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Е. Бернштейн, К. Каутський
і їхній погляд на революцію
Життя і ідеї Е. Бернштейна (1850−1932) і К. Каутського (1854−1938)
визначали розвиток європейської соціал-демократії декілька десятиліть.
Вони вперше після Маркса-Енгельса заявили про новий зміст і
співвідношення реформ і революції в житті західного суспільства і в
боротьби пролетаріату за свої права. Ні Е. Бернштейн ні К. Каутський
не відкидали революцію як метод боротьби. Але акценти цієї боротьби
переносились на нові методи і форми боротьби.
Ключові слова: Е. Бернштейн, К. Каутський, реформи, революція, війна
в Європі, пролетаріат, XIX – XX ст.
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Bernstein and Kautsky and Their Views on Revolution
The lives and ideas of E. Bernstein (1854-1932) and K. Kautsky (18541938) determined the development of the European social democracy for
several decades. They were the first who after Marx and Engels stated about
the new content and the relation between reforms and revolutions in the life
of the western society and in the struggle of the proletariat for their rights.
Neither E. Bernstein nor K. Kautsky rejected a revolution as a method of
struggle. Though, the accents of this struggle were transferred on the new
methods and forms of the struggle.
Keywords: reforms, E. Bernstein, K. Kautsky, war in Europe, 19th-20th
centuries, proletariat.
Бобина О.В., кандидат исторических наук, доцент,
директор Гуманитарного института, заведующий кафедры
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Э. Бернштейн и К. Каутский и их взгляд на революцию
Жизнь и идеи Э. Бернштейна (1850−1932) и К. Каутского
(1854−1938) определяли развитие европейской социал-демократии
несколько десятилетий. Они впервые после Маркса-Энгельса заявили
о новом содержании и соотношении реформ и революций в жизни
западного общества и в борьбе пролетариата за свои права. Ни
Э. Бернштейн, ни К. Каутский не отбрасывали революцию как метод
борьбы. Но акценты этой борьбы переносились на новые методы и
формы борьбы.
Ключевые слова: реформы, революция, Э. Бернштейн,
К. Каутский, война в Европе, XIX -- XX век, пролетариат.

В український соціогуманітарній думці непомітно пройшли декілька важливих дат з пов’язаних життям і діяльністю відомих особистостей − Е. Бернштейна (1850−1932)
і К. Каутського (1854−1938). Діяльність цих людей, як
практиків і ідеологів, визначала розвиток європейської
соціал-демократії більш ніж півстоліття. Після першого
тандему Маркс-Енгельс, тандем Бернштейн-Каутський
мав не менший вплив на соціалістичний і комуністичний
рух. Слід зазначити, що більшість сучасних академічних
гуманітаріїв України (маю на увазі тих кому за сорок) вийшли із «шинелі» марксизму-ленінізму-сталінізму із його
нещадною боротьбою проти «ревізіонізму, опортунізму,
центризму, реформізму, уклонізму» ін. Ось чому є необхідність відійти від цих стереотипів і критично проаналізувати ідеї відомих діячів. Тим більше, що світ вже це
зробив. Потребується власна, українська рефлексія, власне
переосмислення їхніх теоретичних постулатів.
В російській історіографії, певним чином, відбувається зміна. З’являються нові праці що повертають наукову
спільноту до неупереджених поглядів [1]. Разом з тим ідеї
Е. Бернштейна і К. Каутського продовжують аналізуватись більшою мірою в контексті лише внутрішньопартій-
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ної дискусії 1896−1903 рр., хоча вона і мала загальноєвропейське значення. Ще менший інтерес становлять ідеї
Р. Люксембург, Г. Кунова. В Україні була лише поодинока
спроба звернутись до означених постатей і більшою мірою була обумовлена політичною потребою [2]. Взагалі
до середини 20-х рр. праці Е. Бернштейна і К. Каутського
активно видавались в царській Росії, а згодом в СРСР.
Востаннє прижиттєве видання роботи К. Каутського в
СРСР з’явилось в 1931 р. Це була робота «Матеріалістичне
розуміння історії. Т. ІІ». Ідеологічно-заангажована критика
ідей цих відомих марксистів і соціал-демократів почалась з
відомих праць В. Леніна, Л. Троцького, М. Бухаріна. Саме
на початку 20-х рр. почав формуватись образів «відступників від марксизму, антимарксистів, антиреволюціонерів».
Такий образ був сформований і закріпився до кінця ХХ ст.
в масовій професійній свідомості. Поодинокі спроби змінити кут зору наприкінці 50-х рр. в СРСР не дали реальних
результатів [3]. Таким чином, завдання переосмислення
ідей Е. Бернштейна і К. Каутського на пострадянському
просторі залишається доволі актуальним. Мета даної розвідки: висвітлити ідеї провідних теоретиків Германської
соціал-демократії щодо соціалістичної революції не лише
в контексті загальновідомої полеміки в СДПГ (1896−1903),
з’ясувати місце «соціалістичної революції» в контексті загальної теорії боротьби за соціалізм в кінці ХІХ – на початку ХХ ст., виявити впливи теорії і практики соціалістичної
революції від германської соціал-демократії на загальну
теорію і практику соціальних змін в Європі на початку
ХХ ст.
Шлях Е. Бернштейна до марксизму був непростим. На
початку політичної діяльності було захоплення ідеями
Е. Дюркгейма і Ф. Лассаля. На початку 70-х рр. відбувається знайомство не лише з теорією, а і з практиками соціал-демократії – А. Бебелем, В. Лібкнехтом, Ф. Мерінгом,
О. Венцелем, И. Ауерем. Велику роль в становленні молодого політика відіграла практична робота. В неповні тридцять років Е. Бернштейн визначав свої погляди
як «між Дюрингом і Марксом». Наступними кроками в
формуванні поглядів стали швейцарський (1878−1888) і
лондонський (1888−1900) етапи життя. Більшою мірою
лише в Швейцарі, під впливом К. Каутського і знайомства
з К. Марксом і Ф. Енгельсом, Е. Бернштейн починає систематичне вивчення теорії марксизму. Саме наприкінці
80-х рр. ідеї Маркса-Енгельса починаються утверджуватись в германській соціал-демократії [4,с.124]. В Лондон,
Е. Бернштейн, переїздить не просто як марксист, а як
людина що має власні погляди на соціалізм, на боротьбу
за соціалізм. Роль марксизму в цих поглядах визначальна, але не єдина. В Британії сорокарічний Е. Бернштейн
не припиняє знайомитись з новими ідеями і практикою робітничої і соціалістичної боротьби. Саме на лондонський період приходиться публікація перших праць
Е. Бернштейна в яких формуються власні ідеї. В 1895 р.
з’являється робота «Комуністичні і демократично-соціалістичні течії в Англійській революції XVII ст.». В тому ж
році «Післямова» (до праці С. Вебба і Б. Вебба Історія британських трайд-юніонів). В 1896 р. відгук на працю швейцарського соціаліста Л. Геритьє «Історія французької революції 1848 р.». Якщо перша праця характеризується як
«останній злет традиційно-ортодоксального Бернштейна,
в якому тим не менш видно розширення меж і новий
зміст старого світосприйняття, то в інших працях видно
сумніви Бернштейна у власних революційних поглядах.»
[4,сс.225-226]
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За Е. Бернштейном робітничому класу потрібна не лише
політична державна влада завойована через революцію.
Економічна боротьба не менш важлива ніж політична боротьба. У відгуку на працю Л. Геритьє, Е. Бернштейн порівнює червневе (1848 р.) повстання паризького пролетаріату з подіями Великої французької революції. Провідна
думка − гостра критика лідерів пролетаріату. Їхня стратегія
конфронтації призвела до кривавого придушення повстання. Радикалізм вождів не відповідав інтересам робітників,
а реалізував амбіції політиків. Діючі в нових історичних
умовах, політичні вожді намагались копіювати методи
французької революції XVIII ст. За це розплатились робітники тисячами своїх життів. Згодом так само більшовики,
ліві есери і анархісти діяли в Росії на початку ХХ ст. В
роздумах над роботою Л. Геритьє, Е. Бернштейн висловив
думку про те, що Французька революція 1848 р. і Паризька
комуна 1871 р. стали подіями, що відкинули робітничий
рух, загальмували прогрес країни, закріпили владу реакційних сил [4,сс.224-226].
Саме лондонський період життя і ці праці підготували
низку статей, що з’являються в кінці 1896−1899 рр. присвячених теорії соціалізму і завданням соціал-демократії.
Ідеї виголошені Е. Бернштейном в цих статтях, виданих в
1899 р. окремою роботою під назвою «Передумови соціалізму і задачі соціал-демократії» започаткували новий етап
дискусії і новий етап розвитку ідеології германської і європейської соціал-демократії. В Російській імперії ця праця
виходила під трьома схожими назвами «Проблеми соціалізму і задачі соціал-демократії», «Передумови соціалізму
і задачі соціал-демократії», «Умови можливості соціалізму і задачі соціал-демократії» [5]. Е. Бернштейн пропонує
нові принципи теорії соціалізму і новий погляд на методи
боротьби за соціалізм і методи досягнення соціалізму.
Висхідними в зміни поглядів на соціалізм і революцію
стали декілька моментів: 1) »майбутній розвиток марксизму повинен початись з його критики. Нині становище
таке, що на основі Маркса і Енгельса можливо доказати
все»; 2) »Енгельс і Маркс постійно уявляли революцію,
яка, при всіх своїх змінах змісту, буде здійснюватись на
зразок революції XVII і XVIII ст.»; 3) «матеріальні основи
соціалістичної революції залишаються недослідженими»
[5,сс.25,43,46]. Через це Е. Бернштейн робить ряд висновків про те, що в сучасних умовах не може бути мови про
всезагальну єдиночасну і насильницьку експропріацію, а
лише, про поступовий визвольний рух. Це пов’язано з тим,
що ліберальні установи сучасного суспільства на відміну
від феодальних відрізняються гнучкістю, можуть змінюватись і здатні до розвитку; вони не вимагають викорінення,
але подальшого розвитку і для цього потрібні енергійні
дії, але не обов’язково революційна диктатура [5,с.178]. В
цьому відбуваються зміни поглядів на революцію: 1) »коли
нація досягла політичного становища, за якого право меншості перестало перешкоджати соціальному успіху більшості, тоді заклик до революції є беззмістовною фразою,
адже революційних шлях (завжди в сенсі революційного
насилля) призводить до швидкої дії, … він ліквідовує ті
перешкоди, які становить привілейована меншість на шляху до соціального успіху, сила революції в її запереченні,
законодавство діє повільніше, його шлях − це шлях компромісів, але він сильніше революції в позитивній соціально-політичній роботі»; 2) »диктатура пролетаріату − там,
де робітництво не володіє власною сильною господарською організацією і не досягло, ще моральної самостійності шляхом набуття досвіду в органах самоуправління
− є не що інше, як диктатура клубних ораторів і вчених»;
3) »сама жорстка революція дуже повільно може змінити
загальний рівень більшості націй» [5,сс.45,70,81]. Ці погляди Е. Бернштейн зберіг до кінця своєї активної політичної діяльності. Згодом вони були підтверджені в роботі «Як
загинула одна революція» (1921) і в Гьорлицькій програмі
СДПГ (1921 р.) написаній Е. Бернштейном. В цій програмі
не йшлось про революційний перехід від капіталізму до
соціалізму. Але Е. Бернштейн ніколи не заперечував революція як метод (інструмент) соціальної боротьби. Про це
свідчить його підтримка ідеї всегерманської стачки напеЗбірник наукових праць «Ґілея: науковий вісник»
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редодні війни і активна позиція в Германській революції
1918−1921 рр. Вже в 1925 р. програма СДПГ була змінена.
До неї знову внесли постулат про революційний шлях боротьби. Ініціатором цього повернення став К. Каутський.
Без сумніву К. Каутський (1854−1938) був більшим
теоретиком в порівнянні з Е. Бернштейном. Запорукою
цього стала класична освіта, отримана у Віденському
університеті (1874−1879) і докторська робота присвячена
Т. Джефферсону. Але на відміну від Е. Бернштейна досвід партійно-практичної, «польової» роботи серед робітників був відсутній. З 1895 р., після смерті Ф. Енгельса,
К. Каутський стає визначним теоретиком германської і
європейської соціал-демократії. К. Каутський з молодості
прихильно ставився до ідеї революції і до пролетарської
європейських революцій XIX ст.
В 1889 р., у віці тридцяти п’яти років, К. Каутський
до сторіччя Великої французької революції пише роботу
«Протиріччя класових інтересів в 1789 р.». Вже в цій роботі К. Каутський виступив проти абсолютизації тези про
боротьбу класів і зведення історії людства до історії боротьби класів. На думку автора це веде до примітивізму
і однобічності в оцінці історичних подій. Революція характеризувалась К. Каутським як катастрофа перш-за-все
для людської моралі, адже вона надала приклади як героїзму і самовідданості так і негідництва і користолюбства.
К. Каутський вважав, що майбутня пролетарська революція не повинна повторювати в цьому французьку революцію [6,сс.145-146].
Наступним кроком в розвитку поглядів на революцію
став коментар К. Каутського до Ерфуртської програми
СДПГ (1891). Незважаючи на те, що ця програма вважається революційною за своїми принципами і поглядами на
шлях досягнення соціалізму, К. Каутського віддаляється
від комуністичного маніфесту Марса-Енгельса. Не відкидаючи саму ідею революції К. Каутського зауважує,що
соціалістичний переворот не пов’язаний обов’язково з
насиллям і кровопролиттям. Немає необхідності щоб соціальна революція відбулась одним ударом. Революції готуються роками і десятиріччями політичної і економічної
боротьби, і відбуваються за постійних змін і коливань в
співвідношенні сил окремих класів і партій, часто перериваючись довгими періодами регресу (реакції) [7,с.105].
Руйнування капіталістичного устрою може бути досягнуте
не лише через революцію, але і через добровільний відхід
пануючих класів від своїх позицій. Така можливість створюється успіхами пролетаріату в парламенті. Саме для цього потрібна соціал-демократія. Через три роки, в 1894 р.,
на заклики змінити аграрну частину програми партії, в
статті «Соціал-демократичний Катехізис», К. Каутський
підкреслював, що неможливо передбачити які форми прийме майбутня пролетарська революція. Чи буде революція
насильницька, чи все вирішиться виключно заходами економічного, законодавчого і морального тиску. Але в будь
якому випадку це буде революція. Саме в цій статті була
висловлена думка, що соціал-демократія – революційна
партія, а не партія яка організовує революції [6,с.149].
Звичайно, що питання революції К. Каутський не обійшов у своїй відповіді на роботу Е. Бернштейна «Передумови
соціалізму і задачі соціал-демократії» (1899). В цьому ж
році виходить робота К. Каутського «Бернштейн і соціалдемократична програма. Антикритика» (1889). В руському
перекладі вона виходила під назвою «До критики теорії і
практики марксизму» [8].
Вже на початку своєї роботи К. Каутський відповідаючи
на міркування Е. Бернштейна, що К. Маркс і Ф. Енгельс
уявляли собі пролетарську революцію на зразок революцій
XVII – XVIII ст. зауважую: «Про майбутню революцію ми
можемо сказати лише одне: вона буде відрізнятись, як від
всіх революцій, так і від того як її уявляють, все одно хто,
чи то Бернштейн, чи то Енгельс» [8,с.59]. Наступним важливим попередженням, є те, що слово «революція» може
ввести в оману, і що не можна його використовувати без
особливої потреби. Це пов’язано перше за все з тим, що в
цій праці К. Каутський пробує розділити поняття «соціальна революція» і «політична революція». К. Каутський на-
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голошує; «Соціальна революція – є мета, яку принципово
ставлять перед собою, а повстання може бути тільки засобом досягнення мети…; на неполітичній мові політичною
революцією називається всяке велике політичне потрясіння, яке прискорює політичне життя нації. На противагу
контрреволюції, тобто такому потрясінню яке паралізує
політичне життя, повстання або «незаконне використання
насилля» може бути лише окремим епізодом такого потрясіння, однак саме воно не є революцією» [8,сс.272-273].
Свою позицію К. Каутський висловлює таким чином:
«політична партія була-б партією втративших розум, якби
вона вибрала для себе принципово шлях повстання, в умовах коли вона має інші можливості, більш надійні і які не
потребуються великих жертв. В цьому сенсі наша партія
ніколи не була принципово революційною; вона була такою лише в тому, що розуміла, що здобувши політичну
владу, вона без сумніву знищить існуючий засіб виробництва» [8,сс.270−271]. Схема «соціальна революція vs політична революція» входить з цього часу в теоретичний
наробок К. Каутського. Таким чином К. Каутський залишаючись марксистом заперечує революційний радикалізм.
Черговий крок в розумінні революції було зроблено в роботах «Соціальна революція і на наступний день після соціальної революції» (1902) і «Шлях до влади: політичні начерки про уростання в революцію» (1909). В квітні 1902 р.
