийнято рішення
створити спільний автономістський блок [7, c. 112].
Автономістський блок за участі ГСЛП і СНП
вперше офіційно було представлено на демонстрації у
Зволені. Програма блоку була викладена у так званому
«Зволенському маніфесті», у якому проголошувалося
«не визнаємо «чехословацьку» націю, «чехословацької»
нації не існує» [1, s. 860].
У маніфесті були подані головні вимоги блоку до
влади. Серед них: передача управління Словаччиною
до рук словацького народу, внесення до Конституції
ЧСР головних положень Пітсбурзької угоди, широке
використання словацької мови в усіх сферах суспільного
життя, працевлаштування місцевого населення в
державних установах та організаціях, заборона звільнення словаків з державної служби за політичні погляди
і переконання, утворення крайової шкільної ради,
зниження податків, створення окремого бюджету для
усіх частин республіки [3, c. 113].
Керівництво обох партій схвалило всі положення
маніфесту, який знаменував новий імпульс у розвитку
словацького автономістського руху. «Зволенський
маніфест» набув розголосу і широко обговорювався у
пресі в усіх частинах республіки [7, s. 193].
У 1938 р. відбулись останні в історії Першої ЧСР
вибори. Порівняно з виборами 1933 р. ГЛСП дістала
на 10440 голосів більше [3, s. 225]. Влітку 1938 р.
Ф. Дурчанський, А. Кочіш та М. Сокіл підготували новий
законопроект автономії Словаччини. Законопроект,
схвалений керівництвом партії, був опублікований
5 червня 1938 р. в газеті «Словак». Законопроект
передбачав проголошення Словаччини автономною
частиною Чехо–Словацької республіки. На її території
мало запроваджуватися крайове громадянство, а
урядовою і навчальною ставала словацька мова [7, c. 136].
Згідно з законопроектом ГЛСП законодавча влада в
Словаччині мала належати місцевому сейму, виконавча
– автономітському уряду, а судова – крайовим судам на
чолі з Верховним судом.
Законопроект передбачав збереження загальнодержавних органів влади. Зокрема до компетенції
Національних зборів були віднесені наступні питання:
конституційний закон, закордонна політика, національна
оборона, громадянство, транспорт, бюджет, податки.
У інших питаннях законодавча влада переносилась
на сейм Словацької країни, який мав право приймати
Конституцію для своєї території в рамках правового
устрою Чехо–Словацької республіки [7, c. 157].
Таким чином, ГЛСП була незмінною частиною
політичного життя Першої ЧСР протягом усього її
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існування. Головною її метою, відображеною у її
програмних положеннях було вирішення словацького
питання шляхом надання Словаччині автономії. ГЛСП
пройшла досить складний політичний шлях в Першій
ЧСР. В перші роки свого існування партія намагалась
вирішити
словацьке
питання
конституційним
шляхом. Протягом 1922–1938 рр. вона підготувала і
подала на розгляд три законопроекти про автономію
Словаччини в складі республіки. Проте жоден із
законопроектів не здобув підтримки у Національних
зборах. ГЛСП не вдалось реалізувати власну програму
навіть після входження до урядової коаліції в 1927 р.
Безрезультатними були і переговори представників
людової партії та празькою влади у другій половині
1930–х років.
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National issues in the programs of Slovak autonomists
in the First Czechoslovak Republic (1918–1938)
The article is devoted to the national question in the programs of the Slovak
autonomists in the First Czechoslovak Republic (1918–1938). During the work on
the article were applied historical–comparative method, historical–typological
method, historical–system method. Slovak autonomism was an unchanging part of
political life the first Czechoslovak Republic during its entire existence. The main
goal of the Slovak People’s Party, reflected in its program provisions, was to solve
the Slovak issue by granting Slovakia autonomy. The party, which in 1925 adopted
the name Glinka, the Slovak people’s party (under the name of its leader A. Glinka),
has undergone a rather complicated political path in the First CzSR. In the first
years of its existence, the party tried to solve the Slovak issue by constitutional
means. During 1922–1938 she prepared and submitted for consideration three
bills on the autonomy of Slovakia in the republic. However, none of the bills
received any support from the National Assembly. The Slovak autonomists failed to
implement their own program even after joining the government coalition in 1927.
The negotiations between the representatives of the people’s party and the Prague
authorities in the second half of the 1930’s were also ineffective.
Keywords: first Czechoslovak republic, Slovakia, autonomy, draft law,
republic.

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

Випуск 136

УДК 327(477:100)

Charles McGrath,
PhD student, Taras Shevchenko National University
of Kyiv (Ukraine, Kyiv), charlesm365@gmail.com,
https://orcid.org/0000–0003–1082–6466

Ukrainian Political Figures in History.
Kyivan Rus
Despite the vast amount of literature and academic papers on Russian
and Soviet history, less is known about the historiography of Ukraine from its
perspective. Ukraine has only been an independent country since 1991, previously
much of the history had been written by Russian and Ukrainian authors during the
Soviet Union and thus affected by Soviet censorship. This paper analyzes literature
on Ukrainian history and biography’s related to the genesis of Ukraine which began
with Kyivan Rus. I give a general background of the story’s that make up the master
narratives, how they are systematically related, the trajectory of the story form, and
how the narratives are used by speakers to created ideological differences. Analysis
of the various literature by both Russian and Ukrainian authors, much of which are
recent publications since 1991, shows the conflicting perspectives of both nations.
Keywords: Ukraine, Political Science, History, Narrative, Master Narrative,
Russia, National Identity.

(стаття друкується мовою оригіналу)
Kyivan Rus was a kingdom which lasted from the late
9th to mid–13th centuries and at its height stretched from
the Black Sea to the Baltic Sea. The founders of Kyivan
Rus were of the Rurik dynasty and they would form the
genesis of not only Ukraine, but of Belarus and Russia. As
the Russian Empire and Soviet Union came to dominate
the region, historiography was predominately told from a
Russophile perspective. This paper focuses on the Ukrainian
perspective telling the story of the founders, heroes and
events of Kyivan Rus. First about Vikings that formed the
early structure bringing law and order to Ukraine and then
on the heroes Volodymyr the Great and Yaroslav the Wise,
archetypal figures who remain deeply imbedded in Ukrainian
and Russian collective memory. This period, along with
the Cossack period which I write about in my next paper,
forms the backdrop of disagreements between Ukraine and
Russia, and why their narratives differ. My methodology
draws on many sources discussed in my previous paper,
Master Narratives of Ukrainian Political Culture. Some of
the sources worth mentioning were Carl Yung and Joseph
Campbell who greatly contributed to our understanding of
archetypes, story form, and how they affect the audience.
Campbell’s analysis on the Hero’s Journey myth [4] is used
by many disciplines. Moreover, H. Porter Abbott [1], Gerald
Prince [9], and Edward Forster [5] have excellent works
on story and narrative structure. Predominantly I draw
from research done by Jeffry Halverson, H.L. Goodall, and
Steven Corman, in Master Narratives of Islamic Extremism
for deconstructing narratives [6]. Various sources are used
for historiography including notable historians Mikhail
Hrushevsky, Boris Rybakov, Arkadii Zhukovsky, Orest
Subtelny, and Serhii Plokhy. In addition to showing the
Ukrainian perspective, each section shows how the narratives
differ in Russian discourse, i.e., the counter narratives, and
an analysis of the master narratives comprising the stories
that are systematically related, the archetypes, the narrative
path from desire to satisfaction, and how the narratives are
used ideologically.