в Нідерландах К. Каутський виступів з двома лекціями, що
згодом вийшли друком під назвою «Соціальна революція і
на наступний день після соціальної революції». В руському перекладі, зрозуміло чому, вони виходили під назвами
«Суспільні реформи» і «Соціальна реформа і на наступний
день після соціальної реформи» [9]. Частина «Соціальна
революція» складається з семи розділів: 1) Поняття соціальної революції; 2) Еволюція і революція; 3) Революція
в давні часи і середні віки; 4) Соціальна революція капіталістичного періоду; 5) Пом’якшення класових протиріч; 6) Демократія; 7) Форми і зброя соціальної революції
[10,сс.3-4]. Не зупиняючись докладно на аналізі роботи,
зауважимо основні висновки зроблені автором: 1) майбутня пролетарська революція буде відрізнятись від революції
минулого; 2) ця відмінність обумовлена використанням демократичних форм політичної боротьби; 3) незважаючи на
демократію, не виключена можливість того, що соціальна
революція може бути схожа на громадянську війну; 4) для
успіху революції, армія в майбутній революції повинна перейти на бік пролетаріату; 5) особливим сучасним методом
боротьби пролетаріату стає всезагальний страйк; 6) можливість здійснення революції зростає в умовах і в результаті війни; 7) в Росії не вдається уникнути кровопролиття і
жорсткої збройної боротьби в умовах революції.
В 1909 р., в результаті чергової дискусії на шпальтах
Neue Zeit (№№ 1, 4, 6,7,8; 1908) з’явилась робота «Шлях
до влади: Політичні начерки про уростання в революцію». В руському перекладі вона була об’єднана з статтею
«Слов’яни і революція». «Шлях до влади» побачила світ в
умовах коли частина лідерів СДПГ все більше і більше поділяла погляди Е. Бернштейна, а А. Бебель вважав ряд ідей
цієї праці надто радикальними [6,с.157]. Сам К. Каутський
заявив що це продовження роботи «Соціальна революція»
(1902). К. Каутський наголошує на своїх попередніх висновках але робить це ґрунтовніше, наводячи як філософськометодологічні так і економічні аргументи. Аналізуючи
боротьбу пролетаріату в ХІХ ст. К. Каутський заявив, що
успіхи демократії і робітничого руху не означають припинення класових битв, адже подолати класові протиріччя
неможливо. Класові протиріччя уявляють собою протиріччя воль – капіталістів і робітників. Звідси класова боротьба. Ось чому класова боротьба є постійним явищем. І
в цьому сенсі класова боротьба є постійним явищем тому
можливість революції як наслідок класової боротьби зберігається завжди [11,сс.52-60].
Для К. Каутського революція як насилля і кровопролиття не обов’язкова, так само, як і відкидання її з арсеналу
боротьби пролетаріату і його партії. Підтримка революції
як методу боротьби залишається тому, що зіткнення між
капіталом і пролетаріатом, відбуваються рідше, але стають
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жорсткіше і розхитують суспільство сильніше [11,с.42].
К. Каутський докладніше зупиняється на можливості виникнення революції в умовах європейської війни, і як наслідок війни: «Революція може виникнути із повстання
народних мас, коли армія зламана їй набридла війна і бідування, і коли уряд скидується не для того, щоб енергійніше
продовжити війну, а для того, щоб покінчити з війною і
підписати мир …; революція, як наслідок війни може виникнути з загального обурення з приводу принизливого
і невигідного миру, через обурення, яке об’єднає народ і
армію в боротьбі проти уряду» [11,с.39]. Особливу роль в
революції К. Каутський відводив Росії. Саме Росія відкрила новий період революцій і саме від неї революція прийде
в Європу, а каталізатором цих подій стане майбутня війна
між Францією і Германією.
Дискусії в германській і європейській соціал-демократії загалом сформували новий образ революції. Це
вже був образ не просто пролетарської революції, а образ революції яка використовує досвід пролетарської боротьби ХІХ ст. і проголошує соціалістичний лад. Не одні
Е. Бернштейн і К. Каутський дискутували з цього приводу.
У Франції на противагу соціалістам які вперше увійшли
до буржуазного уряду (1899), ананрхосиндикалісти продовжували свою радикальну політику. Не випадково в
1909 р. з’являється робота Пато Еміль і Пуже Еміль «Як
ми здійснимо революцію» [12]. Не менше гарячі дискусії
йшли в Британії вони вилились в створення ряду нових
робітничих організацій – Лейбористської партії, Комітет
соціалістичного представництва з Британського соціал-демократичного партією, Ліги синдикалістської пропаганди,
з одного боку, а з іншого в прихильному ставленні британських інтелектуалів до соціалізму. Дискусія про революцію йшла в контексті не просто боротьби пролетаріату
за свої права, а в тому сенсі чи буде соціалізм встановлений шляхом революції чи шляхом реформ. Е. Бернштейн
відкладів революцію як інструмент, подалі. К. Каутський
залишав її «під рукою» обґрунтовуючи це слушними причинами. І Е. Бернштейн, і К. Каутський зазначають, що
революцію неможливо спрогнозувати, в зв’язку з цим
перший вважає що непотрібно зосереджуватись на ній, а
другий навпаки – що потрібно бути готовими до неї завжди. Як і за часів К. Маркса, Ф. Енгельса, О. Бланки,
П. Прудона, М. Бакуніна імовірність революції зростає в
умовах будь-якого виду соціального конфлікту, особливо
під час війни. Відмінною рисою європейський дискусії,
була відсутність страху перед авторитетами, відсутність
авторитаризму і інтелектуальної зверхності. До дискусії про революцію залучались Р. Люксембург, Г. Кунов,
Г. Плєханов, Ж. Гед, А. Бебель, О. Бауер, Ж. Жорес інші.
Підсумки цих інтелектуальних дискусій підвели революція і громадянська війна 1917−1921 рр. в Росії, з революціями в 1918−1919 рр. в Австро-Угорщині і Германії. Своє
розуміння цих революцій Е. Бернштейн виклав у праці
«Як загинула одна революція» і в Гьорлицькій програмі
СДПГ в 1921 р. К. Каутський виклав свої думки в цілому
ряді праці: «Диктатура пролетаріату» (1918), «Тероризм і
комунізм» (1919), «Пролетарська революція і її програма»
(1922), «Матеріалістичне розуміння історії». Ці роботи поряд з роботами 20-30 рр., що присвячені післявоєнній революційній хвилі відкрили новий етап теоретичного аналізу революції.
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Історія України є невід’ємною складовою європейського і всесвітнього історичного процесу. Україна займала
цілком певне геополітичне положення і перебувала під
впливом об’єктивних зовнішньополітичних чинників. Такі
території, як польське Примор’я і українське Поділля в
ХV–ХVІІІ ст., перебували під дією зовсім різних зовнішньополітичних чинників. І невдачі Польщі в татарській
політиці оберталися спустошенням саме українських земель, а не абстрактних земель Речі Посполитої. Тому є
всі підстави окремо говорити про міжнародне становище
українських земель у складі таких великих і неоднорідних
держав, як Велике князівство Литовське, Річ Посполита та
ін., маючи на увазі всю сукупність зовнішньополітичних
чинників , які впливали на них.
Історія участі українського козацтва в міжнародних відносинах, особливо ранніх часів, до сьогодні викликає більше питань, ніж дає відповідей. Багато в чому це пов’язано
з браком джерельної бази, адже січового архіву не збереглося. Чимало матеріалів щодо озброєння, старшинського складу, матеріальної бази міститься в архівних фондах
Литви та Польщі, бо саме в рядах армій цих країн довелося
служити українським козакам.
Висвітлення реального місця і значення українських
земель у міжнародній політиці особливо важливо для дослідження історичного розвитку українського козацтва.
Поширена думка про те , що про міжнародні аспекти діяльності українського козацтва можна вести мову лише з
початку вітчизняної війни українського народу, хоча вже з
кінця ХVІ ст. козацтво виступає як самостійний суб’єкт міжнародних відносин. Останнім часом до проблеми висвітлення участі козацтва у міжнародних відносинах України
звертаються українські історики (В.Смолій, В.Степанков,
В.Брехуненко, В.Сергійчук, В.Станіславській, Т.Чухліб,
Я.Федорук, В.Щербак, С.Леп’явко) [1;4;6–16;18;19].
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Одному з перших та важливих періодів розвитку українського козацтва у міжнародних відносинах присвячена
праця С.Леп’явка «Українське козацтво у міжнародних
відносинах (1561–1591)». Після першого запрошення на
державну службу (1561 рік) воно за три десятиліття змогло пройти складний шлях становлення і оформлення як
недержавної збройної сили українського народу. На міжнародній арені українське козацтво стало виступати як
самостійний військово–політичний фактор, з яким мусили
рахуватися всі сусідні країни. На основі нових архівних
джерел розглядаються походи козаків проти турків і татар, їхня участь у війнах Великого князівства Литовського
і Речі Посполитої проти Москви, взаємовідносини козацтва і влади. Особлива увага приділена розгляду дипломатичних проблем, які виникали в Польщі в стосунках з
Кримом, Туреччиною та Молдавією, свідченням про козаків в Австрії, Ватикані, Англії, Московії, висвітленню
перших спроб встановлення контактів козацтва з урядами
європейських країни. Події висвітлюються в широкому
контексті міжнародних відносин другої половини XVI ст.
С.Сергійчук запропонував увазі спеціальне видання, в якому всебічно розповідається про Збройні сили
Української держави часів Богдана Хмельницького, зокрема про структуру армії, її стратегію й тактику, виготовлення зброї, про розвідку, дипломатичну справу, організацію
прикордонно–сторожової служби і т д. На основі свідчень
видатних військових фахівців, насамперед сучасників
доби Богдана Хмельницького, в тому числі і зарубіжних,
автор аргументовано доводить, що козацьке військо за багатьма показниками значно переважало армії найрозвиненіших європейських країн. Інша праця автора присвячена
одній з найцікавіших сторінок минулого українського народу – історії Війська Запорозького періоду XVI – середини XVII ст. Автор змальовує історичні обставини, які визначали та супроводжували військові походи українських
козаків на суші та морі, відображаючи в цьому контексті
дипломатичні відносини Війська Запорозького з сусідніми
країнами: Росією та Польщею, Швецією та Туреччиною,
Швецией и Турцией.
Т.Чухліб в своїй монографії запропонував новий концептуальний підхід до побудови моделей міждержавних
стосунків у ранньомодерній Європі та місця в тогочасному
європейському геополітикумі новоутвореного державного
організму, який від самого початку свого існування цілеспрямовано шукав правових шляхів міжнародного утвердження. Детально розглянувши регулятивні механізми
сюзеренно–васальних або ленних стосунків, типових для
приватно–правної, а згодом й державно–правної практики середньовіччя, дослідник визнав за можливе твердити
про поширеність цього явища (звичайно, в певних трансформаціях, що диктувалися часом та регіональними особливостями) і у сфері міждержавних взаємин. Саме виходячи з теорії полівасалітетності, вчений поглянув на
події і явища міжнародного життя в центрально–східному
та південно–східному регіонах континенту в другій половині ХVІІ – перших десятиліттях ХVІІІ ст. під кутом
зору його взаємопов’язаності з політичними процесами в
Українській козацькій державі та прагненням до її самоствердження як повноправного суб’єкта міжнародних відносин й улегітимнення новоутворених владних структур в
очах ближчих і більш віддалених сусідів.
Через сто років після появи ґрунтовних праць з історії
української козаччини Михайла Грушевського та Дмитра
Яворницького сучасні українські історики на основі новознайдених документів і матеріалів та досягнень новітньої
історичної науки створили узагальнений образ українського козацтва. До двохтомника «Історія Українського козацтва» увійшли нариси, які охоплюють генезу та еволюцію
козацтва, його цивілізаційну типологію, систему ціннісних
орієнтацій та становлення політичної культури. окрім того,
у першому томі розглянуто питання соціальної, військової,
політичних та державотворчої діяльності українського козацтва від найдавніших часів до кінця XVIII ст. [3].
Так слалося історично, що початок організованого козацтва, пов’язують з діяльністю деяких окремих литовських
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та польських чиновників XVІ ст., в основному старост
прикордонних земель Придніпров’я та Поділля. Перший,
з ким пов’язують участь козаків у походах, був Остафій
Дашкович. Він не один раз проводив походи проти татар
на Дике Поле, в 1523 р. зайняв та спалив фортецю Очаків.
В 1528 р. знову повторив напад, а в 1532 р. витримав осаду
Черкас ханом Саадет–Гіреєм. Основним елементом його
загонів були саме козаки. Разом з ними він не раз ходив на
Московщину та на Казань. Дашковичу належить і проект
1533 р., згідно з яким повинна бути організована охорона
прикордонних шляхів від ординців.
Протягом більшої частини XV ст. Велике князівство
Литовське і Польща, до складу яких входили українські
землі, у стосунках з татарським світом користувалося здобутками політики князя Вітовта. Конфлікти з татарами
були спорадичними й не заважали колонізації степового
краю. Та наприкінці XV – на початку XVI ст. геополітична
ситуація різко змінюється. Під владою Османів опинилося
все узбережжя Чорного моря, Молдавія та Кримське ханство стали васалами турецького султана. Польща і Литва
виявилися зовсім неготовими до відсічі противнику.
З самого постання Української козацької держави в
основу зовнішньополітичної доктрини українського уряду
цілком свідомо, з огляду на тогочасну геополітичну ситуацію в регіоні і з врахуванням тогочасної європейської
політичної практики, а також досвіду діяльності в довоєнний час на міжнародній арені в якості суб’єкта міжнародних стосунків національної корпоративної військово–
політичної структури – козацтва, закладається вироблена
Б.Хмельницьким концепція полівасалітетної підлеглості.
Тим самим український гетьман, як колективний васал,
здобував потужний інструмент впливу на своїх політичних опонентів – можновладців сусідніх держав, в сфері
інтересів яких постійно перебувала Україна. Вміле маніпулювання засобом подвійної або й потрійної протекції
надавало можливість українському уряду спрямовувати
зусилля, прикриваючись тим чи іншим зверхником, на реальне зміцнення молодого державного організму.
Разом з тим, багатовекторність міжнародної діяльності
українських гетьманів викликала необхідність закріплення
результатів зовнішньополітичних акцій системою міжнародно–правових договорів та інших нормативних документів, якими в ранньомодерну добу регулювалися міждержавні відносини [2].
З кінця XV ст. зростає новий претендент на домінування
в Східній Європі – Московське князівство. Відбулась серія війн між Московією і Литвою, внаслідок яких Москва
змогла відірвати від литовських володінь Смоленську і
Сіверську землі, але її подальший наступ було зупинено.
Новий московський кордон відрізав від українських земель Сіверщину. Отже, наприкінці XV ст. склалась нова
геополітична карта регіону, за якою на південному і східному кордонах українських земель сформувались зони
постійних військових конфліктів. Ця карта практично без
змін проіснувала до середини XVII ст. Такий міжнародний
контекст був одним із головних чинників, який визначив
історичний розвиток українського козацтва, що формувалося як прикордонна військова спільнота [4,c.328]. Лише у
світлі історії Великого Кордону Європи можна зрозуміти й
процес становлення українського козацтва. Найістотнішим
є те, що через об’єктивні причини його поява була неминучою. Козакування було споконвічним явищем степового
прикордоння. Як зазначив С.Леп’явко – особливість і принципова відмінність українського козацтва від споріднених
спільнот (граничари Хорватії, гайдуки й секеї Угорщини)
полягала у тому, що закладений у ньому потенціал не був
належним чином використаний державою [4,c.12].
Перша згадка про обговорення на засіданні державної
ради Великого князівства Литовського питання про прийняття загону козаків для несення прикордонної служби
відноситься ще до 1524 р. Тоді ж було хвалено виділити
з державної казни на ці потреби кілька сотень кіп грошей.
Утім брак коштів завадив втілити задум у життя. Так само
безрезультатно закінчилася і спроба реалізації проекту організації регулярної сторожової служби, запропонованого
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1533 р. О.Дашковичем. Успішна реалізація подібних планів стала можливою в ході Лівонської війни 1558–1583 рр.
У 1568 р. на Запорожжя було передано грамоту Сигізмунда
ІІ Августа, що містила пропозицію про перехід козаків до
нього на військову службу, як для участі в походах, так і
забезпечення спокою в межах держави. Надзвичайно важливу роль у наступному організаційному становленні та
згуртуванні козацтва відіграв факт виникнення організаційного ядра – Запорозької Січі [5].
Першою серйозною пробою сил козацтва як впливової
військово–політичної сили стала козацька війна 1591–1593
рр., що стала прологом до більш серйозних потрясінь,
що мали місце на українських землях наприкінці XVI ст.
Важливою особливістю розгортання активності козацтва в
наступні роки стало домінування в цьому процесі зовнішньополітичного чинника. Причиною такого стану справ
послужило те, що із серпня 1593 р. в Європі розпочинається війна між Османською імперією та Габсбургзькою
імперією (Австрією). Намагання керівництва останньої
створити християнську так звану «Священну Лігу» пробуджує в Європі інтерес до українського козацтва як потужної сили, здатної протистояти мусульманському наступу.
Оскільки основна діяльність українського козацтва була
пов’язана з обороною південного кордону, то, з погляду
теорії держави, вона одразу потрапляла до сфери міжнародних відносин, оскільки питання кордонів стосується
саме цієї ділянки політичного життя кожної країни. Саме
з діяльністю козацтва був пов’язаний складний комплекс
політичного, військового і цивілізаційного протистояння
та контактів різних країн і народів.