Kyivan Rus
Toward the end of the 8th century, Vikings began to
conquer lands far from Scandinavia. Serhii Plokhy states that
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in 793 they «attacked and pillaged a Christian monastery on
the island of Lindisfarne off the English coast» [8, p. 23]. In
the 9th century, the Vikings conquered various lands such as
the coastline of England and France, e.g. Normandy. In 860
the Vikings attacked the capital of the Byzantine Empire.
Eventually, the Vikings were forced to break off the attack
and retreat, plundering the smaller cities as they left. Vikings
were known as Rus’ to the Byzantines. Likely, the word came
from «Routsi», which means «men who row» in Swedish.
Initially, the Vikings came to eastern Europe as traders and
mixed with the other tribes in the region consisting of Slavic
and Turkic tribes. Eventually the terms Rus’ and Slav would
become interchangeable between the 10th and 11th centuries
[8, p. 23–32].
According to the Primary Chronicle the main source
for the beginnings of Kyivan Rus, a Viking leader named
Rurik was invited to rule Novgorod to bring order amongst
various tribes. Rurik eventually sent his son Oleh to capture
Kyiv. In 882 he killed two Vikings named Askold and Dir,
both of whom had previously captured Kiev, establishing
the reign of the Rurik dynasty. Ukraine’s proximity to the
Dnieper River and Black Sea provided a rich trade route.
In 950 Byzantine Emperor Constantine VII Porphyrogenitus
wrote that merchandise came from the Slavic tribes, but it
was controlled by the Vikings. In addition, he wrote that the
Slavic tribes paid tribute to the Rus’ [8, p. 26].
In 912 Oleh’s son Ihor took over. Ihor spent much of
his reign dealing with rebellions by the Derevelians and
Ulychians. He was able to put down the rebellions and
reach a peace settlement requiring the tribes to resume
paying tribute. In 941, a conflict broke out between Oleh
and Byzantium, in which Oleh attacked Constantinople with
his navy. His fleet was decisively defeated, and in 944 Oleh
signed an unfavorable treaty with the Byzantines. He then
led his soldiers east, sailing down the Volga and plundering
the Muslim cities in the Caspian Sea, then returned to Kiev
with the treasure [11, p. 28]. In 945 Prince Mal, leader of
the Derevlianians, still unhappy with the need to pay tribute
killed Ihor during one of his collections. Prince Mal then
proposed marriage to Ihor’s widow Olha. According to the
Primary Chronicle, Olha agreed to meet with the prince as
a ploy to lure him to Kyiv. Then she killed Prince Mal and
many of his soldiers and officials avenging her husband’s
murder [8, p. 27]. The Chronicle depicts Princess Olha as
«being beautiful, vigorous, crafty, and, above all, wise»
[11, p. 29]. Her reign was fairly peaceful as she reformed
the tributary system, «establishing clearly demarcated
areas from which specified amounts of tribute were to be
collected at regular intervals» [11, p. 29]. She also made
numerous trips throughout her kingdom and foreign trips to
Constantinople. In addition, the princess privately converted
to Christianity in 955 – however, she chose not to require
conversion by her subjects. Possibly she did so to keep
her nation independent from the Byzantine Empire as it
would have given Constantinople greater influence over her
subjects.
Olha’s son Sviatolsav assumed power in the early 960’s.
Among the Viking commanders of the army Sviatoslav had
a reputation as a warrior, «using his saddle as a pillow while
on campaign» [8, p. 28]. During his brief reign he defeated
the Khazars, a Turkic tribe, and thus took control of all of
the remaining Slavic tribes – making Kyiv supreme in the
region. Sviatoslav then gained control of the Balkans on
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behalf of the Byzantines defeating the Balkan Bulgar army.
The Byzantine’s and Sviatoslav feuded on who would
control the Balkans and therefore the Byzantines paid the
Pechenegs, a nomadic tribe, to attack Kyiv. After returning to
Kyiv to defend it from the Pechenegs, Sviatoslav returned to
Bulgaria and then attacked the Byzantine city of Adrianople.
Emperor John Tzimisces of the Byzantines and Sviatoslav
established peace terms in which he would give up claims to
Crimea and be given safe passage home. In route to Kyiv in
972 Sviatoslav and his army were attacked by the Pechenegs
near the Dnieper rapids, a vulnerable portion of the journey
where his soldiers would disembark their boats and carry
them along the shore of the river. During the ambush
Sviatoslav was killed and the Pecheneg chief/khan later used
Sviatoslav’s skull to make a chalice [11, p. 31].
In 969 Sviatoslav had crowned his son Volodymyr,
barely a teenager, Prince of Novgorod. Due to his age,
he ruled under the guidance of his uncle Dobrynia. After
Sviatoslav’s death his son Yaropolk I, decided he wanted
Kyivan Rus for himself and thus killed his brother Oleh,
establishing himself Prince of Kyiv. Next, he took by force
land from the Derevlianian’s and then attacked his brother
in Novgorod, forcing Volodymyr to flee to Scandinavia.
Volodymyr returned to Rus in 980 with a Viking army. First,
he removed Yaropolk’sgoverners in Novgorod and then
seized Polatsk, a city in modern Belarus. During the battle,
the city’s prince, Rogvolod, was killed. Next, Volodymyr
took Rogvolod’s daughter as his wife and conquered Kyiv,
having Yaropolk killed. For the next decade Volodymyr
united the east Slavic tribes. He also fought and defeated
a number of other tribes in the region such as the Khazars
and the Voga Bulgars which secured his eastern frontier.
Volodymyr then fortified his southern border against the
nomadic Pecheneg and ChorniKlobuky tribes.With Kievan
Rus expanded Volodymyr placed his eleven sons as princes
in the various cites of Kievan Rus, located in modern
Ukraine, Belarus, and Russia [2]. According to Zhukovsky,
Volodymyr attributed his success over his brother Yarapolk
«to the support he received from pagan forces, and had idols
of the deities Perun, Khors, Dazhboh, Stryboh, Symarhl
and Mokosh erected on a hill overlooking his palace in
Kyiv» [12].
Emperor Basil II, of the Byzantine Empire, asked
Volodymyr for assistance to defeat Bardas Phocas, a
Byzantine general who was leading a rebellion against Basil.
In return Basil offered his sister Anna’s hand in marriage.
However, after defeating the rebellion Basil refused to keep
his end of the bargain. Therefore, in 989 Volodymyr attacked
Byzantine Crimea – seizing the city of Chersonesus. As
a result, Basil agreed to send his sister on the condition
Volodymyr accept Christianity, which he gladly did. Upon
his conversion Volodymyr ordered the rest of Kyivan Rus
converted. Some writers speculate that Volodymyr had
already decided a monotheistic religion was preferable to
strengthen his power over Kyivan Rus, as it had already
done for Europe. In addition, he took the Christian name
Basil, known as Vasylii in Ukrainian, and began donating
ten percent of his revenue to the church. And by marrying
Anna, Volodymyr gave Kyivan Rus the prestige of being
part of Byzantine’s imperial family. In addition, adopting
Christianity further strengthened his relations with the
Byzantine Empire, which sent its clergy to help develop the
churches in the kingdom along with art, education, literature
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and a school system. Shortly before his death in 1015,
Volodymyr was challenged by his sons Sviatopolk, Prince
of Turiv and Yaroslav, Prince of Novgorod. Volodymyr
defeated Sviatopolk but died while preparing a campaign
against Yaroslav [12].