Козаки разом із молдавськими, волоськими та угорськими військами брали участь у походах проти турків.
Молдавські походи 1594–1595 рр. остаточно утвердили
сприйняття козацтва в регіоні як самостійної військово–
політичної сили, незалежного суб’єкта міжнародних відносин, або, принаймні, автономної військової корпорації
у складі Речі Посполитої. Реальну силу українського козацтва як вирішального чинника у протистоянні Польщі
та Московії продемонстрував похід П.Сагайдачного у
1618 р., якого король Сигізмунд ІІІ особисто попросив про
допомогу.
Не менш значимою була роль козацького війська і в ході
польсько–турецької війни, в історіографії відомою під назвою Хотинської. Зважаючи на той факт, що їй протистояла 35–тисячна польська армія, результати протиборства
повною мірою залежали від того, як себе поведе українське козацтво. Уже перші бої за участю козацького війська
продемонстрували його надзвичайно високий бойовий дух
та військове вміння. Хотинська війна для козаків стала часом їх найбільшої слави у Речі Посполитій. У цій війні козаки продемонстрували всьому світу свою неперевершену
мужність і стійкість. Бойова співдружність козацького та
польського військ Хотинській війні набула великого міжнародного резонансу, адже завдяки їй було фактично зупинено експансію Османської імперії в Європу [17].
Проблема міжнародного статусу Української держави, її
місця та ролі в системі європейських міжнародних відносин
понад півтора століття хвилювала і продовжує хвилювати
не одне покоління науковців. В українській історіографії у
різний час її окремі аспекти висвітлювали вчені з світовим
ім’ям, як М.Костомаров, B.Антонович, М.Грушевський,
В.Липинський, С.Томашівський, A.Яковлів, О.Оглоблин,
І.Крип’якевич, Ф.Шевченко. Сьогодні в цій царині успішно
працюють B.Смолій, В.Степанков, В.Горобець, Я.Федорук,
В.Сергійчук, C.Леп’явко, О.Гуржій, В.Брехуненко,
В.Станіславський, Т.Чухліб і багато інших, як вже добре
відомих, так і молодих дослідників.
Національно–визвольна революція середини XVII ст.,
яка активізувала нову політичну еліту – козацтво й стала причиною глобальної зміни соціального ладу, релігійного становища. В результаті цієї події на політичній
карті Європи з’явилась нова держава, поява якої майже
на сто років принесла значні зміни в системі міжнародних відносин, в значній мірі слугувала занепаду однієї з
найміцніших країн – Речі Посполитої та посилення ролі
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Московської держави. Саме події XVI–XVII ст. стали тією
точкою відліку нового історичного часу, на яку з часом будуть звертати увагу засновники українського національного відродження.
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Специфіка і доля брацлавського козацтва
Досліджується специфіка виникнення, функціонування та доля трьох
козацьких полків, які існували на теренах колишнього Брацлавського
воєводства – Брацлавського, Уманського, Кальницького.
Ключові слова: козацтво, реєстр, Брацлавщина, полк.
Dan O., graduate student, Ukrainian institute of national memory
(Ukraine, Kyiv), kv@memory.gov.ua
Specifity and the fame of the Bratslavshchyna cossacks
All three Cossack regiments, formed in Bratslavshchyna don’t belong
to the old Registered Cossack regiments. They were formed as the
representatives of the Chygyrynskyj and Korsunskyj regiments of Registered
Cossacks, to which belonged local city dwellers, peasantry, nobles, and
clergymen. Cossacks in these newly formed regiments consisted only
of 19 % of the whole registry of Zaporozhian Host, i.e. one fifth of all
Registered Cossacks in 1649, provided that Umanskyj Regiment – of 7.4%
Bratslavskyj – of 6.6% Kalnytsky – of 5.0%. Each of the above mentioned
bands performed independent and self-sufficient role in the military
operations. In a result of Cossacks’ activity in Bratslavshchyna and National
Liberation War bondhold has been reduced. If the neighboring district of
Volodymyrskyj province it was in some villages one week day, then in all
districts of Bratslavshchyna it was an entirely exceptional phenomenon – city
dwellers, peasantry, and clergymen made about 87.7 % in the regiments.
Transition after the destruction of Uman in 1674 to the Livoberezhzhia of the
vast majority of Cossacks allowed them to preserve their ethnicity, Orthodox
religion. These processes are more precisely elucidated in the article.
Keywords: cossacks, register, Bratslavshchyna, regiments.
Дан А., аспирант, Украинский институт национальной памяти
(Украина, Киев), kv@memory.gov.ua
Специфика и судьба брацлавского казачества
Исследуется специфика возникновения, функционирования и
судьба трех казачьих полков, которые существовали на територии
бывшего Брацлавского воєводства – Брацлавского, Уманского,
Кальницкого.
Ключевые слова: козачество, реестр, Брацлавщина, полк.

Дослідження історії козацтва є одним із важливих завдань вивчення цивілізаційної історії України.
Геополітична, економічна, політична, соціальна специфіка
козацтва окремих регіонів складала той феномен козацько-гетьманської держави, який виник в середині ХVІІ ст.
Національно-визвольна війна захопила більшість регіонів, де українці складали етнічну більшість. Козацтву
вдалося поширити і утримати владу на значний регіон
на захід від своїх традиційних теренів. Загальновизнано,
що воно відіграло провідну роль у розвитку революції
на Брацлавщині, як і в інших регіонах. Довготривалість,
нерівномірність й суперечливість розвитку Української
революції позначилась і на Брацлавщині, на всіх її трьох
полках – Уманському, Брацлавському і Кальницькому. В
сучасній історіографії найбільшою увагою користується
перший з названих полків. Стосовно нього є два монографічних дослідження Ю. Мицика [25] і Ю. Бодрова [5].
Вперше історію Кальницького полку обрали об’єктом дослідження О.Дан і В.Кривошея [5]. Нещодавно з’явилися
праці Г. Казьмирчука і М. Казьмирчук [15;16], які поглибили названі студії. Системно всі три полки Брацлавщини
досліджуються в нашій монографії [4].
Всі три козацькі полки, які утворилися на території
Брацлавщини не належали до старих реєстрових козацьких
полків. Вони утворилися репрезентантами Чигиринського,
Корсунського реєстрових полків, запорожців, до яких додалися місцеві міщани, посполиті, шляхтичі, церковнослужителі. Козацтво цих новоутворених полків складали 19
% всього реєстру Війська Запорозького, тобто п’яту частину усіх реєстрових козаків у 1649 р., при чому Уманський
полк – 7,4 %, Брацлавський – 6,6 %, Кальницький – 5,0
%. Кожен з вище названих полків виконував самостійну і
самодостатню роль у військових операціях.
В історії України козацтво Брацлавщини мало свою специфіку: на відміну від шести корінних полків Київського
воєводства на теренах Брацлавського воєводства козацтво
як структурована військова сила виникла пізніше на 23
роки і мала меншу часову тяглість існування, лише близько 30 років (1648-1676 рр.). Основну частину козацтва
складали не козаки з діда-прадіда, а покозачені міщани,
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посполиті і шляхтичі, яких організовували козаки-січовики і козаки-реєстровці. Не відповідає дійсності твердження, що перед Національною революцією на Брацлавщині
були наявні переважно козацькі поселення [13,c.75]. Нам
не вдалося віднайти ніяких джерел про значні козацькі масиви людності на Брацлавщині перед 1648 р. Перед 1648 р.
на Брацлавщині до козацьких родин відносилися Байбузи,
Кошки, Жилинські;
Враховуючи, що воєводство мало 766 населених пунктів [21,c.34] і після значного покозачення показник був 10
козаків на один населений пункт (1649 р.), деяким перебільшенням є точка зору, що у кожному населеному пункті до початку Визвольної війни було по 15 козацьких димів (90 осіб), а в окремих містах — у Брацлаві, Вінниці,
Ладижині, Немирові, Тетіїві, Погребищі та інших — козаків жило по кілька сот, а може, навіть і тисяч осіб [13,с.66].
Перед Національною революцією кількість так званих “панцирних” козаків на території Брацлавського воєводства була мізерною, тим паче, що паралельно з ними
на службу магнати і середні шляхтичі наймали волоські
підрозділи;
Розвиваючи погляд про однорідність, але не однакову
частку складу учасників Національно-визвольної війни, по
сотенний аналіз шляхетського елементу серед досліджуваного козацтва дав змогу підтвердити висновок попередніх дослідників про те, що полки цієї групи належали до
шляхетсько-козацьких за джерелами формування. Вдалося
встановити внутрішньополкові відмінності у цьому питанні. Аналіз наявних джерел засвідчив, що «туземна» шляхта-боярство (яка існувала на Брацлавщині до Люблінської
унії 1569 р.) в своїй більшості зберегла православну віру і
стала до лав козацтва.
Зафіксований значний вплив на формування козацької адміністрації міського патриціату, в меншій мірі,
священиків (особливо полкових міст, в першу чергу старих – Вінниці, лише в Умані було 9 церков, у Брацлаві – 4
[3,с.15;10,с.359]);
Простежується тенденція покозачення посполитих, в
першу чергу, у маєтках православної шляхти. Таке явище
слід пояснити кількома причинами: у маєтках православних шляхтичів знаходилось місцеве автохтонне населення,
для якого відстоювання своєї території і своєї віри було
нагальним завданням. У цьому інтереси посполитих співпадали з інтересами своїх патронів. Крім того, ситуація
допомогла їм відстоювати свої інтереси і збройними методами, не лише від загарбників та іновірців, але і отримати
соціальні привілеї у своєму суспільному середовищі. Це
піднімало статус і покозачених шляхтичів, які таким чином мали більші військові формування під своєю орудою.
Конкретні дії засвідчують антипольський і антиєврейський, антикатолицький, антимагнатський, протишляхетський, в першу чергу антипольського і антиволинського
спрямування, характер;
Враховуючи, що заселення Уманщини йшло найповільніше у воєводстві [21,с.37], найвища чисельність козаків
можна пояснити наступними факторами: зосередження
антипольських суспільно-активних елементів у віддаленій від кордону з поляками частині воєводства, серцевиною, якої була грізна фортеця, а також відносна близкість
Запорозької Січі. Ю.А. Мицик звернув увагу на той фактор, що “Умань відіграє також і роль важливої бази постачання війська всім необхідним” [25,с.16] і таким чином
була тиловою операційною базою.
Термін “козаки – стан дрібних власників фермерського
типу” в силу постійної загрози татарського і польського
вторгнень не зовсім прийнятний для досліджуваного нами
регіону, швидше — представники покозачених станів при
стрімкому зменшенні населення краю виконували функцію вільної озброєної людини на прикордонні, постійно
чатуючи на ворога. Для прикордонної Брацлавщини була
характерна ситуація, коли лише непридатних для війни залишали для жнив.
Враховуючи негативну роль геополітичного становища
Брацлавщини, відзначимо, що організація захисту кордону, а також залучення західного регіону (Поділля, Волині,
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Галичини і Холмщини) до Гетьманщини стало головним
завданням брацлавських полків.
Слід враховувати, що молдавський напрямок політики
гетьманської держави також формувався під впливом, в
першу чергу, полків Брацлавщини. Аналіз персонального
складу дозволяє стверджувати, що на початковому етапі
Національної революції саме в цих полках зафіксований
найвищий показник молдавсько-волохського етнічного
елементу. Бачимо його представників і на полковничих
урядах. Молдавський напрямок зовнішньополітичної лінії розвитку Гетьманщини забезпечувався, в першу чергу
старшиною брацлавських полків [11].
Постійне використання левенців козацькими полковниками було також специфічною рисою цього регіону. Так,
коли у 1658 р. полковник Гоголь привів левенців під Київ,
то всі навколишні міщани були налякані, бо досі левенці
ніколи у війську Запорозькому не служили і на Київщині
не з’являлися, а завжди були на Волощині [7,с.276].
Як наслідок діяльності козацтва на Брацлавщині в результаті Національно-визвольної війни скоротилася панщина. Якщо у сусідньому Володимирському повіті вона
складала в окремих селах по одному тижню на тиждень
[26,с.88], то у повітах Брацлавщини вона взагалі була виключним явищем. Міщани, посполиті і представники духовного стану разом складали в полках 87,7 %;
Козаки великих міст Брацлавщини не мали такої значної
питомої ваги у загальній кількості козаків. Полкові міста
мали таку питому вагу: 9,9 % в Уманському полку, 9,7 % у
Кальницькому, 7,3 % у Брацлавському полках. В корінних
полках: Чигиринський — 14,6, Білоцерківський — 34,9, а у
Канівському, Корсунському і Черкаському полках цей показник був ще вищий. Таким чином, на Брацлавщині полкові міста відігравали не таку значну роль у становленні
козацтва як у корінних полках. А більше 90 % козаків складали мешканці невеличких містечок і сіл.
12, 3 % в козацькому середовищі складали покозачені
шляхтичі, але вони були цементуючою основою військового навику широкої маси посполитства, яке влилось до лав
Війська Запорозького. Брацлавська шляхта, за невеличким
виключенням, вся опинилася в українському військовополітичному козацькому таборі. Волинська шляхта, яка
мала маєтності на Брацлавщині, брала участь у військових акціях Речі Посполитої по відвоюванню втрачених
територій. Польські шляхтичи єдиним фронтом виступили проти визнаня Брацлавського воєводства Кальницьким,
Брацлавським і Уманським полками, тобто козацькою
українською державою.
З 87,7 % не шляхтичів записаних у козацький реєстр
абсолютна більшість була посполитими, міщанські громади полкових міст складали до 10 %, дещо доповнювало ці
цифри покозачене міщанство маленьких містечок, але ж,
звичайно не перевищувало полкові міста. Не більше відсотка серед козаків було вихідців з духовного стану.
Польські джерела свідчать: “холопство, збунтувавшись,
у козацтво пішло” [28,с.14]. Легкість з якою брацлавське
посполитство покозачилося пояснюється не лише соціально-етнічно-релігійними причинами, про які вже багато
сказано істориками різних часів і напрямків, але і господарськими – в регіоні переважаючим у сільському господарстві було скотарство, що дозволяло селянину мобільно
зніматися з насиджених місць, а не бути прив’язаним до
свого клаптика землі.
Перехід на схід після руйнації Умані у 1674 р. значної
частини козацтва дозволив йому зберегти свою етнічність,
православне віросповідання. Доля брацлавського козацтва, яке перейшло на Лівобережжя найбільш детально
представлена в працях В.В.Кривошеї [19;20].Та ж частина
козацтва, що залишилася під Річчю Посполитою в подальшому частково вимушена була прийняти католицизм чи
унію, піддавалися полонізації, а частково залишалася православною українською. Вивчення цих процесів впродовж
кінця ХVІІ — ХVІІІ ст. ще має стати об’єктом спеціального наукового дослідження.
Ліквідація полково-сотенного устрою на території
Брацлавського воєводства була однією з основних рис
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останнього періоду Української національної революції
[27,с.9]. Дещо пізніше турецькому султану Мехмету ІV нічого не залишалося, як видати грамоту російському царю
Федору Олексійовичу з докорами про прийняття в російське підданство гетьмана Петра Дорошенка [24,с.202].
У грудні 1677 р. сотник Богуненко з полку Гоголя привів
свою сотню кавалеристів на лівий берег. Через полковника київського К. Солонину він просив гетьмана прийняти
його кінних і полк піхотний В. Іванії на службу і дозволити
розселитися на Лівобережжі [6,с.44].
Головний потік біженців з Правобережжя стався після
1674 р. до Полтавщини, коли було знищено такі опорні
пункти козаччини як Умань, і Ладижин. Місцеве населення перейшло на Лівобережжя і заснувало так звані сотні
Полтавського полку по р. Оріль: Царичанську, Орлянську,
Китайгородську, Маяцьку, Нехворощанську.
Є пряма вказівка на той факт, що сотенне містечко
Полтавського полку Китайгород заснували вихідці з містечка Ладижина після героїчної оборони останнього і його
руйнації.
Гетьман, колишній полковник уманський Михайло
Степанович Ханенко, перейшовши на Лiвобережжя,
оселився поблизу Козельця [29, 327], потім переїхав до
Лохвицi [17,с.151], перебрався до Києва [22,с.7]. Влітку
1677 р. через священика Павла завів зносини з немирівським старостою Степаном Куницьким, листуючись з королем, пропонуючи свої послуги. Це листування було викрите [2,с.44]. Ханенка заарештували, судили і потім він
знаходився під караулом у голови московських стрільців
Семена Радишевського [1,с.410].
На Лівобережжя разом з Михайлом Ханенком вийшов
якийсь старшина Яків з сином Микитою Яковичем, які
володіли селом Лукою в Лохвицькій сотні. Син останнього Леонтій був одружений з Настасією Лаврентіївною
Ханенко, сестрою полковника наказного лубенського
Данила Ханенка.
До Лубен переходять представники родини полковника
брацлавського Михайла Зеленського, де згодом отримують
місцевий полковий пернач. Білогруди перейшли в Новий
Млин. Після переходу на Лівобережжя колишній полковник уманський Білогруд отримав від Самойловича село
Шабалинівку (куди перейшов з родичами) в Новомлинській
сотні Ніжинського полку, де й помер [18,с.209].