Of the many accomplishments in his life, Volodymyr is
best remembered as having defeated his brother Yaropolk,
uniting and expanding Kyivan Rus, and establishing
Christianity as the state system along with the development
of education for his subjects, earning him the name for which
he is remembered – Volodymyr the Great.
In his youth Yaroslav was sent north and made Prince of
Novgorod by his father. Before his death, Volodymyr chose
his son Boris for the Kyiv throne, creating some resentment
amongst the brothers – including Yaroslav. After Volodymyr
died Sviatopolk who had military support by his father in–
law Boleslaw I the Brave, Polish Duke and eventual King
of Poland, decided to take the Kyiv throne for himself.
Sviatopolk attacked Kyiv and had his younger brothers Boris,
Sviatoslav and Hlib murdered. Due to their popularity they
would later be made saints of the Orthodox Church [11, p.
34]. At which point Yaroslav undertook raising a large Viking
army and went to war with Sviatopolk. Yaroslav defeated
Sviatopolk’s army, which consisted of Pecheneg’s, at the
Battle of Liubech in 1016 and captured Kyiv. Sviatopolk fled
to Poland and backed by Polish troops from his father in–law
attacked Kyiv in 1018, forcing Yaroslav to retreat from the
city. Later that year Yaroslav retook Kyiv driving his brother
out of the city. In 1019 they would fight one last battle at
the Alta River with Yaroslav decisively defeating Sviatopolk
and his Pecheneg allies. Shortly after the battle Sviatopolk
died while fleeing somewhere west of Ukraine [12].
Defeating Sviatopolk gave Yaroslav Kyiv, however he
was not able to completely defeat his brother Mystyslav.
In fact, Yaroslav’s was defeated in 1024 by Mystyslav at
a battle near Chernihiv. Thus, the two brothers reached an
agreement and split Kyivan Rus between the two of them.
Before Mystyslav’s death the two brothers waged a campaign
to consolidate even more land for their kingdom. In 1029
they defeated two tribes called the Yasians and Kasogians
extending Kyivan Rus to the Caucasus Mountains. In 1030
they conquered what is present day Tartu, Estonia. Next, they
lead a campaign to retake the Cherven towns from Boleslaw
I the Brave, and seized south western Poland – founding the
Polish city Yaroslav [12].
Yaroslav is credited with implementing grand projects
such as building the Golden Gate of Kyiv, a large fortification
which served as the official entrance to Kyiv’s citadel
and was modeled on the Golden Gates in Constantinople.
Another important project was construction of the Saint
Sophia Cathedral, perhaps Kyiv’s most impressive landmark.
Yaroslav’s Saint Sophia Cathedral was based on the Hagia
Sophia Cathedral in Constantinople which means ‘Holy
Wisdom’. Yaroslav’s reign set the foundation for literacy in
the kingdom as he brought scribes from abroad to translate
the Greek test into church Slavonic. The church served as the
primary means of literacy and Yaroslav had more than four
hundred churches built during his lifetime. In addition, he
systemized the legal code of the land calledRusska Pravda,
namely, Rus’ Justice. For instance, prior to Russka Pravda
‘blood revenge’ was a legal practice. Thus, such situations
were replaced by monetary payments for crimes [11, p. 35].
By establishing a legal code, he improved order and control
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over his kingdom earning him the name, Yaroslav the Wise.
To raise the kingdom’s status in foreign affairs Yaroslav
married a Swedish princess and had his three sons married
to European princesses and his three daughters married the
kings of France, Norway, and Hungary. Thus, he is also
referred to as «the father in law of Europe» [11, p. 35].
Yaroslav’s reign marked the high point of Kyivan Rus.
A kingdom that would last for over two centuries until the
invasion by the Mongols in 1237. Like many great kingdom’s
its undoing would be from infighting. Before Yaroslav’s
death in 1054, he put in place a system of seniority to rule
his kingdom in which the eldest son would rule in Kyiv and
the other princesses were to be subordinate. For instance,
the eldest son Iziaslav was given Kyiv and the rest of his
sons received other regions. Whenever the Kyiv prince
died, the next eldest was to succeed him. However, in the
decades to follow the kingdom became more decentralized
with the new rulers of Kyiv often taking the throne by force.
Plokhy writes that between 1132 and 1169, there were
eighteen rulers succeeding one another in Kyiv [8, p. 44].
As a result, a steady weakening would occur in the kingdom,
which ultimately lead to its inability to defend itself once the
Mongols launched their takeover, ending the reign of Kyivan
Rus in 1240.
Kyivan Rus in Russian Discourse
In addition to being the genesis of Ukrainian history,
Kyivan Rus is also embraced by Russia as the initial rulers of
Moscow up to Tsar Feodor I (1557–1598) were descendants
of the same ruling dynasty of Kyivan Rus – the Rurik
Dynasty.
Kyivan Prince Yury Dolgoruky (ruled 1149–1151, 1155–
1157) founded Moscow in 1147 as a meeting place with his
cousin Sviatoslav Olgovich (Prince of Chernigov). Yury
ordered the town fortified in 1156 but Moscow wouldn’t
become a prominent city until the end of the 14th century.
As the origin of the United States began in Great Britian, the
genesis of Moscow and Russia began in Kyiv. While Kyivan
Rus grew weaker in the decades following the death of
Yaroslav the Wise in 1054, the principality Vladimir–Suzdal
succeeded Kyivan Rus towards the end of the 12th century.
Following the Mongol invasion, the Prince of Vladimir,
who ruled over Vladimir–Suzdal, was to be appointed by
the Khan of the Mongols. Eventually the Mongols became
known as the Golden Horde ruling the region for more than
two centuries.
By the end of the 15th century the Golden Horde had
weakened and Moscow had grown into the most prominent
city in Vladimir–Suzdal, eclipsing the city of Vladimir. And
by 1480, Ivan the Great of Moscow had defeated what was
left of the Golden Horde. Approaching the last decade of the
14th century Ukraine came under the control of the Kingdom
of Poland and the Grand Duchy of Lithuania [8, p. 63].
In 1569, the two kingdoms joined together as the Polish–
Lithuanian Commonwealth. It lasted until 1795 when it was
carved up by the Russian and Austrian Empires [3].
Thus, both Ukraine and Russia embrace Kyiven Rus and
one must keep in mind the starting point for both nations
when analyzing later pivotal events such as the Cossack
rebellions by Bohdan Khmelnitsky and Ivan Mazepa.
One interesting difference is how the Russian and Soviet
historians view the founders of Kyivan Rus as many Russian
historians reject the claim that the originators of Kyivan Rus
were Vikings. While most historians from Ukraine and the
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West accept that the Rurik dynasty of rulers were Viking as
written in the Primary Chronicle, many Soviet writers such
as Boris Rybakov attacked the belief that Vikings conquered
and established Kyivan Rus. He argues that it would be
unrealistic for a seafaring nation to conquer Kyiv so far inland
without the element of surprise, which was a key factor in
their raids of other nations [10, p. 13–14]. Rather, they were
hired mercenaries and in the 10th and 11th centuries served
the princes of Kyivan Rus, often used to commit «the most
base murders» [10, p. 15]. He goes on to say, «Should the
Varangians be acknowledged as the founders of a state for
Slavs «living like beasts», it would be extremely difficult to
explain why the state language of Rus was Russian and not
Swedish» [10, p. 15].
Although tribute was paid to the Varangians up to the
death of Yarolsav the Wise in 1054 A.D., Rybakov argues
that it was to avoid being raided, which does not mean the
Slavs were subordinate to the Varangians. Rather, it shows
the Slavs as being more advanced as the civil structure was
already in place to collect such large sums and historically
the group that forcibly collected tribute was often more
primitive then the group that paid the tribute [10, p. 58].
While Rybakov was adamant that the Kyiv princes were
Slavic and were served by Vikings, some historians such as
Mikhail Hrushevsky take a neutral view, differing from most
Ukrainian writers. He states that we simply don’t know for
sure if the founders of Kyivan Rus were Vikings, speculating
that their names were probably taken from the names of
Kyivan villages [7, p. 39]. Hrushevsky remarks that, «Since
we cannot wholly accept the accounts of the Kiev chronicler
and have no other records, the early history of Ukraine
remains obscure» [7, p. 42], He describes life in the early
period of Ukraine as a land of merchant warriors. «The
warrior a merchant and the merchant a warrior» [7, p. 43]. He
sees the Vikings not as a ruling class but as hired mercenaries
serving Ukraine’s rulers. «Until the death of Prince Yaroslav
in the eleventh century, we find Scandinavians in the service
of the Ukrainian rulers». He further adds that as they were
brave and reliable soldiers with no attachment to the country
they could be used for both domestic and foreign warfare
[7, p. 44]. Hrushevsky also hypothesizes that because «there
were so many Scandinavians in the Kyivan state, the entire
country was often regarded as Scandinavian». And thus, the
belief that Kyivan Rus was founded and initially ruled by
Varangian’s was fiction [7, p. 44].
Analysis of Kyivan Rus
The stories paint a tale of the Viking leader Rurik being
invited to Novgorod to establish a kingdom and bring
order amongst the tribes. Rurik’s son Oleh captures Kyiv
establishing the Rurik dynasty. He sends his son Oleh to
Kyiv who becomes prince. Oleh’s son Ihor succeeds his
father as the Prince of Kyiv but is murdered while collecting
tribute from Prince Mal of the Pecheneg tribe. As a result,
Olha uses a ploy to avenge her husband. Her son Sviatoslav
proved himself a great warrior and leader but was eventually
also killed by a Pecheneg ambush. This is the backdrop for
the story of Volodymyr, Sviatoslav’s son.
Volodymyr is only a teenager being mentored by his
uncle when he receives his call to action. Following his
fathers unexpected death, his brother Yaropolk murders
his other brother Oleh to take the Kyiv throne for himself.
Yaropolk then attacks the city of Novgorod. As Volodymyr
is not ready for the challenge, he retreats to Scandinavia to
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prepare himself and a Viking army. A few years later, he
decides he’s ready and begins his heroes journey against
Yaropolk, who represents the villain archetype. Like
countless stories, revenge has always been a strong and
acceptable motivation for the audience. Even in recent times
one only has to look at the atmosphere of the US just after
the terrorist attacks on September 11, 2003. It was a rare
voice calling for restraint rather than retaliation against Al
Qaeda. The desire for revenge is told repeatedly in the stories
of Kyivan Rus such as Olha avenging her husband Ihor’s
murder in 945 at the hands of Prince Mal of the Pecheneg’s.
Later, Olha’s son Prince Sviatoslav would also be killed by
the Pecheneg’s, casting the Pecheneg’s as an enemy that still
had to be dealt with, i.e., a desire for a future action. The
revenge story is played out with Volodymyr avenging his
brother Oleh’s murder from Yaropolk – having him killed
and taking his place as the Prince of Kyiv, and Yaroslav the
Wise avenging the death of his brothers Boris, Sviatoslav,
and Hlib by defeating the evil brother Sviatopolk.
Volodymyr story takes the following trajectory: he is
presented with a conflict. First, his father is preparing for
war against him. Next, a turn of events leads him to avenge
his younger brothers taking his father’s place in Kyiv. Then,
he unites the principalities of Kyivan Rus and Christianizes
the kingdom fulfilling his journey.
An article in the Economist analyzed a speech President
Putin gave after annexing Crimea in March of 2014. President
Putin mentioned that Crimea was to Russia what Jerusalem’s
Temple Mount is for the Jews – being that Volodymyr was
baptized in Crimea in 988. However, Crimea didn’t become
part of Russia until the 1783 having been part of the Ottoman
Empire for more than three hundred years. President Putin
goes on to claim that in the 1990’s American special services
financed and supported Chechen terrorists to split Russia.
The article further analyzes his speech.
American special services financed and supported
Chechen terrorists in an effort to split Russia. «They
would gladly let Russia follow the Yugoslav scenario of
disintegration and dismemberment… It did not work, just as
it did not work for Hitler… who set out to destroy Russia
and pushed us back beyond the Urals. Everyone should
remember how it ended», Mr Putin said. The overthrow of
the government in Kiev in February was allegedly organised
by America to encroach on Russia’s interests. Russia, in
Mr Putin’s version, had not initiated the confrontation with
the West, but was pushed into it by an America bent on
dominating the world [2].
President Putin framed his argument by citing
Volodymyr, not only a founder of Russia, but the saint
who brought Christianity to the nation. President Putin
then mentions the invasion by Hitler that ended badly for
the Germans, followed by a warning to the West. Toward a
receptive audience, his speech is very effective. As it uses
Volodymyr the Great as part of Russia’s genesis and then
mentions Hitler as a comparison with the West, thus, western
defense of Ukraine and condemnation of Russia’s actions
are portrayed as threats to Russia. In addition, the assertion
that Moscow, Russia is the continuation of Kyivan Rus is
contested by a number of Ukrainian scholars. Subtelny
explained.
But Moscow was not a continuation, or a second
stage in the historical process begun in Kiev. Despite its
numerous Kievan borrowings, Moscow’s roots, according to
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Hrushevsky, were embedded in the geographical, political,
and ethnic conditions peculiar to the northeast» [11, p. 53].
By 1363 Lithuania had defeated the Golden Horde
in Ukraine with its kingdom encompassing Ukraine and
Belarus. Subtelny compares Lithuanian rule as being
similar to the Rurik predecessors in which they treated the
locals both Ukrainian and Belarusians as equals. And since
the language Ruthenian was spoken most by Ukrainians
and Belarusians, it was the official language used during
Lithuanian rule. Subtelny further explains why Kyivan Rus
had more in common with Lithuania than Moscow.
It was for this reason that the Ukrainian historian
Hrushevsky argued that the Kievan traditions were more
completely preserved in the Grand Principality of Lithuania
than in Muscovy. Other Ukrainian historians even claimed
that the Grand Principality of Lithuania was actually a
reconstituted Rus’ state rather than a foreign entity that
engulfed Ukraine [11, p. 72].
Like his father Volodymyr, Yaroslav is embraced by
both Ukrainian and Russian historians as heroic figures in
the stories for the origin of both nations. And as Volodymyr
was crowned Prince of Novgorod by his father, Volodymyr
did the same for his son Yaroslav. However, Yaroslav was
resentful over his brother being made Prince of Kyiv. Thus,
he refused to pay tribute and his father was preparing to
attack his principality before he died.