З якихось причин щонайменше два сини Василя ЧечеляСудимонтовича перейшли на Лівобережжя. Бачимо там
Дмитра Васильовича Чечеля серед значних військових
товаришів з Правобережжя що найбільш активно боролися за приведенняу 1687 р. До гетьманства Івана Мазепи
(Андрій Ребриковський, Андрій Павловський, Андрій
Михайловський, Іван Цеханський, Іван Билевич, Гаврило
Жеребецький, Самійло Савицький). У 1689 р. він входить
до складу почту гетьмана під час експедиції до російського
царя, а вже в 1690 р. Став посланником Мазепи до царя під
час місії митрополита Київського Варлаама Ясинського,
пізніше — полковником піхотним і героєм оборони
Батурина 1708 р.
Гаврило Коваленко, призначений гетьманом П.
Дорошенком полковником кальницьким після переходу
Ребриковського на бік Самойловича, був пізніше вбитий
Ю. Хмельницьким.
Зять Івана Сірка Іван Іванович Сербин з Гетьманщини в
1672 р. вийшов на Слобожанщину в Мерефу, мереф’янський
сотник. Осадив містечко Соколів і став сотником соколівським. Разом із своїм швагром Іваном Артемовим пристав до колишнього уманського полковника Гродзенка і
розпочали підготовку до переселення на Правобережжя.
Щойно він перейшов Дніпро царська адміністрація кинула його дружину до в’язниці і він вимушений був повернутися. Спочатку був наказним полковником харківським
(1687-1691) [23,с.89], потім полковником переяславським
(1691-1706).
У сотні Царичанській, та і по іншим сотнях Полтавського
полку зустрічаються представники родини Пелехів, які
ведуть свій родовід від одного із найближчих соратників гетьмана Ханенка, кошового отамана Запорозької
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Січі Григорія Пелеха. Пелехи в реєстрі 1649 р. зустрічаються у Бершадській, Кочубіївській та Іванській сотнях
Уманського полку.
З Уманського полку на Полтавщину перейшли родини
Кочубеїв, Лукомських, Пустовойтенків. Відомо, що дід
генерального писаря, а потім генерального судді Василя
Леонтійовича Кочубея Андрій, будучи представником татарської бейської родини вийшов з Криму і оселився на
Правобережжі. Василь же вперше згадується як військовий канцелярист у гетьмана Івана Брюховецького, що засвідчує його січові зв’язки. У Кочубіївській же сотні бачимо також представників роду Суховієнків, які потім були
і на Полтавщині. Достатньо відомий і кошовий отаман
Петро Суховієнко.
Спільний, очевидно, брацлавський корінь мають родини Полтавського, Гадяцького, Миргородського полків
Довгалі, Кияниці, Гладкі, Браїлки (Браїленки), Костогризи,
Лазоренки, Бражники, Штепи, Яворські, Лихоноси,
Твердохліби, Зеленські, Кобеляцькі та інші, різні представники родин яких зустрічаються у джерелах другої
половини ХVII ст., як у Брацлавському і Уманському полках, так і у вище згазаних лівобережних полках [12,с.29].
Протягом 1648-1673 рр. були лише поодинокі випадки
переходу на Полтавщину брацлавців. Це пов’язано з тим,
що з одного боку територія Полтавського полку залишалася небезпечною з огляду на татарські вторгнення і полки
північно-східного регіону та Слобожанщини мали більшу
привабливість для біженців. А з іншого боку самі брацлавці вели запеклу боротьбу проти загарбників, маючи надію
відвоювати не лише східне Поділля, а й українські землі,
розташовані західніше.
Молдавський воєвода Дука призначив своїх полковників у головні козацькі міста. “...в Чигирине был
Кгрембашевський, в Мошнах и Черкасах Вергун, в Каневе
Кобзарь, а в Корсуне и Богуславе Куницкий”, — сповіщав
царя Василь Кочубей. І, характеризуючи їх, додавав: “А
все те и иные осадчики были беглецы и изменники наши,
которые отсюда из стороны нашей на ту сторону Днепра
поуходили, и Куницкий тот забежал было к ляхам прежде, а потом к нему Дуке воеводе прилепился...” [12,с.18].
Коли ж розпочались військові дії поляків проти Порти, то
вказані козацькі ватажки здали Немирів та інші міста, а
Куницький “своим хитрым умыслом гетьманского прозвания у ляхов добился” [12,с.18].
Свого часу С. Куницького Дорошенко направляв послом
до Турцiї. У 1677 р. М. Ханенко використовував його для
передачi своєї кореспонденцiї до Собеського. 24 серпня
1683 р. С. Куницький призначається гетьманом. Козаки
домагалися передачі у повне козацьке володіння лише
Білоцерківського староства. На Брацлавщині козацтво пізніше відновиться, але це вже буде інше козацтво, яке виникне з інших причин і в інших історичних умовах.
Таким чином, сформовані на початку Національної
революції козацькі полки на теренах Брацлавського воєводства мали специфічні риси, які відрізяли їх від інших
полків Гетьманщини. Вони були породжені козаками корінних полків, запорожцями, місцевими міщанами, посполитими і шляхтою виникла пізніше на 23 роки і мала меншу часову протяжність існування, лише близько 30 років.
Підтверджено висновок про те, що полки цієї групи за джерелами формування належали до шляхетсько-козацьких
(за стратифікацією В.В. Кривошеї). З 87,7 % не шляхтичів
записаних у козацький реєстр абсолютна більшість була
посполитими, міщанські громади полкових міст складали
до 10 %. Організація захисту кордону держави та залучення до неї західного етнічно українського регіону (Поділля,
Волині, Галичини і Холмщини) стало головним завданням
брацлавських полків.
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Просвітницька та громадська діяльність
отамана Чорноморського козацького війська
Якова Кухаренка (1799–1862 рр.)
Розглядаються маловідомі широкому загалу сторінки життя та
діяльності видатного діяча українського національного руху на Кубані,
близького друга Тараса Шевченка, наказного отамана Чорноморського
козацького війська Якова Герасимовича Кухаренка (1799–1862 рр.).
Автор розглядає основні аспекти життя та діяльності Якова Кухаренка,
зосереджуючись на його просвітницькій, громадській та літературній
діяльності і приходить до висновку, що Яків Кухаренко відноситься
до кола найбільш знакових постатей українського національного
відродження другої половини ХІХ ст., діяльність якого не тільки
створила необхідні умови для інтеграції української спільноти Кубані до
загальноукраїнського національного простору, але і була вагомою для
загального українського національного руху.
Ключові слова: Кубань, Північний Кавказ, Чорноморське козацьке
військо, отаман, український національний рух.
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Educational and social activities the Black Sea Cossack Host
Ataman Jakiv Kuharenko (1799–1862 years)
The article examines a little–known pages of the life and career of the
prominent figures of the Ukrainian national movement in the Kuban, a close
friend of Taras Shevchenko, the Black Sea Cossack Host Ataman Jakiv
Gerasimovitch Kuharenko (1799–1862). The author discusses the main
aspects of the life and work of Jakiv Kuharenko, focusing on its social,
educational and literary activities, and comes to the conclusion that Jakiv
Kuharenko refers to the circle of the most important figures of the Ukrainian
national revival of the second half of the nineteenth century, whose work has
not only created the necessary conditions for the integration of the Ukrainian
population of the Kuban region in general Ukrainian national space, but also
played a significant role in the Ukrainian national movement.
Keywords: Kuban, the North Caucasus, the Black Sea Cossack Host,
Ataman, Ukrainian national movement.
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Просветительская и общественная деятельность атамана
Черноморского казачьего войска Якова Кухаренко (1799–1862 гг.)
Рассматриваются малоизвестные страницы жизни и
деятельности выдающегося деятеля украинского национального
движения на Кубани, близкого друга Тараса Шевченко, наказного
атамана Черноморского казачьего войска Якова Герасимовича
Кухаренко (1799–1862 гг.). Автор рассматривает основные аспекты
жизни и деятельности Якова Кухаренко, уделяя особое внимание его
общественной, просветительской и литературной деятельности
и приходит к выводу, что Я.Кухаренко относится к кругу наиболее
значительных деятелей украинского национального возрождения
второй половины ХІХ столетия, деятельность которого не только
создала необходимые условия для интеграции украинского населения
Кубани в общее украинское национальное пространство, но и сыграла
значительную роль в украинском национальном движении.
Ключевые слова: Кубань, Северный Кавказ, Черноморское казачье
войско, атаман, украинское национальное движение.

Довгий час історія української спільноти Кубані
(Північного Кавказу), та українських кубанських діячів залишалася за межами уваги дослідників. Ледь не єдиною
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постаттю серед видатних діячів українського національного руху на Кубані, життя та діяльність якої знайшла своє
місце у визнаному пантеоні українських діячів, виявився наказний отаман Чорноморського козацького війська
Яків Кухаренко. Але, головним чином це було обумовлено
його довготривалими та відданими дружніми стосунками
з Тарасом Шевченком. Тому багато інших, не менш важливих сторінок його діяльності залишилися за межами
уваги дослідників. В той же час, невтомна праця Якова
Кухаренка стала яскравим показником загальноукраїнського національного відродження,яке охопило всі регіони
Російської імперії (як і Австро–Угорської) де компактно
мешкали українці. Отже, досліджуючи основні напрями
його просвітницько–громадської діяльності, ми можемо
побачити складні процеси формування модерної української нації у другій половині ХІХ сторіччя.
Про Якова Герасимовича Кухаренка написано достатньо багато. У першу чергу завдяки його тривалій та відданій дружбі з Тарасом Шевченком. Перелік праць та
досліджень, присвячених Я.Кухаренкові, складає великий реєстр. Серед них варто згадати праці Ф.Щербини
та Є.Феліцина [1], Л.Мельникова [2], Г.Омельченка [3],
В.Орла [4], В.Чумаченка [5], А.Федіної[6] та багатьох інших. Головним чином, вони висвітлюють сторінки біографії Якова Кухаренка, головні напрями його громадської
діяльності, наукової та літературної праці і, головне, відносини з Т.Г. Шевченком.
Метою статті є аналіз основних напрямів просвітницько–громадської діяльності Якова Кухаренко та її значення
для національного розвитку як українців Кубані так і українського національного руху.
Інтеграція чорноморської (кубанської) еліти в новий
український національний рух відбувалась або через отримання освіти в навчальних закладах України, або через
контакти з українськими громадами під час службових
відряджень у тодішні центри українського громадсько–
культурного життя – Харкова (Училищному комітету
Харківського університету підпорядковувалися всі навчальні заклади Чорноморії) та С.Петербурга. Наприклад,
сини військового протоієрея Є.Порохні навчались у
Харкові, сини отамана Ф.Бурсака – у Черкаській гімназії
[6,с.21]. У 40–50 рр. ХІХ ст. в Харківському університеті
вже склалося земляцтво студентів чорноморських козаків: Павла Проскури, Івана Григоровича Барилка, Федора
Карповича Зарецького, Аверкія Миколайовича Дейнеги,
Івана Степановича Демченка, Михайла Івановича
Якименка та ін. Усі члени чорноморського земляцтва входили до українського гуртка, одним з чільних провідників
якого був П.Куліш. Особливо активну діяльність в роботі
українського гуртка брав І.Демченко, який за це був пізніше заарештований ІІІ відділенням, деякий час знаходився
в ув’язненні в одній з петербурзьких в’язниць, де захворів
на сухоти і невдовзі помер у 1866 р., працюючи викладачем словесності в Кубанській військовій гімназії [7,с.12].
Саме через цих студентів–чорноморців Я.Кухаренко, неодноразово перебуваючи в Харкові за службовими справами, зав’язав знайомство з діячами тогочасного українського національного руху. Окремо треба зауважити, що, вплив
чорноморців–кубанців на формування модерного українського дискурсу залишається малодослідженим.
Яків Кухаренко народився в 1799 р. Його батьком був
колишній запорозький козак Кущевського куреня Герасим
Кухаренко, який одним із перших приєднався до новоствореного Чорноморського війська, брав участь у штурмі
Хаджибея, Очакова, Ізмаїла, отримав офіцерський чин капітана, дворянство та звання військового полковника. Після
переселення на Кубань був начальником Єйської паланки
та командиром прикордонної сторожі від Катеринодара
до Копила, виконував дипломатичні доручення в Анапі,
1802 р. виконував обов’язки городничого в Катеринодарі.
Після важкого поранення під час бою з черкесами в 1807 р.
вийшов у відставку, залишившись членом військової канцелярії, осів на своєму хуторі [7,с.7]. Ось на цьому хуторі
над річкою Бейсуг в юрті Переяславського курінного поселення і минуло дитинство Якова Кухаренка. У родині
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Кухаренків дбайливо зберігались спогади про Запорожжя,
сам Яків зростав в атмосфері козацького побуту, неухильного дотримання українських звичаїв і традицій.
Військова та службова кар’єра Я.Г. Кухаренка була бездоганною: у 1823 р. він отримав чин хорунжого, у 1831
р. – став начальником піхотної артилерії, 1834 р. – призначений командиром 9–го кінного полку, 1836 – військовий
старшина, 1833–36 рр. – асесор військової канцелярії та
тимчасовий заступник прокурора, 1839–40–х рр. – керівник економічної експедиції військової канцелярії, 1842 р. –
булавний старшина Єйської округи, 1851 р. – наказний
отаман Азовського козацького війська, з 10 жовтня 1852 р.
до 30 червня 1856 р. – начальник Військового Штабу та
наказний отаман Чорноморського козацького війська,
1853 р. – отримав чин генерал–хорунжого. У 1861 р., після
декількох років перебування у відставці на своєму хуторі, несподівано був призначений начальником Нижньо–
Кубанської кордонної лінії. Помер у жовтні 1862 р., коли
важкопоранений потрапив у полоні до абадзехів. похований у Катеринодарі 18 жовтня 1862 р. [8,с.13–14].
Як уже згадувалося, за своїми службовими обов’язками
Яків Кухаренко часто відвідував Харків та Петербург, де
був бажаним гостем у середовищі українських громадських
діячів, з багатьма з них підтримував листування. Саме в
Петербурзі познайомився з Т.Шевченком. На той час чорноморські козаки не були такою вже екзотикою для української громади Петербурга. Чимало вихідців із Чорноморії
навчались у вищих навчальних закладах Петербурга або
перебували у складі делегацій чорноморських козацьких
старшин і підтримували контакти з місцевою українською
громадою. Серед них окремо треба відзначити стипендіатів художньої Академії талановитих архітекторів, козацьких старшин братів Черників – Івана (1811–1874) та Єлісея
(1818–1871), Павла Шамрая. З Павлом Шамраєм Тарас
Шевченко деякий час, навчаючись в Академії, разом винаймав квартиру на Василівському острові [4,с.55]. До кола
близьких знайомих Тараса Шевченка входили також чорноморські старшини Петро Литевський та Іван Порохня,
які перебували у Петербурзі з відрядженнями і підтримували тісні зв’язки з представниками місцевого чорноморського земляцтва.
До кола найближчих друзів Я.Кухаренка входили
Аполлон Скальковський, редактор українського часопису «Основи» Василь Білозерський, історик Микола
Костомаров, письменник Пантелеймон Куліш, Степан
Опатович, Семен Гулак–Артемовський, актор Михайло
Щепкін та ін. Своїм був Яків Кухаренко і в харківській «Громаді». Під впливом харківських етнографів
Олександра Корсуна, Амвросія Метлинського, Івана
Срезневського Яків Кухаренко починає збирати фольклорний матеріал Чорноморії, деякі зібрані матеріали надсилає своїм харківським друзям [6,с.36]. Навколо Якова
Кухаренка в Катеринодарі утворюється своєрідна кубанська українська громада, представники якої займаються
розповсюдженням української літератури та підручників.
Після загибелі Якова Кухаренка цю справу активно продовжили члени його родини.
Одним із головних напрямів діяльності Якова Кухаренка
була популяризація серед чорноморців історичної пам’яті.
Коли вийшло друком історичне дослідження Аполлона
Скальковського «Історія Нової Січі», Яків Кухаренко
звернувся з відозвою до «Товариства станичних громад Єйського відділу» із закликом купувати цю книгу:
«Хоробре товариство! Кому приємніше знати побут та
подвиги колишнього славного війська Запорозького, від
крови яких ми походимо і яких зброя більше двох століть, охороняючи честь та славу козацьку, гриміла своїми
перемогами на суші, на водах і за водами: у стін Синопу,
Трапезунду та Стамбулу? Кому ще більше належить пишатись їх славою та хоробрими справами, які ми до сього
часу підтримуємо, служачи великому государю, нам, козакам, нащадкам Запорозьким» [4,с.71].
Чорноморці – живе втілення козацтва, яке для регіонів
центральної України вже перетворилось на романтичну минувшину, викликали у поета велике зацікавлення.
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Розповіді друзів–чорноморців про переселення запорожців
на Кубань, про А.Головатого та життя Чорноморії додавали Тарасу Шевченку стимул для його творчості. Вочевидь,
саме через представників чорноморського земляцтва Яків
Кухаренко і познайомився з Тарасом Шевченком, найімовірніше – у 1840 р. Якщо козаки потрапляли до Петербурга
або до Москви, то одразу входили до місцевих українських
громад. Для Я.Кухаренка молодий поет був вісником з матері Чорноморії – України, – про яку на Кубані ніколи не
забували і яка завжди залишалася для козаків далекою
Батьківщиною. Якщо в історичних творах чорноморської старшини насамперед акцентувалося на генетичній
спорідненості Чорноморського війська з гетьманською
Україною та Військом Запорозьким, то в середовищі простого козацтва, за умови, що більшість чорноморців, завдяки регулярним переселенням добре пам’ятало рідну
Полтавщину, Чернігівщину або Слобожанщину, пам’ять
про Україну залишалася важливою підставою етнічної
ідентичності. У своїх спогадах Олександр Кошиць писав:
«В своїй уяві вони (кубанці–чорноморці) цілком відрізняли Кубань від Росії. Для них вона була цілком чужий світ,
а про Україну говорили: «У нас, на Україні». Їх дуже вражало те, що я чисто розмовляю по–українськи і частенько
який–небудь старенький козак напідпитку, ударивши мене
по плечу, в захопленні промовляв: «О, цей пан краще балакає по–Запорожськи, ніж ми!» [9,с.42].
Звісно, що на такому міцному ґрунті відчуття спільної
етнічної та історичної ідентичностей, знайомство між наказним отаманом та великим поетом перейшло у вірну і
щиру дружбу. Не забував Я.Кухаренко свого друга і в часи,
коли з опальним поетом заборонялось підтримувати будь–
які стосунки. Надсилав Тарасу Григоровичу листи, святкові подарунки, допомагав грошима, книгами, полегшуючи
йому важке заслання. У своїх листах Кухаренко так звертався до поета: «брате курінний товаришу», «готов душу
свою послати до тебе», «твій поки світить сонце», «любящій і поважающий навік», «певний друже». Т.Шевченко
бачив у Кухаренкові представника славного козацького
війська, яке продовжувало традиції Січі, талановитого й
відважного козака–запорожця.
Я.Кухаренко був також оригінальним та самобутнім
письменником, який написав у 1836 р. п’єсу з життя козаків «Чорноморський побут». Показовим є те, що попри
показну лояльність цих творів, зосередженим, переважно,
на історичній та етнографічній тематиці, в них підкреслювалася особлива українська специфіка регіону та його
населення. Саме тут міститься історична пісня про зруйнування Запорозької Січі та розвивається наступний діалог
між чорноморським козаком Тупицею та чорноморською
козачкою Цвіркункою:
«Тупиця: Та яке нам діло до цілого світа? Ми знаймо
свою Чорноморію, а до...
Цвіркунка: Хіба ж тілько й світу, що в вікні? що
Чорноморія та й годі? Поїдьте лиш у Русь та подивіться,
що там робиться… Я вже довго не забуду, як один на нас
кричав: «Ей, хахли! хахли!» Ми ж думали: на кого б то він
каже? аж він, добродію, на нас! Поки ж ми розчурукали та
зупинились, коли дивимось, аж і солдати за нами біжать, і
той пан московський іде та так розсердивсь, що крий боже!
та й каже: «Што ви за люді?» та так лається погано, що цур
йому!...» [10,с.272].
Пізніше ця п’єса в поетичній обробці Михайла
Старицького (музика Миколи Лисенка) стала популярною
і відомою оперою.
Т.Шевченко, високо характеризуючи особові та творчі якості Я.Кухаренка, записав у своєму щоденнику:
«Дивовижне явище між людьми – ця істинно шляхетна
людина». Поет дружив і з родиною чорноморського отамана, особливо з його маленькою донькою Гандзею, яка
пізніше стала справжнім захисником розвитку української
культури на Кубані. Без сумніву, щирість і відвертість
Я.Кухаренка дуже підтримувала Тараса Шевченка, надавала йому сили й наснаги на тяжкому життєвому шляху.
22 квітня 1857 р. поет був змушений написати Кухаренку:
«Десять літ неволі, друже мій єдиний, знівечили мою віру
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і надію... Я ще не дуже старий та знівечився». Незабаром
Тарас Шевченко отримав відповідь, сповнену підтримки
і щирого захоплення талантом письменника: «Не кидай
діла, сіреч не оставляй писати. Погасило кляте лихо вогнище твого таланту, але добрий вітерець повіяв, порозносив
золу, знайшов іскорку, що не погасла, та й почав роздувати вогонь: отже і гляди, як покотить пожарами. Поплюй в
кілочки та й строй кобзу сміло, а далі грай як грав еси».
Ще до свого заслання Шевченко мріяв побувати на «вільній козацькій Україні – Чорноморії. Але цьому не судилося
здійснитися – «...думав я, ідучи в столицю, завернути до
вас на Січ, поцілувати тебе, твою стару і твоїх діточок. Але
не так воно робиться, як їм хочеться» [11,с.88].
Яків Кухаренко теж мріяв, щоб його друг побував у козацькій Чорноморії. В одному зі своїх листів він писав:
«Стан[иця] Уманська. 25 мая 1845 года. Курінний товаришу! Брате! Тарасе Григоровичу! Із Таганрога дві дороги на
нашу Вкраїну (підкреслено Д.Б.), перша: прямо через море
байдаками на Єйську косу (як я вже писав тобі); друга – на
Ростов і Кущівку (140 верст). Од Ростова до Кущівки приїдеш на ізвощикові, а з Кушівки курінний отаман Моргун,
до якого ти прямо і їдь, домчить тебе до мене чим знатиме,
бо йому вже сказано. Коли ж їхатимеш на Єйську косу,
то питай пана Літевського – той тебе прийме і домчить
до мене. Моя резиденція в Уманській, а якщо тут мене
не застанеш, то питай мого отютанта (бо тут мій штаб),
то і будеш там, де і я. З Таганрога пиши, брате, до мене.
Таганрозька трупа грає мій «Побит». Приїзди, будь ласкав,
до нас подивитись на тих потомків, котрі два віки різались
з ляхами, а третій з черкесами. Нічого більш тобі не скажу,
надіюсь балакати побачившись, а до того часу будь здоров,
як вода, багатий, як земля: бий лихом об землю, як швець
мокрою халявою об лаву, а я поки світа сонця Тобі, брате!
Буду щиро слуговати. Я.Кухаренко» [12,с.39].
Після заслання Т.Шевченко збирався відвідати свого
друга Я.Кухаренка та «Чорноморську Січ». Але цю подорож здійснити самому поетові не вдалось. Утім, завдяки
Якову Кухаренкові «Кобзар» Тараса Шевченка та пам’ять
про нього стали для українців Кубані найдорожчими святинями. Розглянемо формування шевченківського дискурсу на Кубані та його роль у становленні модерної національної ідентичності українців цього регіону.
На пам’ять своєму вірному другу–чорноморцю поет
присвятив поему «Москалева криниця» та надіслав автопортрет, який родина Кухаренків зберігала як святу реліквію. З часів товаришування у Петербурзі доля знов так і не
звела друзів, але дружба продовжувалась через листування
до самої смерті Т.Шевченка з 30 вересня 1842 р. до 25 березня 1860 р.
Сам Яків Кухаренко пережив свого друга тільки на рік
і сім місяців. Обставини його загибелі стали ще одним
трагічним епізодом Кавказької війни. У ніч на 19 вересня
1862 р. за станицею Казанською на чорноморського отамана, який у супроводі свого зятя та одного козака їхав до
Ставрополя, напав невеликий загін абадзехів. Під час перестрілки козак був убитий, а тяжкопоранений Я.Кухаренко
разом із зятем потрапив у полон. «Абадзехи посадили полонених на коней зі зв’язаними під крупами коней ногами
і в такому вигляді везли їх два дня і дві ночі. Кухаренко,
якому тоді було 63 роки, поранений та до того ж не зовсім
здоровий, декілька разів падав з коня, а при переправах через попутні річки промочив ноги у холодній воді, що значною мірою погіршило стан його здоров’я. Полоняників
привезли в один з аулів верстах у восьми біля Майкопа.
Абадзехи не знали, що в їх руках знаходиться Отаман,
який наводив на них острах своїми походами в Закубання.
Тільки випадково це стало їм відомо: один… з абадзехів
знав його сина Степана Кухаренка і коли в розмові з іншим
назвав його ім’я, то генерал Кухаренко заплакав, чим і видав себе. Дізнавшись, хто він такий, черкеси стали ставитися до нього краще, але почали вимагати викуп у 22 000
золотих карбованців. Коли закубанські черкеси дізналися
про полон Я.Кухаренка, то навіть з далеких аулів приїжджали подивитися на нього. Звістка про полон Кухаренка
справила дуже гнітюче враження на Чорноморців, які так
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добре знали його, а ще більше горювали вони коли 26 вересня до Катеринодара прийшла звістка про його смерть.
Уряд Чорноморії запропонував абадзехам, як викуп за його
тіло 20 полонених їх одноплемінників. Але розлючені 8
чоловік, які захопили його в полон і розраховували отримати багатий викуп, погрожували порубати його тіло на
шматки. Степан Кухаренко, який прибув до Майкопа, вступив з ними в переговори […] Тут допомогли деякі, дружньо налаштовані до чорноморців горці і вирішили, що тіло
Кухаренка обміняють на зброю Степана Кухаренка та декількох його приятелів бжедугів. Окрім того, один з друзів,
Гогак з аулу Габукай, сам залишився як закладник, а один
абадзехський дворянин віддав у заклад свою родину. Тіло
Якова Кухаренка віддали його синові, а зятя Іогансона випустили з полону тільки після того, як з Катеринодара відпустили полонених абадзехів. Від Майкопа і по всій кордонній лінії, де провозили тіло Я.Г. Кухаренка, збиралися
козаки, щоб віддати героєві останню почесть» [13,с.13–17].
Кубанський козак бандурист Дмитренко–Бут пізніше
склав пісню про смерть отамана:
У п’ятницю на базарі всі заговорили.
Що старого Кухаренка взяли, полонили.
Задзвонили до ранньої Богу помолиться.
Рознеслися слухи тяжкі, люд чогось боїться…
Зажурились старі й малі, народ голосує…
Пита один у другого: – Чого люд сумує?
Чого острах на всіх найшов…? Чого? – Ти не знаєш:
Генерала Кухаренко узяв черкес [14,с.42].
Як зауважив один з дослідників життя Я.Кухаренка
Г.Омельченко, «Чорноморія від малого до старого віддавала останню пошану небіжчикові, як рідному синові і благому батькові» [15,с.14].
Так загинув останній чорноморський отаман, воїн і
письменник, вірний товариш Кобзаря. Наступних кубанських отаманів царський уряд призначав із російських генералів некозацького походження. І лише в 1906 р. після
бурхливих революційних подій кубанським отаманом став
козак–чорноморець Михайло Петрович Бабич. Це була
надзвичайно цікава людина, талановитий адміністратор
і меценат, який багато зробив для розвитку культури на
Кубані. Доля його склалася трагічно. Після лютневої революції 1917 р. Бабич мирно жив на своєму хуторі. У 1918 р.
його закатували червоноармійці.
Непересічна постать Я.Кухаренка, його різноманітна діяльність завжди викликала суперечливе ставлення до нього
як сучасників, так і наступних поколінь. 1 лютого 1913 р.
Лука Мельников, колишній редактор газети «Кубанські
обласні відомості», виступив на загальних зборах громади любителів вивчення Кубанської області з доповіддю
«Я.Г. Кухаренко та Т.Г. Шевченко в їх взаємних відносинах». Зокрема, оцінюючи світогляд Якова Кухаренка, доповідач висловив таку думку: «Патріотизм Кухаренка мав
досить однобічний характер симпатії або навіть любові,
власне до козацької старовини у вузькому значенні цього
слова, до її зовнішніх форм та традиції, навіть безвідносно до можливості або бажаності її реставрації; патріотизм
цей врешті–решт зводиться до історично–етнографічного
інтересу Кухаренка до минулого та сучасного рідного народу» [11,с.87].
Власне, Л.Мельников відносив Я.Кухаренка до першого покоління представників українського національного
відродження початку ХІХ ст. – істориків та етнографів,
поміркований патріотизм яких обмежувався козакофільством та регіональним малоросійським патріотизмом.
Наскільки правий був Л.Мельников, даючи таку оцінку
Я.Кухаренкові? Вочевидь, певна однобічність цієї характеристики полягала в тому, що Л.Мельников намагався
оцінити погляди Я.Кухаренка в контексті особливостей
становлення національної самосвідомості, притаманних
представникам українського громадсько–культурного
руху Наддніпрянщини та Слобожанщини, не враховуючи
специфіку Чорноморії та складного положення, в якому
перебував сам Я.Г. Кухаренко, займаючи вищі посади в
Чорноморському війську.
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Козацький старшина Петро Кокунько, один із провідних
діячів українського національного руху на Кубані наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст., [15] таким чином охарактеризував постать Я.Кухаренка, безпосередньо полемізуючи
з оцінкою, яку дав наказному отаману Л.Мельников: «Яків
Герасимович Кухаренко був справжнім батьком–отаманом Чорноморського Війська. Старі порядки і вільності
Запорожжя ще були живі в пам’яті багатьох, були живі і
свідки їх. Ставлення його до козаків і відношення останніх до нього ще носило ознаки старого патріархального
укладу, за який міцно трималося тодішнє козацтво і які так
не по душі були вищому кавказькому начальству. Це начальство намагалося всіма силами завести загальні російські порядки не тільки стройових частин, але й у цивільному управлінні Чорноморського війська… Усі Отамани
Чорноморські до Кухаренка боролися з цим, боровся і
Кухаренко, але становище його було дуже дражливим.
Справа в тому, що в його часи Отаман вважався водночас
і командуючим всіма військами, в тому числі і армійськими, які знаходилися в межах Війська. Тяжко було утримати
рівновагу в такому становищі і йому доводилося бути дуже
обережним в захисті козацьких інтересів, щоб не роздратувати сильних світу цього і тим самим не загубити те, що
було найдорожчим для нього. І без того з давніх часів найближче начальство косим оком дивилося на чорноморців,
які завзято зберігали свою свободу і свої порядки… і за
традицією ця нелюбов перейшла і до сучасного Кухаренку
начальства, яке скористалося б будь яким необережним
кроком отамана, щоб накласти свою важку руку на все військо Чорноморське. Це примусило бути дуже обережним
Якова Герасимовича, але ця обережність і стала причиною
звинувачень його у зраді Війську і козацтву, звинувачень,
на які він зовсім не заслуговував» [11,с.11–12].
Спростовуючи тезу Л.Мельникова про немовбито
«вузько козацьку орієнтованість» світогляду Я.Кухаренка,
П.Кокунько, згадував про власне перебування в петербурзькій українській Громаді в 70–х рр. ХІХ ст. та суперечки, які велися щодо Кубані та ролі Я.Кухаренка між
М.Костомаровим, Д.Мордовцевим та П.Кулішем, свідком
яких він був: «Справжніми керівниками та натхненниками гуртка були, звісно, три кита – Костомаров, Мордовцев
і Куліш. Під їх керівництвом збуджувались та обговорювалися різні питання з минулого України, про її сучасне
становище і про те, чого можливо і бажано очікувати в
майбутньому... Серед цих розмов неодноразово підіймалося питання про Кухаренка та його діяльність на Кубані…
За свідченням Костомарова і Мордовцева про Кухаренка,
між всіма, які його знали та чули про нього, склалося уявлення як про переконаного, надійного українофіла… Один
тільки Куліш, за своєю звичкою до протиріччя, заперечував цю думку. Він ставив під сумнів українські тенденції
Кухаренка, стверджуючи, що у нього було якесь своєрідне «українофільство», якийсь вузький український патріотизм, що він був більше козацький патріот, бо окрім
своїх козаків він нічого не бажав бачити. Костомаров заперечував, що до цього треба внести поправку – яких козаків? Кухаренко був Отаманом Чорноморського Війська
і дуже природно, що він перш за все відстоював своїх
Чорноморців, які тісно зв’язані в минулому з Україною,
та і зараз Чорноморці вважають себе українцями. Куліш
зауважував, що дотримання Кухаренком таких вузьких
інтересів як козацькі, піде не на користь більш ширшому
завданню українців. Ні Костомаров, ні Мордовцев не погоджувалися з ним, знаходячи, що шляхи чорноморського
козацтва до досягнення кінцевої мети українського руху
не розходяться; що ж стосується часу після цього, то природно, що козацтво буде мати деяке розходження з рештою
України, як це було і в минулому і, як козацький Отаман,
Кухаренко, зрозуміло, повинен мати це на увазі, повинен
був бути готовим до цього і підготовлювати своє козацтво
до пред’явлення своїх вимог відповідно його прагненням, коли настане для цього відповідний час. Та і зараз,
коли тиск уряду на Чорноморців ведеться набагато більш
інтенсивно, ніж на пригноблену вже Україну, політика
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Кухаренка знаходить собі виправдання в становищі, яке
склалося» [11,с.12–13].