As Volodymur had to avenge the death of his brothers by
defeating the evil brother Yaropolk, Yaroslav’s story follows
a similar trajectory with the hero avenging his brothers Saint
Sviatoslav and Saint Hlib by defeating Sviatopolk in 1019.
Moreover, Sviatopolk was backed by the Pechenegs and
therefore, by defeating Sviatopolk and his allies Yaroslav
satisfied a desire for revenge created generations earlier
against the Pechenegs. However, Yaroslav met his worthy
rival with his brother Mystyslav reaching a stalemate. Thus,
they agreed to split Kyivan Rus and co–rule the kingdom
fighting together against various tribes and Poland in western
Ukraine acquiring more territory. Perhaps most prominently
Yaroslav is credited with building Kyivan citadel based on
Constantinople, building hundreds of churches and schools,
and establishing a formal legal code for the kingdom.
Conclusion. Like Great Britain and the United States,
Ukraine and Russia share the same genesis, with the later
countries becoming significantly more powerful. However,
understanding the history of Ukraine is a more complex
endeavor compared to Great Britain. Russia and Ukraine
draw from the narratives of Kyivan Rus, yet, Russian
historians differ from Ukrainians in that the Rurik Dynasty
were Slavic as opposed to Viking; while both countries
embrace the founders of Kyivan Rus as their own. This
paper attempted to tell the stories that lay the foundation for
Ukrainian history with the nations’ perspective in mind, an
origin which would lead to later and present day conflicts.
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Українські політичні фігури в історії. Київська Русь
Незважаючи на величезну кількість літератури та наукових статей
про російську та радянську історію, менш відома історіографія України
з її точки зору. Україна з 1991 року була лише незалежною державою,
раніше більша частина історії була написана російськими та українськими
авторами під час Радянського Союзу і, таким чином, була порушена
радянською цензурою. Цей документ аналізує літературу з української історії
та біографії, пов’язану з генезисом України, що почалася з Київської Русі. Я
даю загальний фон історії, яка складається з основних наративів, як вони
систематично пов’язані, траєкторія форми історії та того, як виступаючі
використовують наративи для створення ідейних відмінностей. Аналіз
різноманітної літератури як російських, так і українських авторів, більшість
з яких є останніми публікаціями з 1991 року, показує суперечливі перспективи
обох країн.
Ключові слова: Україна, політична наука, історія, оповідання, оповідь,
Росія, національна ідентичність.
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Рецензія на монографію: Вергелес К. М.
«Антропологічні виміри православ’я: методологія
дослідження сутність та смисли»: монографія
/ К. М. Вергелес. – Вінниця, 2017. – 300 с.
Без перебільшення можна стверджувати, що
рецензована книга (і подібні їй) є очікуваною і
своєчасною для нинішніх українських реалій.
Позаяк після розвалу «єдино вірної» марксистсько–
ленінської ідеологеми, що тривалий час панувала
над
«філософствуючими
українськими
умами»
утворилася певна «ідейна порожнеча», а оскільки, як
відомо, природа не терпить порожнечі, туди хлинули
різноманітні «новомодні» філософські ідеї. Більшість
наших «філософів–професіоналів», явно чи приховано,
проголосили себе прихильниками структуралістсько–
постструктуралістських (читай, постмодерністських)
концептів з їхнім гаслом «смерті людини», розчиненням
людського у мовних іграх і пастках, у зіткненнях цитацій
та дискурсів, мови розуму у «мові тіла» тощо. Тріумф
«теоретичного антигуманізму» (Луї Альтюссер) в
Україні (і не лише) виявився вкрай травматичним, адже
національна філософська традиція від самого початку
була принципово антропологічною, поверненою до
людини, її страждань, мрій, митарств. Людина в
найрізноманітніших своїх іпостасях, взаємини людини
з людиною, людини і суспільства, людини і держави,
зрештою людини і Бога традиційно домінували в
тематиці вітчизняних філософських досліджень. Тому
втрата людини, ігнорування її сутнісного (смислового)
стержня (що є, на нашу думку, наслідком штучного
розриву традиції в історичному поступі філософії)
і акцентуації на людській (зазвичай індивідуальній)
екзистенції призвели до розмивання цілісності людини,
визначеності орієнтирів її розвитку та вдосконалення,
борсання в повсякденності без аналізу перспектив
майбутнього тощо. Отож «маємо те, що маємо».
А «маємо» час, де панують меркантилізм і егоїзм,
неуцтво та безкультур’я, розбрат та ворожнеча, зневір’я
та підлість тобто все те, що символізують герої
добре відомого Булгаковського твору «Шаріков» та
«Швондєр». Через це людина, що згинула в лабіринтах
постмодернізму, мала рано чи пізно повернутися, але
не в тому стані модерністської наївності, в якому ми її
бачили до того як вона зникла, а зовсім іншою такою,
що багато чого пізнала і багато що зрозуміла, у тих
краях де вона не була собою, – про себе, своє глибинне
наповнення і призначення. Тож появу будь якої роботи,
що зорієнтована на людину її душевно–духовний стан,
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загальнолюдські цінності, на способи їх осягнення та
засвоєння слід вважати «променем світла у темному
царстві» (М. Добролюбов), який необхідно розширювати
аж до сяйва Істини, Добра і Краси, що є сутнісними
ознаками «людяного в людині» (М. Гайдеггер). Тому
навіть в цьому сенсі поява подібних робіт заслуговує
на увагу і підтримку. І хоча задекларована автором
мета дослідження спрямована безпосередньо на аналіз
людино–мірності православ’я, справжня проблематика
роботи та її реальний зміст виходять далеко за межі
визначені темою.
Автор книги поставив перед собою явно амбіційне,
багатопланове завдання – простежити динаміку теми
людини в християнстві в цілому, догматичному та
святоотецькому православному віровченні зокрема,
а також його історико–філософські та богословські
інтерпретації. Оскільки охопити весь величезний
богословський і історико–філософський матеріал в
одній монографії неможливо К. М. Вергелесу довелося
постійно здійснювати непростий вибір, звертатися
до одних джерел і залишати поза увагою інші,
підпорядковуючи свій вибір меті та темі дослідження,
при цьому не пропустити головного і не збитися до
дріб’язкового, другорядного тощо. До речі з цим
завданням, на нашу думку, автор справився доволі
успішно. Змістовною стороною свого дослідження
він доводить, що є системним аналітиком і свій
аналіз будує на основі комплексних методологічних
установок, цілком ясних уявлень про предмет аналізу,
що виявляється в процесі предметної розмови і
формулюється в авторських коментарях стосовно інших
думок. Не лише з декларації, але й зі змісту роботи видно,
що К. М. Вергелес обирає для дослідження людини в
православ’ї насамперед методологічний і специфічний,
суб’єктивно–особистісний онтологічний ракурс, де
центральними постають такі проблеми: співвідношення
тілесного й духовного, особистого і загальнолюдського,
Божественного і природного, вічного і тлінного,
гріховного і святого, умалення і обожнення тощо.