Висновки. Дружбу Якова Кухаренка та Тараса Шевченка,
літературну, громадську, наукову діяльність отамана чорноморських козаків можна інтерпретувати саме як приклад створення загальноукраїнського простору, в якому
Чорноморія вважалась його невід’ємною частиною. Цьому
сприяли і якісні зміни, які відбулися в середовищі чорноморської еліти. Насамперед вони були зумовлені тим, що
нове, постзапорозьке покоління чорноморської еліти представляли люди, які отримали високий рівень сучасної їм
освіти і були готові ментально та інтелектуально сприйняти новий етап становлення українського національного
розвитку. Якщо до початку діяльності Я.Кухаренка ментальна модель Чорноморії формувалася під впливом ідеї
«Чорноморія – Нова Січ – Гетьманщина», в першу чергу,
завдяки наполегливій просвітницькій праці чорноморського протоієрея Кирила Росинського (вихованцем якого був,
до речі, і сам Яків Кухаренко), то в середині ХІХ ст. для нового покоління чорноморської еліти став привабливим модерний дискурс України, не в останню чергу завдяки його
«козакофільству». Сприйняття цієї нової моделі України
з її зверненням до романтизованої козацької минувшини дозволяло певною мірою канонізувати уявлення про
Чорноморію, отримати важливу інтелектуальну підтримку та закріпити підстави власної козацько–чорноморської
ідентичності через літературу, етнографічні та історичні
дослідження. У житті та діяльності Якова Герасимовича
Кухаренка можна побачити, як, власне, і відбувався цей
процес – «віднайдення України» для українців Кубані. І
необхідно зазначити – відбулося також «відкриття» української Кубані для решти української спільноти.
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Духовна семінарія Унійної церкви у Радомишлі
У XVIII ст. Київська митрополича єпархія стає центром для Унійної
Церкви всієї України. У 1749 р. до її складу входить 21 деканат з 361
церквою (Радомишильський деканат мав 43 церкви). Метою публікації
є необхідність висвітлення одного з дискусійних питань у вітчизняній
історії, пов’язаного з діяльністю Унійної Церкви саме на Київщині. На
основі об’єктивного аналізу історичних джерел та літератури у статті
йдеться про існування духовної семінарії у м. Радомишиль, яку було
започатковано єпископами Унійної Церкви в 1790–х рр. З’ясовано, що
необхідність її створення полягала у відродження духовної освіти в
краї після суспільно–політичних трансформацій XVII–XVIII ст. Показано
копітку працю унійного духовенства у відродженні та розбудові
навчально–освітнього процесу на Правобережній Україні.
Ключові слова: Унійна Церква, духовна семінарія, Правобережна
Україна, Радомишль.
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Theological seminary of Union’s of church is in Radomyshyl
In XVIII of century the Kyiv metropolis diocese becomes a center for
Union’s of Church of all Ukraine. In 1749 to her composition a 21 dean’s
office enters with a 361 church (Radomyshylskyy a dean’s office had 43
churches). It becomes cause for creation in the middle of XVIII of century
of senter of union’s metropolitans in Radomyshyl, not far away from Kyiv.
Radomyshyl grows into the throne city of the Ukrainian church.
The aim of publication is a necessity of one illumination of debatable
questions in home history, related to activity of Union’s of Church exactly on
Kyivshchyna. On the basis of objective analysis of historical sources and
literature speech goes in the article about existence of theological seminary
in Radomyshyl, that was founded by the bishops of Union’s of Church in
1790th years. Found out, that the necessity of her creation consisted in the
necessity of revival of spiritual education for an edge after social and political
transformations of XVII–XVIII century’s.
Keywords: Union’s of Church, theological seminary, right–bank Ukraine,
Radomyshyl.
Пшеничный Т., кандидат исторических наук, младший научный
сотрудник исторического факультета, Киевский национальный
университет им. Тараса Шевченко (Украина, Киев), taras-2@ukr.net
Духовная семинария Унийной церкви в Радомышле
Целью публикации является необходимость освещения одного
из дискуссионных вопросов в отечественной истории, связанного
с деятельностью Унийной Церкви на Киевщине. На основе
объективного анализа исторических источников и литературы
в статье идет речь о существовании духовной семинарии в г.
Радомышиль, которая была основана епископами Унийной Церкви
в 90–х гг. XVIII ст. Выяснено, что необходимость ее создания
заключалась в необходимости возрождения духовного образования в
крае после общественно–политических трансформаций XVII–XVIII
ст. Показан кропотливый труд унийного духовенства в возрождении
и развитии учебно–образовательного процесса на Правобережной
Украине в целом.
Ключевые слова: Унийная Церковь, духовная семинария,
Правобережная Украина, Радомышль.

Питання вітчизняного минулого в українській історії
XVII–XVIII ст. відображене у світлі масштабних суспільно–політичних перетворень, які вибудували цілу епоху.
Вона увібрала в себе кожну ланку соціальної складової
українського суспільства, не залишаючи на узбіччі жодного його інституту, соціального стану тощо. Унійна Церква,
як повноправний гравець на тогочасній політичній і релігійній арені, не пройшла осторонь цих процесів.
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Безумовно, чи це так, чи не так, можна довго дискутувати, та що стосується важливих аспектів державотворення,
націобудування, формування національної ідентичності та
духовності, то зазначене вище зберігає за собою актуальність та очевидну достовірність. В радянській історичній
науці це питання висвітлювалося в іншій площині, що
свідчило про спробу нав’язати слабшому супернику ідею
меншовартості відповідно руйнуючи власну спроможність
до можливості самоствердження. Зокрема це стосується
Унійної Церкви, яка завжди стояла в основі усіх важливих
суспільно–політичних і культурних процесів, що відбувалися на українських землях починаючи з кінця XVI ст.
Протягом політичних трансформацій XVII–XVIII ст.
країни–агресори робили спробу встановити протекторат
над Унійною Церквою (Російська імперія), або ж використати її для власних цілей (Річ Посполита). Тому метою даного дослідження є спроба показати місце даної церковної
інституції у розбудові національно–духовної спадщини
українського народу Правобережної України крізь призму просвітницької роботи її єпископів та духовенства.
Зокрема акцентується увага на створенні та функціонуванні Радомишльської духовної семінарії, як своєрідного
форпосту між двома політичними світами – західноукраїнськими землями, які перебували у складі Речі Посполитої,
та Правобережною Україною, яка після поділів Польщі поступово входила до складу Російської імперії.
В історіографія дане питання висвітлено фрагментарно.
Окрім наукових розвідок, які були опубліковані під загальною редакцією М.І. Обушного [1] інших публікацій, які б
проливало світло на існування та діяльність уніатської духовної семінарії у м. Радомишль не має. Поверхнево про
неї згадується лише у дослідженнях місцевих краєзнавців
[3;10].
На початку 70–х рр. XVIII ст. Річ Посполита стала на
межі занепаду внаслідок соціально–економічної і політичної кризи з одного боку, та зростанням конкурентоспроможних країн з іншого, що значно послабило країну.
Цим скористалися сусідні держави. На початку 70–х рр.
того ж століття практично вся Україна була «навернена» у
православ’я за допомогою російських військ.
В Україні російський уряд проводив жорстоку колоніальну політику. Так, для укріплення позицій царської адміністрації всю її територію було поділено на генерал–губернаторства і губернії, а місцевій владі доручено, особливо
на Правобережжі, зламати опір місцевого населення, насамперед політично активного. Перша хвиля зачепила
освітню сферу регіону. Однак через серйозний опір унійного духовенства вдалося створити потужну опозицію, яка
наприкінці XVIII ст. організувала потужний опозиційний
рух на Київщині і Брацлавщині проти русифікації цих земель. Перебуваючи у сфері поширення «йосифістських»
реформ в Галичині єпископи та духовенство намагалися
взяти на себе основні важелі впливу у вирішенні церковного питання в розділених українських землях, особливо
долучити церкву до виховання молоді через створення
навчально–освітніх закладів. Проте у вирішенні даного
питання постала проблема кадрів з боку самої церкви, які
були знищенні в добу Хмельниччини, Гайдамаччини тощо.
А тому без відповідного проводу будь–яка робота на даному етапі була неможлива [4,с.189–191].
Усвідомлюючи усю складність ситуації, уніатські єпископи вдаються до проголошення своєрідної стратегії культурної і духовної оборони Правобережної України, шляхом розвитку на цих територіях духовних закладів, які б
своїми випускниками, у майбутньому, зуміли подолати
глибоку духовну кризу в регіоні. Тому наприкінці 70–х рр.
ХVІІІ ст. уніатські єпископи і окреме духовенство у Львові
запропонувало свій план культурно–релігійних перетворень для цього регіону, який висвітлюють конституції
соборів 1782, 1783, 1785 і 1790 рр. Зокрема у матеріалах
Соборів Львівської єпархії ХVІ–ХVІІІ ст. знаходимо текст
львівського єпископа Петра Білянського, у якому наголошувалося, передовсім, на реформуванні клиру [9,с.87].
Використовуючи просвітницьку риторику цісарського уряду та його плани «цивілізування» Галичини,
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Святоюрський двір у ці роки має на меті втілити свою автономну програму парафіяльного шкільництва. Зокрема
2–а і 4–а конституція Собору 1782 р. вимагали від намісників «розвивати школи в парафіях для навчання молоді» [9,с.88]. Тому виходячи із переписки між Римським
Папами, польськими королями, з одного боку, та єпископами Унійної Церкви – з другого, які припадають на цей період, можемо говорити, що ця ідея стосувалася не стільки
Галичини, а саме кризової ситуації, в якій опинилися священики цієї церкви на Правобережній Україні після згадуваних вище подій. Так, зокрема, положення кам’янецьких
унійних соборів кінця 1780–х – початку 1790–х рр. виразно проливає світло на прагнення унійної церковної єрархії
сформувати елітарний, добре вишколений, матеріально забезпечений і соціально інтегрований у тогочасну політичну систему духовний стан [9,с.89].
Відповідно до вищезазначеного одна з вимог єпископату Унійної Церкви на Правобережній Україні до місцевої політичної еліти полягала у зміцненні становища
самої Церкви та її інституцій перед загрозою російської
експансії (до певної міри і латинізації, яка також вносила
негативні тенденції в середовище унійного духовенства і
на цих територіях – Авт.). Вирішення проблеми вбачалося у створенні духовних закладів, які б готували осіб для
майбутнього церкви у даному регіоні. Відповідно до цього
висувалися ідеї розбудови власної системи богословської
освіти через відкриття духовних семінарій. Згідно пропозицій єпископа П.Білявського, за допомогою семінарій
передбачалося модернізувати початкову освіту на парафіяльному рівні та інтенсифікувати просвітницьку роботу
в регіоні через друкування книг на релігійну та світську
тематику [9,с.91]. Однак у найближчому часі необхідність
семінарійної освіти постала у новому світлі: її потребувало й саме духовенство. Тобто при семінаріях передбачалося відкрити спеціальні формаційні курсу для священиків,
які під різними зовнішніми впливами (латинізація, русифікація авт.) відійшли від вітчизняної церковної традиції.
Проте реальна ситуація щодо відкриття семінарії склалася після смерті митрополита Лева Шептицького і приходом його наступника у 1780 р. Ясона Смогоржевського
[10,с.24]. Обставини часу аж ніяк на були сприятливими
для таких реформ і перемін, оскільки уряд імператриці
Катерини ІІ активно втілював у життя процес навернення уніатів на православ’я, який набув масового характеру
завдяки застосуванню жорстких методів [2,с.38]. Та водночас, попри труднощі переслідування, зусиллями єпископа було остаточно перенесено митрополичу кафедру до
Радомишля, де резиденцією став давній міський замок.
Одним із перших масштабних церковних заходів, який
виходив з ініціативи митрополита, після його переїзду до
Радомишля, був Собор 14 травня 1787 р. Його мета полягала у запобіганні політизації церковного життя що, мало
місце і неодноразово виходили на поверхню (прояв політичних амбіцій серед духовенства, пропольські погляди
тощо).
У зв’язку з цим найбільшою справою Я.Смогоржевського
стала спроба подолання церковних єрисей, зокрема через
встановлення контролю над формацією духовного клиру. Тому, у контексті сказаного, у Радомишлі за поданням
єпископа таки засновується єпархіальна семінарію. У звітних матеріалах митрополичої резиденції за 1790 р. йдеться
про виділення 40 тис. польських флоринів для розбудови
та утримання семінарії. За попередніми розрахунками владики та його радників у цій справі, кількість студентів, які
б могли навчатися у семінарії, не повинна була перевищувати 100 осіб [7,с.229]. В цей період у Львові було прийнято й правила, які регламентували стратегію виховання уніатського клирика в духовних семінаріях Унійної Церкви.
Ймовірно згідно цього уставу виховувалися студенти в
Радомишлі. У правилах вихованець: «…Зобов’язувався
утримувати в чистоті й охайності себе і свої речі; під
жодним приводом не покидати семінарію; щокварталу в
присутності офіціала та сурогата складати іспити»; остерігатись усяких шкідливих ігор для науки; щодня слухати
Службу Божу і співати її; щомісяця сповідатися [9,с.92].
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Важливою особою у започаткуванні і розбудові духовної семінарії у м. Радомишль був офіціал митрополичої
резиденції, священик Михайло Примович (1718–1783 рр.).
Окрім розбудови духовної освіти на Житомирщині, він
був причетний і загалом до розвитку культурно–освітньої
діяльності Унійної Церкви на Київщині та Брацлавщині.
Займаючи посаду генерального офіціала при чотирьох митрополитах – Ф.Гребницького, П.Володковича,
Л.Шептицького та Я.Смогоржевського – він витворив
свою стратегію організації навчально–виховного процесу,
при цьому не будучи педагогом. Фінансуючи різноманітні
освітні програми і підтримуючи розвиток науки, 22 грудня 1770 р. Свята Конгрегація Пропаганди Віри відзначила
його «ревність на освітянській ниві» [5,с.190].
Про активну участь о. М.Примовича у розбудові радомишльської семінарії свідчать дані, які вказують на
його причетність до формуванні професорсько–викладацького складу навчального закладу. Так у дослідженнях Л.Тимошенка наводяться дані з часів митрополита
Я.Смогоржевського і офіціала о. М.Примовила, за якими
передбачалося, що семінаристів навчатимуть 4 професори
і 24 клірики. Зокрема у звітних метриках від квітня 1795 р.
викладачем теології радомишльської семінарії, протягом
п’яти років, був Іоанн Гачевський, випускник віленського папського алюмінату [7,с.244–245]. Також у навчальних метриках за 1793–1794 рр. йдеться про навчання у
семінарії таких студентів як В.Білецького, А.Гаврисевича,
Д.Березовського, М.Іваницького та Я.Залозецького. Про
окремих з них згадується як про тих, хто ще й паралельно призначався помічником пароха в деканатах єпархії
[8,с.507–508,514]. Окрім того довідуємося, що радомишльська семінарія в цей період була розрахована для навчання
лише 10 семінаристів, які не отримували в Радомишлі закінчену освіту. Свідченням чого є згадка, що після радомишльських студій семінаристи продовжували навчання у
Холмській духовній семінарії [8,с.514–515].
Окрім повноцінного вишколу семінаристів на базі духовного навчального передбачалося створити спеціальні навчальні курси для священиків та їхніх синів і тим самим
модернізувати початкову освіту на парафіяльному рівні.
Семінарія мала стати базою інтенсивного розповсюдження
богословсько–пасторальної та полемічної літератури. Для
реалізації таких планів, окремим рішенням причетного до
навчального закладу духовенства, було запроваджено добровільний збір матеріальних ресурсів для утримання духовної семінарії [9,с.91–92].
Однак після третього поділу Польщі (1795 р.), російський уряд ліквідував унійну митрополію та її резиденцію
в м. Радомишлі. Різноманітні форми протесту, зокрема
скарги, які писали вірні Унійної Церкви до генерал–губернатора про їхнє насильницьке переслідування з боку
силових структур, жодних позитивних рішень не давали.
Унійні митрополити, починаючи з Т.Ростоцького, були
інтерновані до Петербургу (І.Лісовський, Г.Коханович,
Й.Булгак), що поставило остаточну крапку на подальшому
функціонуванні духовної семінарії.
Таким чином, сам факт існування такого навчального
закладу свідчить про актуальність самої Унійної Церкви
на теренах тогочасних українських земель. Після кризових
суспільно–політичних явищ, які пережила дана церква у
першої половині XVІІІ ст. на Правобережжі, її єпископами
робилися спроби її нового відродження. Це стало причиною обговорення та дискусій на 4–х Соборах у Львові. І
як наслідком цих соборових рішень стало створення духовної семінарії в Радомишлі, у стратегічному місці Унійної
Церкви на Правобережній Україні. Її функціонування мало
на меті виховати нову генерацію душпастирів для служіння в цьому регіоні.
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Розглянуто цензурну політику в «українському питанні» через
взаємини Пантелеймона Куліша з цензурними органами Російської
імперії, прослідковано вплив цензурної політики самодержавства на
творчу діяльність і особисте життя митця. Показано також становище
української інтелігенції у російському інформаційному просторі другої
половини ХІХ ст.; з’ясовано, що цензура та жандармерія ретельно
пильнували творчу та видавничу діяльність видних діячів національно–
культурного руху, тому більшість основних творів П.Куліша ретельно
вивчалися цензорами, а грандіозні видавничі проекти взагалі
блокувалися.
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Украинская интеллигенция в российском информационном
пространстве второй половины XIX в.: к истории
взаимоотношений П.Кулиша и цензурных органов
Рассмотрена цензурная политика в «украинском вопросе» через
призму взаимоотношении Пантелеймона Кулиша с цензурными
органами Российской империи, прослежено влияние цензурной
политики самодержавия на творческую деятельность и личную жизнь
мыслителя. Показано также положение украинской интеллигенции
в российском информационном пространстве второй половины XIX
в.; выяснено, что цензура и жандармерия тщательно отслеживали
и контролировали творческую, издательскую деятельность видных
деятелей национально–культурного движения, поэтому большинство
основных произведений П. Кулиша тщательно изучались цензорами, а
грандиозные издательские проекты вообще блокировались.
Ключевые слова: цензура, III Отделение императорской
канцелярии, Пантелеймон Кулиш, «кулешовка», Валуевский циркуляр,
Эмский указ, «украинский вопрос».
«...Цензура делает своё дело – мешает мне...»
П.Куліш

Протягом ХІХ ст. усе більшу роль у громадсько–політичному та соціокультурному житті відгравала відносно
нова соціальна верства – інтелігенція. Її верхівка – інтелектуальна еліта – була генератором нових ідей та ідеологій, розробником концепції соціального та національного
розвитку окремих спільнот, поширювачем нових культурних віянь. Теоретична та практична робота української інтелігенції сприяла національному відродженню її народу,
його духовному поступу. Головним предметом діяльності
Збірник наукових праць «Ґілея: науковий вісник»

19

ІСТОРИЧНІ НАУКИ
української інтелігенції було видання та поширення україномовної літератури. Без друкованого слова не могло відбутися національного мовознавства, не могла сформуватися самобутня і висока літератури, вибудуватися концепція
історичного розвитку народу, взагалі б на не існувало такого терміну як «українське питання». Безсумнівним є те,
що продуковані у середовищі вітчизняної інтелігенції ХІХ
ст. ідеї йшли у розріз із політикою держав, у складі яких
перебували українські землі. Для захисту інформаційного
простору в Російській та Австрійській імперіях від поширення небезпечних для політичного режиму, соціального
укладу життя ідей існував інститут цензури. По мірі того
як український національно–культурний рух набирав суспільної ваги, вироблялася і відповідна цензурна політика в
«українському питанні». Через ряд факторів більш системною та жорстокою була антиукраїнська цензурна політика у Російській імперії. У цій багатонаціональній державі
український національно–визвольний рух трактувався як
намагання ворожих Росії австрійських і польських політичних сил використати як зброю нечисленну групу національно свідомих українців і тим самими розколоти «єдину
і неподільну».
У другій половині ХІХ ст. у Російській імперії склалася
система попередньої цензури, механізми діяльності якої
передбачали перегляд спеціально уповноваженою інституцією друкованих видань, театральних вистав, картин
та фотографічних зображень до їх оприлюднення та поширення у суспільстві. Всі хто був причетний до формування інформаційного простору (літератори, публіцисти,
видавці) держави мав справу з тими або іншими органами
цензури. Відносини ці були непрості, нервові і загрожували авторові серйозними неприємностями. Чи не найбільше
цензурних митарств припали на долю українських публіцистів та митців. Адже, окрім усіх формальних процедурних моментів, починаючи із 1860–х рр. до українських творів застосовувалися спеціальні цензурні норми (відомі у
науковій та науково–полярній літературі як «Валуєвський
циркуляр 1863 р.» та «Емський указ 1876 р.»). Тому лише
надзвичайними стараннями української національно свідомої інтелігенції, всупереч цензурним заборонам та переслідуванням творилися і видавали високохудожні літературні твори, що у свою чергу хоч і у латентній формі, але
підживлювало розвиток «українського питання», сприяло
розвиткові національної культури. Однією із таких непересічних особистостей був Пантелеймон Олександрович
Куліш. Його подвижницька діяльність спрямовувалась на
збереження і розвиток національної самобутності рідного
народу, розбудову національної культури в царинах красного письменства, фольклористики, етнографії, історії та
історіософії, мовознавства. Предметом наукового розгляду
вчених стали, здебільшого, педагогічна та науково–просвітницька діяльність П.Куліша, його світогляд у контексті
національних цінностей і орієнтирів українського народу, філософські погляди щодо особи та суспільства, специфіка моделювання концепту української історії, історії
козацтва, особливості кулішевого романтизму, визначення
ролі науково–творчої спадщини ученого–мислителя у пробудженні національної свідомості та її вплив на розвиток
української національної ідеї. Однак, попри значні успіхи
сучасного кулішезнаваста, актуальним і водночас малодослідженим є з’ясування характеру відносин мислителя
з цензурними органами Російської імперії. Попри значну
кількість спеціальної літератури присвяченої життю і
творчості видатного митця, окремо проблему його взаємин
із царською цензурою ніхто не розглядав. У той же час подібний науковий пошук вимагає акумуляції спеціальної
літератури з розвитку антиукраїнської цензурної політики
(роботи Н.Щербак [26], В.Савченка [23]), праць з історії
життя, творчості, поглядів Пантелеймона Олександровича
(Л.Грінберг [9], Є.Нахлік [20;21], Л.Похила [22], О.Федорук
[24], В.Шенрок [25], О.Ясь [27]), ретельного опрацювання
епістолярної, рукописної спадщини письменника та інтелектуала, аналізу відповідних документів цензурних органів з архівосховищ України та дозволяє розширити наукові
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знання щодо ролі української інтелігенції у формуванні
загальноросійського інформаційного простору.
Метою статті є дослідження практичного втілення імперської цензурної політики протягом другої половини
ХІХ ст. щодо видавничої та публіцистичної діяльності одного із титанів українського національного відродження,
розкриття особистісної сторони відносин інтелігенція –
цензурна установа.
Перші свої дослідницькі і письменницькі таланти
Пантелеймон Куліш утілив у поемі «Україна» (1843) (різновид тексту «Книга о ділах народу українського і славного Війська козацького Запорозького» (1846)), першому
популярно–історичному нарисі – «Повесть об украинском
народе» (1846). Ці праці пройшли звичайну цензурну процедуру та не викликали у цензорів серйозних застережень.
Варто зазначити, що протягом першої половини ХІХ ст.
апарат та нормативна база цензури в Російській імперії
тільки розбудовувалася. Норми цензури посилювалися
окремими директивами з боку МВС або Сенату лише у випадках окремих загроз (війна, революційна хвиля в Європі
тощо), а тому перші письменницькі та наукові проекти
П.Куліша не привернули окремої уваги цензурних органів
[11,с.67–71]. Про цензурну ситуацію середини 1840–х рр.
у своєму «Щоденнику» Пантелеймон Олександрович відзначив: «Слышно, что цензура, очень, очень смягчилась,
хотя и не получила еще новых предписаний. Она находится под чувством всеобщего чувства уверенности в благодушии государя, и вот этому доказательство. Фрейганг
(цензор) пропустил повесть Краевскому, которою тот года
три назад не смел представить на цензуру, и пропустил, не
зачеркнувши ни одного слова. Краевский изумился. – «Вы
верно не читали»? – «Нет, читал, если подписываю». – Да
как же Вы ничего не вымарили»? – «Зачем же? Теперь лица
у всех веселые и цензуре сделалось веселей» [18,с.83].
У 1847 р. після справи Кирило–Мефодіївського товариства, діяльність якого імперською владою кваліфікувалося
політично небезпечною, з’являються заборони на українське книговидання й окремо на порушення питання української народності у періодичних виданнях. Так, жандармськими і цензурними органами Російської імперії вжито
заходи по забороні та вилученню з продажу «Кобзаря»
Т.Шевченка, «Українських балад» і «Ветки, малороссийские стихотворения», віршованої трагедії «Переяславська
ніч» М.Костомарова, книг «Повість про український народ», «Україна» і «Михайло Чернишенко» П.Куліша.
Означені твори було заборонено перевидавати у майбутньому [15,с.243–244]. Київському і Харківському генерал–
губернаторам було наказано з’ясувати, чи не залишились
у їхніх губерніях в у продажу творів кирило–мефодіївців.
Наказано звертати увагу на тих українців, які вивчають
малоросійську історію та літературу [15,с.308]. Так, зокрема у наказі імператора Миколи І 1847 р. до міністра
внутрішніх справ йшлося: «Чтобы писатели рассуждали
возможно осторожнее там, где дело идет о народности или
языке Малороссии и других подвластных России земель,
не давая любви к родине перевеса над любовью к отечеству – Империи, изгоняя все, что может вредить последней любви, особенно о прежнем, будто бы необыкновенно
счастливом положении подвластных племен» [15,с.309].
В обвинувальних документах зібраних жандармськими органами на П.Куліша зазначалося: «Вина Кулиша,
также не принадлежавшего к Украино–славянскому обществу, в некоторой степени сходна с преступлением
Шевченко. Любя пламенно свою родину – Малороссию,
он в напечатанных им книгах с восторгом описывал дух
прежнего казачества, наезды гайдамаков изображал в виде
рыцарства, представлял историю этого народа едва ли не
знаменитее всех историй, славу его называл всемирною,
приводил песни украинские, в которых выражается любовь к вольности, намекая, что этот дух не простыл и доселе таится в малороссиянах; описывал распоряжения Петра
І и преемников его в виде угнетений и подавления прав
народных. Книги Кулиша могли бы производить почти
тоже впечатление на малороссиян, как и стихи Шевченко,
тем более, что сочинены для детей старшего возраста.
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Разница между ними состоит в том, что Кулиш выражал
свои мнения всегда с приличием и, увлекаясь любовью к
Родине, вовсе не предполагал, что эти мнения его могут
быть приняты или истолкованы в дурном смысле. Когда
указали Кулишу, на двусмысленные места в его книгах, он
с ужасом увидел, что мысли его действительно могли произвести вредные последствия» [15,с.316].
Із самого початку імперська влада розуміла, що надовго
заборонити мовчати діячам Кирило–Мефодіївського братства не можливо, а тому невдовзі дозволила їм письменницьку діяльність під суворим наглядом спецорганів. Так,
статті й окремі твори братчиків і, зокрема, Пантелеймона
Олександровича розглядалися у ІІІ Відділенні імператорської канцелярії. Разом із цим для цензорів була рекомендація: «Чтобы цензура обращала строжайшее внимание на
его сочинения, если он будет печатать их отдельно или в
журналах» [15,с.318].
Справа Кирило–Мефодіївського братства, «Весна народів» у Європі, а згодом і Кримська війна вплинули на посилення загального цензурного режиму в Російській імперії.
27 лютого 1848 р. виходить указ імператора Микола І про
створення нового вищого цензурного органу, який увійшов в історію як «Комітет 2 квітня» або «Бутурлінський
комітет». Він мав контролювати діяльність органів цензури, реагувати на прорахунки в їхній діяльності. Першими
кроками комітету стала боротьба з анонімністю статей,
встановлення персональної відповідальності редакторів
газет за зміст їхніх видань. Комітет безпосередньо підпорядковувався імператору і повинен був про всі виявлені
цензурні прорахунки доводить до його відома [11,с.85–86].
Цензурний контроль був настільки жорстким, що цензурі
підлягали всі друковані видання, навіть музичні тексти (бо
на думку деяких прискіпливих цензорів вони також могли
містити прихований антиурядовий зміст). У цих умовах
1853 р. деякі видавці звернулися спочатку до Київського
цензурного комітету, а той у свою чергу переадресував
їхнє прохання про перевидання раніше дозволених творів М.Костомарова, П.Куліша, Т.Шевченка до Головного
управління цензури. Вищий орган цензури заборонив перевидавати будь–які твори братчиків, вбачаючи в їхньому
змісті ностальгічні історичні моменти, що можуть наштовхувати на окремішність Малоросії [16,с.67].
Цензурні заборони творів Пантелеймона Куліша у період з 1847 по 1855 рр., окрім усіх інших негараздів що випали на його долю, ще і серйозно вдарили по фінансовому
становищу митця. За видання творів «Україна», «Михайло
Чернишенко, или Малороссия за 80 лет жизни» заборгував друкарні Київського університету 437 рублів 81 копійок сріблом [7,арк.1]. Друкарня заявила свої фінансові
претензії у червні 1849 р. На той час П.Куліш перебував
у Тульський губернії і коли через тульського губернатора
безпосередньо вийшли на Пантелеймона Олександровича,
то він, які свідчить рапорт поліцмейстера, не мав жодної
змоги заплатити [7,арк.5].
Лібералізація
суспільно–політичного
життя,
пом’якшення цензурного режиму на початку правління Олександра ІІ (1855–1881) вплинули на зміну становища активістів українського національного руху, насамперед, репресованих діячів Кирило–Мефодіївського
братства. Було знято заборону на публікації їхніх творів.
М.Костомаров отримав місце професора у Петербурзькому
університеті, П.Кулішу дозволили відкрити власну друкарню. У 1858 р. до столиці Російської імперії повернувся Т.Шевченко. Після цього Петербург перетворюється на
своєрідний центр діяльності неформального українофільського гуртка [18,с.33].
Попри лібералізацію ситуація для колишніх кирило–
мефодіївців не була такою простою як здавалося на перший погляд. Діячі українського національно–культурного
руху самі мали подбати про своє майбутнє. Так, у 1856 р.
П.Куліш звертається до ІІІ Відділення імператорської канцелярії з проханням зняти з його творів спеціальну цензуру
цієї інституції і передати їхній розгляд до органів загальної
цензури. Керуючий ІІІ Відділенням доповідає про це прохання імператору й тільки після санкції найвищої особи
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держави, розглядом рукописів П.Куліша дозволено займатися органам загальної цензури. При цьому була заувага:
«Чтобы цензор обращал на сочинения его (П.Куліша –
Авт.) строжайшее внимание» [20,с.36].
Бюрократична процедура із цим дозволом затягнулася на рік і тільки у 1857 р. з’явилася реальна можливість
знову вдатися до активної публіцистичної діяльності.
Чекаючи височайшої санкції, П.Куліш не став зволікати, він перебирався Петербургу і докладав чималих зусиль аби у 1856 р. відкрити власну друкарню. Спочатку
Пантелеймон Олександрович хотів зареєструвати її під
назвою «Українська друкарня». Проте, таку назву у відповідних органах не прийняли. Довелося назвати просто – «Друкарня Пантелеймона Куліша» [25,с.86]. Першою
книжкою, що він видав у своєму підприємстві, стали
«Размышления о Божественной Литургии» М.Гоголя.
Раніше ця книга була заборонена відомством духовної
цензури. Проте через певні зв’язки в Священному Синоді
П.Кулішу вдалося добитись цензурного дозволу на її видання. Трохи пізніше аналогічний дозвіл був також отриманий на видання гоголівських «Творів і листів» [25,с.87].
Друге видання, що вийшло з верстатів кулішевої друкарні, було впорядковано Пантелеймоном Олександровичем і
називалося «Записки о Южной Руси» (1856–1857). Сергій
Єфремов назвав їх «першою ластівкою нового літературного руху, виданням переважно, але не виключно, етнографічним» [10,с.56].
Це був двотомний альманах, перша книжка якого
з’явилася 1856 р., а друга – 1857 р. Відомо, що фінансову допомогу у виданні «Записок…» упорядникові надали
українські землевласники Г.Ґалаґан та В.Тарновський. Це
перші свідчення про участь українських меценатів щодо
матеріальної підтримки розвитку українського книговидання [21,с.155].
У першому томі містились фольклорно–етнографічний матеріал: «Легенди про золоті ворота», «Про козака
голоту», «Про вдову і трьох синів», «Про сестру і брата»,
«Про бурю на Чорному морі», «Про втечу трьох братів з
Азова» [21,с.155]. Другий том «Записок…» містив твори
красного письменства: поему Т.Шевченка «Наймичка» та
оповідання–ідилію П.Куліша «Орися»; історичні дослідження й документи, представлені перекладом видавцем
рукопису польського пана С.Закревського «Оповідання сучасника–поляка про походи проти гайдамаків», запискою
члена Малоросійської колегії Гр.Теплова «Про непорядки, які походять від зловживань прав і звичаїв, грамотами
підтвердженими Малоросії», статтею І.Могильницького
«Про давність і самобутність південно–руської мови»,
дискусійну статтю Куліша з польським письменником
М.Грабовським з приводу публікації універсалу гетьмана
Остряниці [23,с.155].
Вихід першого тому «Записок…» не зустрів ніяких
серйозних претензій у цензорів, що його розглядали.
Цензурний розгляд відбувався досить швидко. 21 березня 1856 р. московський цензор Н.Фон–Крузе видав дозвіл на друк рукопису першого тому книги. У своїх листах
П.Куліш характеризував ставлення цензора як доброзичливе. З другим томом була певна затримка, але вона була
більш пов’язання із кадровими та організаційними змінами у цензурному відомстві. Цензурний дозвіл на другий
том рукопису видав той же Н.Фон–Крузе 25 лютого 1857 р.
Слід сказати, що готуючи видання та підбираючи до нього
матеріали, Пантелеймон Олександрович проявив неабияку
самоцензуру, адже це видання для нього було надзвичайно
важливе. П.Куліш у цензурному відомстві був на особливому рахунку, а отже зайві претензії йому зовсім йому не
потрібні [21,с.163].
П.Куліш зумів оминути претензії цензури і як наслідок
видання двох томів «Записок о Южной Руси» стало визначною подією в тогочасній фольклористично–етнографічній думці. Це був своєрідний прорив у висвітленні «українського питання».