Книга пронизана безліччю поворотів у досліджуваній
темі від традиційних проблем до проблем сьогодення,
від класичних підходів до некласичних, від ессенції
до екзистенції, від трансцендентного до іманентного
тощо. Вільно володіючи матеріалом автор при його
викладі постійно проявляє власну свободу: і тоді, коли
здійснює природній перехід від аналізу богословських
текстів до думок сучасних авторів, і коли говорить про
«умалення» людини і її обожнення «деїфікацію», і коли
міркування про богословські проблеми перетинаються з
актуальними дискусіями щодо українського сьогодення,
і т.п.. І як не дивно, ця «авторська свобода» не переростає
у «авторське свавілля», позаяк текст залишається
цілісним, логічно послідовним, системно організованим,
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змістовно виваженим. Мабуть ця внутрішня свобода
в поєднанні з науковою відповідальністю і дозволили
автору успішно справитись з поставленим завданням
– дослідити антропологічну складову православ’я її
ціннісне наповнення та особливості проявів.
Книга, що рецензується, складається із одинадцяти
підрозділів, об’єднаних у чотири розділи. У розділі 1.
«Концептуальні та методологічні засади дослідження
православної антропології» автор аналізує джерельну
базу дослідження, уточнює і систематизує зміст
основних термінів, а також обґрунтовує сутність
та ефективність обраної наукової методології на
яку спирається. У підрозділі 1.1. «Православна
антропологія як предмет філософсько–релігієзнавчого
осмислення» авторська увага зосереджується на
труднощах дослідження зазначеної проблематики серед
яких виокремлюються: 1) не достатня сформованість
християнської антропології як впорядкованої системи
знання (с.12); 2) «незавершеність формування понятійного апарату..., розробка термінології, взагалі
типів, знаходиться на початковій стадії, тому
питання розуміння та інтерпретації біблійних фраз і
святоотецьких суджень виявляються складними і часто
неоднозначними» (с.14); 3) відсутність у християнській
антропології власної методології, «а в зв’язку з тим, що
православна антропологія є приналежною до богослов’я,
то й методологія її, так чи інакше знаходиться в
богословському просторі, торкається богословських
проблем» (с.17), а оскільки, як вважає автор, однією з
головних проблем останньої є істотні розбіжності між
старозавітною і новозавітною антропологією (позаяк
Боговтілення принципово змінило ставлення не тільки
до людини, але й до її майбутнього), то йдеться про різне
тлумачення, наприклад, потойбічного життя людини,
прощення гріхів тощо (с.18).
Автор переконаний, що для розкриття головних рис
та особливостей православної антропології недостатньо
одного морально–психологічного підходу. Позаяк, такий
підхід, по–перше, «не дозволяє позбутися певного
світоглядного деїзму або філософського дуалізму у
стосунках Бога і світу, що заперечує повноцінну участь
Бога у житті людини і світу, а по–друге, він вихолощує
принцип універсалізму, що закладений у християнській
ідеї кенозису» (с.18). Тому, на думку автора, вузловим
в дослідженні вище зазначеної проблематики має
постати онтологічний підхід. Адже цей підхід, по–
перше, «надає реальні можливості репрезентувати та
усвідомити досвід православної антропології як досвід
безперервний, багатий, насичений. І по–друге, він
дозволяє показати і врахувати трагедію людського буття
і при цьому, не передбачає ототожнення людини й Бога
в їх ессенціальній гідності та взаємообумовленості,
йдеться тільки про співпричетність людини і Бога, і все
таки Бог залишає людині її вільний, особистісний вибір,
її волю обирати та вибирати» (с.18).
У підрозділі 1.2. «Православна і західноєвропейська
релігійна антропологія: точки дотику» автор здійснює
глибокий, змістовний аналіз особливостей східної
(православної) і західної концепцій людини. Результатом
такого аналізу є доволі обґрунтований висновок про
те, що спільним для обох антропологій є їх мета –
створення ідеалу досконалої людини, а їх відмінності
– в осмисленні особистості, подвійної природи людини,
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її мети та призначення, сенсу її життя, можливостей
піднесення до Бога, взаємин людини і Бога, змістовному
наповненні понять «людина», «життя», «смерть»,
«благо», «Бог». Західноєвропейська антропологія
орієнтована на принцип «індивідуації, а православна –
на колективність».
У розділі 2. «Сутнісні вияви людини в православ’ї»
основна увага зосереджується на комплексному аналізі
того матеріалу який розкриває проблему людини
у межах православ’я, прояви її духовно–душевних
станів. Підрозділ 2.1. «Цілісність людини в контексті
православ’я» присвячено аналізу тлумачення людини
у догматичному богослов’ї (зокрема Біблії). Тут автор,
солідаризуючись з іншими дослідниками доходить
висновку, що християнська релігія виходить із
найскладнішої моделі людини – трьохмірної. В такій
моделі чітко виділені три начала – «дух», «душа»
і «плоть». Відповідно протиставляються ідеальні
типи духовної, душевної й плотської людини (с.63).
Християнство розглядає тіло як ціле, тобто як поєднання
духу, душі та плоті. Душа містить у собі сенсорні
почуття, інтелект і волю, а дух людини тлумачиться
як триєдність віри, інтуїції та совісті. У «Біблії душа і
плоть – це взаємодоповнюючі сторони особистості, які
ніколи не існують одна без одної; тіло – це храм духу,
без тіла неможливо покарати чи нагородити людину за
її вчинки» (с.64). Свобода надається людині для вибору
– або реалізувати свої можливості для піднесення до
Божественного, або впасти, деградувати до тваринного
стану. Становлення релігійної цілісності людини є
піднесенням від первісного рівня духовного «дєланія»
(релігійної освіти і виховання) через стадію накопичення
духовного досвіду до вищого рівня духовного
мислення (творчості), якого досягають тільки релігійні
діячі (пророки, святі, ченці) (с.69). Спираючись на
християнську ідею цілісності людини автор приходить
до розуміння цілісності і сенсу людського життя. На
його думку «смисл життя постає процесом, що формує
ідеали та містить у собі: осмислення життя; підведення
вибудуваного інтегрального образу під певний
загальновизнаний тип людської цілісності; співставлення
цього типу з необхідним ідеалом гармонійної цілісності;
розробку тактики й стратегії власного життя, що
пов’язані з визнаним ідеалом... Смисл життя водночас
є проективним і ретроспективним. Формами надання
смислу слугують особливі мовні матриці, що походять
від несвідомих архетипів» (с.69–70).
У підрозділі 2.2. ««Ідея людини» у святоотецькій
традиції»
розкриваються
основні
положення
східнохристиянської патристики, яка містить у собі
важливі ідеї цілісного розуміння людини, а також
розширює обрії онтологічного, гносеологічного,
антропологічного, аксіологічного та інших підходів до
таких сфер її життєдіяльності, як культура і творчість.
Тут авторська увага зосереджується в основному на
антропологічних ідеях Максима Сповідника, Івана
Златоуста та Григорія Палами. Ґрунтовно аналізуються
вчення зазначених мислителів про троїсту природу
людини, «апокатастасіс», людські «пристрасті» та
«теозис». Підсумовуючи результати дослідження автор,
на нашу думку, справедливо стверджує, що святоотецька
традиція розкриває людину як вільну та відкриту
особистість, яка покликана включити у міжособистісне
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спілкування весь світ та нести особисту відповідальність
за себе і цей світ перед Богом та людьми.
У підрозділі 2.3. «Інтерпретації сутності людини в
російській релігійній філософії ХІХ – ХХ ст.» всебічно
аналізуються антропологічні ідеї В. І. Несмєлова,
М. Тарєєва, С. Франка, В. Соловйова та ін. В результаті
здійсненого аналізу автор висновує: «Російська релігійна
філософія, виходячи зі своїх онтологічних пріоритетів,
апелює безпосередньо до живої віри, до живого буття,
що передує людині й пізнання якого не обмежується
можливостями розуму» (с.108). Людина у межах
російської традиції філософування не лише організує
оточуючий її простір, а й надає йому смислового
наповнення, «йменує речі» (О. Лосєв), тобто створює
новий світ власного життя. Таке творення можливе
тільки на основі моралі й моральності, реалізації
власної спрямованості виключно до добра, істини та
справедливості. «Людина створена для добра» (Вол.
Соловйов) – ось стрижень розуміння, підсумовує автор,
сутності людини, її смислів та почуттів у російській
філософії кінця ХІХ – початку ХХ ст. (с.113).
Проблематика розділу 3. «Православна антропологія
і христологія» обертається навколо питань «характеру
становлення і вдосконалення людини», «релігійного
досвіду і релігійної віри», а також «взаємин людини і
Бога в православ’ї». На думку автора, співвідношення
й взаємозв’язок антропології й христології є однією з
головних проблем православного вчення про людину.
Позаяк православна антропологія, підкреслює автор,
постійно звертаючись до положення про дві природи
Ісуса Христа – Божественну і людську, поєднуючи їх,
принципово змінює й саму природу людини. «Людина
перестає бути тільки природною істотою, проживати
своє життя лише в дійсності, вона має можливість
піднестися до реальності. Таким чином, Христос
поновлює у собі єдність Бога і людини, єдність, що
була втрачена. Подвійність Боголюдини реалізується
в подвійності людини та відкриває необмежені
можливості для її самості – можливість Богопізнання,
співпраці з Богом, причому внутрішній світ людини не
тільки збагачується завдяки цим можливостям, але й
принципово змінюється, обожнюється» (с.134).
Аналізуючи релігійні стани людини як її потенції
до маральних трансформацій, для перетворення самої
себе автор справедливо зазначає, що духовно–моральні
основи зростання особистості слід розглядати в єдності
релігійного досвіду і релігійної віри. Остання, на
думку автора, «є центральним системно утворюючим
феноменом людського буття, вона проявляється в
культурі як ментальність соціальної реальності,
виступає когнітивним стрижнем будь–якої релігії, а
також впливає та визначає психологічний стан віруючої
людини (с.153), а динаміка релігійного досвіду і
релігійної віри постає «проблемою повноти людського
буття, для досягнення якого людина повинна усвідомити
власний духовно–релігійний досвід, усвідомити власну
не самодостатність» (с.166).
Взаємини людини і Бога у православному віровченні
розкриваються автором через призму ідей «кенозису»,
«теозису», «обожнення» («деїфікація»), «умалення»,
«Софії», «свободи» тощо. Зв’язок між цими ідеями
є надзвичайно складним, заплутаним, не достатньо
проясненим. В зв’язку з цим автор підкреслює, що
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наприклад, «ідея онтологічного зв’язку між кенозисом
Бога і «умаленням» людини вимагає й особливого
типу мислення, особливих теоретико–рефлексивних
форм – аналогій, які у російській релігійній думці
мали свої специфікації у вигляді персоналістичної
традиції (І. Кіреєвський); морально–психологічній
і творчій традиції (М. Тарєєв, митрополит Антоній
(Храповицький)) і діалектичній (Вол. Соловйов,
С. Булгаков, Л. Карсавін). Загальним змістом для них
є актуалізація взаємовідносин між смислами кенозису
Бога і смислами «умалення» людини. Але, ці аналогії
були неспроможні, повністю, розкрити питання
щодо співвідношення свободи людського буття й
онтології кенозису Бога. Це, з одного боку, привело
до певної застиглості філософського осмислення ідеї
онтологічного зв’язку між кенозисом Бога і «умалення»
людини, а з іншого – залишило відкритим перспективи
подальших досліджень цієї проблеми» (с.166–167).
Четвертий, заключний розділ книги «Православ’я в
контексті глобалізаційних трансформацій», націлений
на розкриття актуальних питань життєдіяльності
сучасного українського соціуму і сучасної української
православної церкви.
Аналізуючи реалії релігійного і світського українського сьогодення автор, на нашу думку, справедливо
наголошує, що відкриття складного характеру соціальної
дійсності у філософії ХХ – ХХІ ст. та поширення
міждисциплінарних підходів до її дослідження приводить
до усвідомлення суспільства в цілому і релігії зокрема
як багаторівневої системи людської життєдіяльності.
Для аналізу такої надскладної системи вже не
достатньо лише класичних методологічних установок,
тому пропонується ціла низка некласичних підходів,
зокрема – соціального акціоналізму, інформаційного,
мережевого, радикального конструктивізму тощо. Як
вірно зазначає автор «найбільш значущими положеннями
некласичного підходу є те, що поняття «релігія»
розробляється в контексті парадигми складності світу й
людини, природи та вкоріненого в ній людського буття,
релігія розглядається у тісному зв’язку з соціумом, як
один з регуляторів діяльності, поведінки і спілкування
людей» (с.215).
Здійснюючи аналіз взаємовідносин між православною церквою і українським соціумом, православною
вірою та іншими формами суспільної свідомості, станом
духовності сучасного суспільства і перспективами
розвитку української державності та суспільства в цілому
автор висновує, що «в сьогоденні виникає важливе
завдання перед державою – відшукати можливості
щодо розширення прав православної церкви, надати їй
можливості участі у духовно–патріотичному вихованні.
При цьому не йдеться про обов’язкове викладання
релігійних дисциплін у школі, ми наполягаємо саме на
пошуку суспільних методів та форм діяльності, але, при
певній допомозі з боку держави. Для вирішення цієї
проблеми необхідно розглядати релігію, православ’я як
цілісний феномен духовно–практичної діяльності, який
слугує специфічним засобом пізнання, засвоєння та
регуляції буття людей в соціумі» (с.243).
Завершується ця проблемна, змістовна і цікава робота
гуманістичним висновком: «Ступінь удосконалення
людини, її соціальна актуалізація залежить від міри
її духовного становлення. Результатом узгодження
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культуро–творчих і цивілізаційних процесів з формами
людської екзистенції (яка завжди була й залишається
в пріоритеті), є коеволюційний розвиток універсуму
людини і соціуму» (с.263).
Чи можна не погоджуватися з автором і виражати
певні сумніви? Вважаю, що так, позаяк будь–яке цікаве,
захоплююче, змістовне дослідження має викликати певні
запитання, інші тлумачення, власні, несхожі на авторські,
думки і позиції тощо. Але це плюси, а не мінуси,
бо не збуджує думки лише беззмістовний, нудний,
незахоплюючий текст. Саме тому, познайомившись з
роботою, й хочеться висловити деякі свої сумніви та
побажання, щодо окремих моментів цього дослідження.
Перший сумнів породжений тим, що автор
аналізуючи християнську ідею цілісності людини, а
звідси і цілісності та сенсу (смислу) людського життя
приходить до висновку, що «формами надання смислу
слугують особливі мовні матриці, що походять від
несвідомих архетипів» (с.70). Навряд чи такий висновок
є достатньо обґрунтованим і переконливим. Адже вже
творці цієї ідеї (Ж. Дерріда, Дельоз, Фуко, Габермас
та ін.), заперечуючи онтологічний (об’єктивний)
статус сутності (смислу) (вважаючи його класичним
архаїзмом) і зводячи його до значеннєвої форми мовних
виразів швидко зрозуміли вузькість і суперечливість
такого зведення, тому, заплутавшись в лабіринтах
мови, змушені шукати рятівну нитку Аріадни в тій таки
онтології чи міфології. До того ж існують і інші (окрім
постмодерністських), не менш обґрунтовані, підходи до
питання смислотворення і їх ігнорування не поглиблює,
а звужує «поле» розуміння проблеми.
Шкода, що в такому ґрунтовному і всебічному
дослідженні не знайшлося місця і часу для аналізу
антропологічних ідей у філософсько–богословських
доробках
вітчизняних
мислителів,
зокрема
І. Вишенського, Ф. Прокоповича, С. Яворського,
П. Юркевича та ін. Адже, як відомо, українська духовно–
релігійна і особливо філософсько–богословська
спадщина мала істотний вплив на російську. Зокрема це
простежується на впливі філософсько–богословських
ідей (в тому числі антропологічних) П. Юркевича
на представників релігійної філософії Росії кінця
ХІХ початку ХХ ст. Тому, на нашу думку, аналіз
антропологічних поглядів українських мислителів надав
би можливість автору ще глибше та всебічніше розкрити
світоглядно–духовні та теоретичні підґрунтя наявних
інтерпретацій сутності людини в російській релігійній
філософії ХІХ–ХХ ст.
Третій сумнів стосується заклику автора до
українського суспільства й держави: «відшукати
можливості щодо розширення прав православної
церкви, надати їй шанс участі у духовно–патріотичному
вихованні» (с.243). На нашу думку цей заклик
викликаний напевно не стільки силою та раціональною
обґрунтованістю позиції автора, скільки емоційною
його реакцією на нинішню ситуацію в Україні, на ту
безвихідь, яка панує у головах більшості українців.
Позаяк сьогочасна українська православна церква з її
нинішніми внутрішніми суперечностями та розбратом
породжує більше сумнівів ніж впевненості у її готовності
до адекватного, гуманістичного «духовно–патріотичного
виховання» українців і взагалі її спроможності, бодай
сприяти, а не просто розв’язати проблеми духовного
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єднання і морального, душевно–духовного зростання
нашого народу.
Звичайно, така доволі об’ємна і ґрунтовна робота
містить в собі значно більше ідей, гіпотез, цікавих
знахідок і інтелектуальних відкриттів, ніж це під силу
угледіти і описати автору цієї рецензії. Тому із уловленого
і осмисленого рецензентом матеріалу прочитаного
напрошується єдиний висновок – дослідження
К. М. Вергелеса «Антропологічні виміри православ’я:
методологія дослідження сутність та смисли»
безсумнівно є актуальним і має значну наукову цінність
не лише в релігієзнавчому, але й у філософському і
соціокультурному контекстах, позаяк, як показано вище,
задає орієнтири нового осмислення і переосмислення
нагальних проблем сучасної людини і людства.
Завершуючи свої роздуми, хочеться ще раз підкреслити, що книга К. М. Вергелеса викликає позитивне
враження, є привабливою і захоплюючою для всіх, хто
цікавиться проблемами людини, її природи, сенсу життя,
мети та перспектив розвитку.
Я щиро раджу не лише взяти її в руки, а й прочитати.
Переконаний, що знайомство зі змістом книги викличе у
вдумливого читача багато запитань не лише практичного,
а й метафізичного, філософсько–світоглядного характеру, що спонукатиме до роздумів над людськими і не
лише людськими проблемами та взаєминами.
Kulish P. L., Candidate of Philosophy, Associate Professor
(Ukraine, Vinnytsia), pavlo.kulish.vn@gmail.com
Review of the monograph: Vergeles K. M. «Anthropological
dimensions of Orthodoxy: the methodology of the research
essence and meanings»: monograph / K. M. Vergeles.
– Vinnitsa, 2017. – 300 s.
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5. Рішення про можливість публікації статті приймає редколегія та незалежні рецензенти.
6. Загальні вимоги до рукопису статті:
– обсяг рукопису – 20–24 тис. знаків (як виняток, не більше 40 тис. знаків), включаючи рисунки та таблиці;
– стаття повинна бути підготовлена за допомогою редактора Microsoft Word for Windows (версії 97, 2000, ХР, 2003,
2007) або сумісного редактора;
– формат аркуша – А4 (210х297), орієнтації сторінки – «книжна»; інтервал між рядками – 1,5 пт;
– рисунки, фотографії, графіки слід вставляти в текст статті як об’єкт. Положення об’єкта – «в тексті»;
– рисунки, створені у вбудованому у Microsoft Word редакторі рисунків, слід подавати як згруповані об’єкти;
– рисунки та таблиці не повинні розривати речення в абзаці, тобто вони мають бути розташовані після того абзацу,
в якому на них робиться перше посилання в тексті.
7. Розташування структурних елементів статті:
– індекс УДК;
– ім’я, по–батькові, прізвище автора (авторів);
– науковий ступінь, вчене звання; посада і місце роботи (подається без скорочень); e–mail; ОRCID (http://orcid.
org/).
– назва статті та анотація українською (або регіональною мовою) та англійською мовами. Анотація повинна бути
структурованою, містити мету дослідження, застосовані методи, основні одержані висновки;
– ключові слова українською (або регіональною мовою) та англійською мовами;
– Список використаних джерел. Список літератури наводиться наприкінці статті у алфавітному порядку на мові
оригіналу, відповідно до Harvard Referencing style (гуманітарні науки та суспільні науки) – (http://ela.kpi.ua/
bitstream/123456789/16051/22/ Harvard_Referencing_style.PDF).
– References. Список літератури транслітерується латинськими літерами (References). Якщо наукова праця написана
мовою, що використовує кириличний алфавіт, то її бібліографічний опис необхідно транслітерувати латинськими
літерами. Після назви праці латинськими літерами зазначається переклад англійською мовою у дужках.
8. Посилання на джерела в тексті подаються за таким зразком: [7, с. 123], де 7– номер джерела за списком
використаних джерел , 123 – сторінка. Посилання на декілька джерел одночасно подаються таким чином: [1; 4; 8] або
[2, с. 32; 9, с. 48; 11, с. 257]. Посилання на архівні джерела – [15, арк. 258, 231зв].
9. Рукопис статті, автори яких не мають наукового ступеня, супроводжуються зовнішньою рецензією кандидата або
доктора наук за фахом публікації або витягом із протоколу засідання кафедри (відділу) про рекомендацію статті до
друку. Рецензія завіреною печаткою. Рецензія або витяг з протоколу подається у сканованому вигляді електронною
поштою.
10. Відповідальність за зміст, точність поданих фактів, цитат, цифр і прізвищ несуть автори матеріалів. Редакція
залишає за собою право на незначне редагування і скорочення, а також літературне виправлення статті (зі збереженням
головних висновків та стилю автора). Редколегія може не поділяти світоглядних переконань авторів.
11. Відомості про автора (авторів): прізвище, ім’я, по–батькові, вчений ступінь, вчене звання, посада і місце роботи
(без скорочень), службова і домашня адреси з поштовим індексом, контактний телефон, 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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