У 1857 р. в у своїй друкарні П.Куліш видрукував
свою педагогічну розробку – «Граматку» – перший на
Наддніпрянщині український буквар із читанкою. У сво-
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єму листі до сестер Олександри й Марії Милорадовичів
автор писав: «Ся книжка явить народу, що він таке, звідки узявся і як йому подобає на світі жити». «Цензура таки
пропустила ту «Граматку» – із жалем згадував П.Куліш –
та не пішла книжка в народ». Мабуть, успіх із попереднім
видавничим проектом дещо затьмарив раціоналістичний
розрахунок Пантелеймона Олександровича. Цензурний
комітет дійсно не знайшов у рукописі «Граматки» істотних огріхів, які б дали підстави заборонити її до видання.
Однак, після її виходу деякі чиновники високого рангу, що
неофіційно, на власний розсуд, розглянули це видання,
помітили у ній «намерения вызывать снова к отдельной
жизни малороссийскую народность» [19,с.124]. Головним
ініціатором заборони і вилучення видрукуваних екземплярів «Граматки» був київського генерал–губернатора князь
І.Васильчикова, який у травні 1858 р. подав клопотання
до ІІІ Відділення імператорської канцелярії. У ньому він
нарікав, що в пресі йдуть масові висловлювання проти
цієї книги з боку поляків, тому аби не збурювати громадськість, її, книгу, слід заборонити або хоча б вилучити з
неї деякі сторінки. Імперський орган з внутрішньої та зовнішньої безпеки схвалив дії місцевої влади спрямовані на
підтримку у краї порядку та стабільності. Так, київському
поліцмейстеру з губернаторської канцелярії надійшов наказ у найкоротші строки зробити ревізію всіх книжкових
магазинів, читалень та вилучити «Граматку» П.Куліша.
Був проведений цілий комплекс слідчих дій: встановленні
постачальники, кількість примірників, склади зберігання,
покупці тощо. Так, із рапорту поліцмейстера відомо, що
«Граматка» була виявлена у незначній кількість на полицях лише двох книгарень Києва. Решта була опломбована
на оптових складах. Загалом до поширення у Києві надійшло 555 одиниць цієї книги, з них 458 примірників було
конфісковано поліцією, і лише 140 одиниць було продано
вроздріб. Тобто лише четверта частина тиражу дійшла до
читача [1,арк.2−5].
На наше переконання, це видання було приречене на
таку долю, адже цілком було очевидним, що першими новими книжками зацікавляться саме поміщики, 80% з яких
на Правобережжі мали польське коріння. В «Граматці» ж
були матеріали, які містили дошкульну критику польської
шляхти, розповідали про знущання її над простим українським людом. Нащадки шляхти стали писати скарги до
генерал–губернатора, начальника ІІІ Відділення імператорської канцелярії князю Долгорукову з вимогою вилучити книгу. Саме тому реакція влади була миттєвою і досить
жорсткою. У 1858 р. в інструкціях, адресованих місцевим
цензурним комітетам, йшлося про те, що в разі перевидання «Граматики» з неї слід вилучити пройняті національними почуттями місця. Однак, у Петербурзі ще в 1862 р.
спокійно можна було купити цю книгу, видання 1857 р.
[19,с.83].
Свою помилку із першим букварем–читанкою визнав
і Пантелеймон Куліш, у листі до дружини О.Глібова датованого 1861 р. він писав: «Граматки» вже немає, так я
скомпонував іншу дешевеньку, гривеник буде коштувати з
пересилкою… Се добра штука, краща од усіх тих історій,
котрі прості люди не розуміють» [8,арк.1].
Попри значну увагу з боку ІІІ Відділення імператорської
канцелярії до персони П.Куліша, йому вдалося без особливих труднощів у своїй друкарні видати протягом 1860–
1862 рр. 20 дешевих книжечок з творами Т.Шевченка,
П.Куліша, Г.Квітки–Основ’яненки, Марка Вовчка, Ганни
Барвінок, М.Носивця, Д.Мордовця, об’єднаних у серії
«Сільська бібліотека» [20,с.67].
Іншим напрямом національно–культурної діяльності
українського мислителя стало видання української періодики у вигляді журналів та альманахів, гроші на видання
яких ішли від добровільних пожертвувань із боку вітчизняних меценатів, а також різних комерційних проектів. У
1858 р. він пише клопотання до міністра освіти, в якому
обґрунтовує необхідність створити український літературно–політичний часопис «Хата». Для дозволу відкриття
та реєстрації періодичного видання слід було пройти величезну кількість перевірок. Перша й основна перевірка
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стосувалася політичної благонадійності. Її ступінь визначався ІІІ Відділенням імператорської канцелярії, у якому
на П.Куліша було багатотомне досьє. Отже, з огляду на
довідку з III Відділення у міністерстві освіти було вирішено: «Разрешение губернскому секретарю Кулишу издание
журнала отклонить» [20,с.138].
Проте, як писав про себе Пантелемон Олександрович:
«Гадку видавати українські часописи плекав він без перестану, але правительство йому не позволяло … « [17,с.111].
Замість недозволеного журналу у 1860 р. у своїй друкарні
П.Куліш видає альманах із однойменною назвою «Хата».
Дозвіл було видано Петербурзьким цензурним комітетом.
Однак, усе ж ряд творів через побоювання цензурних переслідувань П.Кулішу довелося вилучити з цього часопису. Другий номер альманаху мав чимало зауважень і вийшов у світ лише за сприяння цензора І.Розковшенка, який
був особистим знайомим П.Куліша [20,с.138].
Пантелеймон Олександрович мав багато ідей по виданню різної періодики, але цензурні органи не підтримали
цих ініціатив. Зокрема йому не вдалося добитись дозволу
на публікацію україномовного додатку «Село» до часопису «Народное чтение». Відмова вмотивовувалася відсутністю в Петербурзі окремого цензора по «южнорусском
наречии» [20,с.149].
Цензурних утисків зазнавали не тільки періодичні видання П.Куліша, а й написані ним історичні праці.
Історична хроніка П.Куліша «Чорна рада», пройшла тривалу цензурну процедуру. Так, передмову до твору було,
відправлено на розгляд до Головного управління цензури
(ГУЦ). Адже у цензорів Петербурзького комітету виникли
сумніви щодо дозволу на видання роману, який було написано українською мовою. Однак, як засвідчують офіційні відповіді, ГУЦ не знайшло підстав трактувати текст
Кулішевої прози поза загальними цензурними правилами і
після довгих цензурних зволікань дало дозвіл на його видання [20,с.156].
Показовим щодо цензурної практики в «українському питанні» є розгляд історико–популярного нарису
«Хмельниччина» П.Куліша (1860). Санкт–Петербурзький
цензурний комітет не наважився самостійно прийняти
рішення щодо дозволу чи заборони опублікування цього
твору, а тому й передав його до ГУЦ. Там цей нарис розглянув цензор О.Нікітенко, котрий у своїй резолюції вказав, що відповідно до чинного законодавства цензура не
може чинити перешкод науковим книгам, які розповідають
про історію областей. Однак П.Кулішу слід було вилучити
ті місця, які кидають тінь на відносини Малоросії й Росії у
минулому [20,с.161].
На початку 1860–х рр. склалося ряд обставин, які загострили увагу імперської влади на «українське питання».
Активна видавнича діяльність Громад, польське повстання, інспіроване російськими шовіністичними колами обговорення у пресі «українського питання» стали передумовами для вироблення антиукраїнських цензурних заборон.
27 червня 1863 р. голова Київського цензурного комітету
Новицький направив міністру внутрішніх справ П.Валуєву
листа, в якому описав ситуацію з українським книговиданням у Південно–Західному краї та наголосив про можливий «предосудительный» зміст українських книг та їхню
ворожість устоям імперії: «Видя постоянное умножение
малороссийских изданий, особенно предназначаемых для
народного обучения, равно как и всякий цензор, обращающий строгое внимание на цель подобных изданий, как
того требует Устав о цензуре, не может спокойно разрешать печатание их, тревожимый опасением, не делается
ли он чрез то невольным участником в распространении
того противозаконного движения, на существование которого указывают сами же малороссы. Положение цензора
при рассмотрении подобных рукописей и книг тем более
затруднительно, что в них только цель и предосудительна, самое же содержание обыкновенно не заключает в
себе ничего непозволительного по Уставу о цензуре…»
[3,арк.18–20]. Фактично Новицький просив вище керівництво прийняти нормативно–правові акти, які б дозволили
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дання: «Обо всем вышеизложенном имею честь представить Вашему Высокопревосходительству на тот конец, не
изволите ли признать нужным принять какие–либо меры
против обнаруживающегося стремления некоторых малороссов, а совместно с ними и поляков, отчуждать здешний
народ от общерусских языка и народности [3,арк.110].
Лист Новицького від 27 червня 1863 р. являв собою запит, відповіддю на який стало розпорядження міністра
внутрішніх справ П.Валуєва за №364 «Про книги, що видаються для народу малоросійським наріччям» від 18 липня 1863 р. (у літературі відоме більше як «Валуєвський
циркуляр» 1863 р.). Згідно з розпорядженням міністра
цензурним органом заборонено дозволяти друк книг науково–популярного, освітнього та духовного змісту «малоросійською наріччям»: «Чтобы в печати дозволялись только такие произведения на малороссийском языке, которые
принадлежат к области изящной литературы, пропускание
же книг на этом языке как религиозного содержания, так
учебных и вообще назначенных для первоначального чтения народа, приостановиться до разрешения возбужденного по этому предмету вопроса в установленном порядке,
о чем Комитет будет своевременно поставлен в известность» [19,с.256].
Після видання «Валуєвського циркуляру» 18 липня
1863 р. національно–культурний рух в Україні слабне, а
частина інтелігенції зменшує або взагалі призупиняє свою
активну діяльність. П.Куліш, маючи на то час значні фінансові проблеми, був змушений продати свою друкарню
та відійти від активної публіцистико–видавничої діяльності. Про майбутні перспективи у згаданий період він писав:
«...Цензура свирепствует как никогда. Однако не вечно будет неистовствовать цензура. Жизнь не останавливается и
промывает все подобные засорения» [21,с.78].
Внаслідок зміни місця свого проживання й зайняття посади штатного урядника у Варшаві (1864–1867 рр.)
відносини П.Куліша з царською цензурою на деякий час
призупиняються.
У роки недовготривалого відродження українського
книговидання на початку 1870–х рр. остаточно утвердився розроблений Пантелеймоном Кулішем український
правопис, названий цензорами «кулішівкою». Власне,
ця обставина разом із новим витком розвитку українського національно–культурного руху стала однією із
причин нового занепокоєння імперської влади щодо загострення «українського питання». Головний ініціатор
цього хвилювання М.Юзефович у адресованих на ім’я вищих сановників імперії листах акцентував увагу на особі
П.Куліша, його внеску у розробку українського правопису
та пов’язаних із цим політичних небезпеках. В одній із
своїх записок M.Юзефович характеризує українофільство як «измышление австрийско–польской интриги».
Як доказ він подає детальну історію впливу на П.Куліша
поляка М.Грабовського, згодом міністра освіти в уряді
О.Вельопольського [23,с.375] та говорить про прагнення
українофілів використати як свою зброю історичні праці
M.Костомарова, які на його думку, могли б «подорвать у
малороссиян сочувствие к Русскому Государству унижением и опозорением его истории» [23,с.376].
Аргументовані висновки М.Юзефовича були підтверджені даними ІІІ Відділення та цензурного відомства.
Так, у довідці Головного управління у справах друку МВС
(ГУД – головний цензурний орган імперії після відповідної реформи 1865 р.), що перебувало у віданні міністерства
внутрішніх справ, наголошувалося на зростанні кількості
україномовних видань. І хоча їхній зміст не вирізнявся політичним забарвленням, а був винятково науковим або художнім, чиновники дійшли висновку, що «вся литературная деятельность так называемых украинофилов должна
быть отнесена к прикрытому только благовидными формами посягательству на государственное единство и целость России» [12,с.8]. Скликана у 1875 р. Надзвичайна
комісія «для присечения украинофильской деятельности»
взялася вивчати ситуацію та виробляти конкретні заходи
щодо обмеження розвитку українського національного
руху. 24 квітня 1876 р. було вироблено проект висновків
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Надзвичайної комісії щодо заходів по боротьбі з «українофільською діяльністю» (всього 11 пунктів). Перші три
пункти передбачали обмежити розповсюдження україномовної літератури й заборону видавати літературу українською мовою в Російській імперії, за винятком історичних
пам’яток і творів художнього письменства (і то тільки з
дозволу ГУД у кожному конкретному випадку). Особливо
підкреслювалася заборона на «кулешівку» та наголошувалося на необхідності дотримуватися «загальноросійської
орфографії», тобто не вживати літеру «і» замість «й» та «і»
перед приголосною. Пунктом третім заборонено використовувати українську мову у сценічних виставах, у текстах
до нот і публічних виступах [23,с.381;2,арк.29].
Після затвердження висновків Надзвичайної комісії імператором, прописані і пункти набували юридичної сили і
відомі в історії як Емський указ 1876 р. Цей указ обмежив
українське книговидання, але аж ніяк не паралізував його.
Попри всі труднощі українська книга все ж видавалася,
прориваючись на полиці книжкових магазинів. З червня
1876 р. при Головному управлінні у справа друку МВС
розпочав роботу окремий підрозділ по розгляду україномовних рукописів та закордонних видань. Місцеві цензурні органи підросійської України розглядом україномовних
рукописів не займалися, а лише пересилали їх до ГУДу
[3;4]. Однак, як свідчать архівні матеріали, у 1878 р. ГУД
вирішило відмовитись від цієї практики і знову передавати місцевим цензурним органам повноваження по розгляду україномовних рукописів та книг. На основі розпорядження ГУД від 9 червня 1878 р. Київському та Одеському
окремим цензорам із внутрішньої цензури наказувалося
подавати до ГУД україномовні рукописи тільки після перевірки їхнього змісту на відповідність загальним нормам цензури, прописаним у «Статуті про цензуру і друк»
[4,арк.56,98].
Про ситуацію відразу після набуття чинності указу 1876 р. П.Куліш писав: «Цензура поправляла «изба»
там, де у рукописі стояла «хата» і виправляла «барин»,
де автор писав «пан» і т.д.; а коли чумак заспіває в автора: «Пропив вола, пропив вози, пропив ярма і занози» –
то цензура викреслювала чумацьке співання, яко українське. Знаменитий декрет про українщину стався 18 травня
1876 р. До цієї дати у «Газеті Гатцука» надруковано половину мого оповідання про український побут і дозволено
у ній панові зватися паном, хаті хатою і т.д. У другій же
половині мого оповідання цензор звелів редакторові печатати все барин, ізба і тому подібне і не дозволив чумакові
спрівати про воли, про вози, про ярма і занози» [17,с.16].
Пантелеймон Куліш чітко розумів, що якщо не буде преси та відповідної дискусії на її сторінках, то згине і народна
мова [17,с.16]. Тому протягом 70–80–х рр. XIX ст. він зосередився на публіцистичній полеміці щодо самостійності
української мови з М.Катковим у «Московських відомостях», а також спробував у 1876 р. добитися дозволу на видання «Журналу П.О. Куліша», в якому художні та наукові
праці друкувалися б українською і російською мовами. На
жаль, звернення до ГУД не увінчалося успіхом [21,с.132].
1879 р. цензура заборонила вже видрукувану Кулішеву
збірку «Хуторская философия и удаленная от света поэзия»
та конфіскувала близько 3 тисяч примірників [17,с.6].
Архівні матеріали свідчать, що у цензурній практиці
другої половини 1870–1880–х рр. були випадки, коли дозволялися україномовні переклади з творів зарубіжної
класики, але зроблені у 1883 р. П.Кулішем переклади драм
Шекспіра були безапеляційно заборонені до видання.
Вони так і пролежали у рукописах протягом наступних 20
років [4,арк.18].
Намагання Пантелеймона Олександровича у 1890–
ті рр. знайти компроміс із цензурними органами та все ж
видати україномовні книжки також не увінчалися успіхом.
Виявлені нами архівні матеріали засвідчують, що 4 грудня 1891 р. український письменник звернувся із заявою до
ГУД: «Представляю при сем на цензурное рассмотрение
две рукописи: 1) зборник старинных стихотворений, под
заглавием «Дзвин» и 2) старорусскую историческую драму, под заглавием «Царь «Наливай»«, покорнейше прошу

23

Випуск 77

ІСТОРИЧНІ НАУКИ
рассматривать оба пересказания, так как они выражают
одну и ту же мысль русского воссоединения и русского
единовластия, почему и предлагаю их рассматривать одну
за другой непосредственно. Правописание старался сблизить всячески с правописанием в общерусской литературе, и если бы оказались в нем какие–либо недосмотры,
то обязываюсь по указаниям Г–на Цензора, исправить в
корректуре» [5,арк.43−46]. Однак, сподівання П.Куліша
на подальше виправлення були марними, адже 10 січня
1892 р. начальник ГУД Є.Феоктистов видав розпорядження, у якому наказувалося у разі виявлення в україномовних
рукописах відхилень від загальноприйнятого російського
правопису такі рукописи «в целях чисто государственных»
забороняти, а не повертати авторам на доопрацювання»
[3,арк.302−304]. І хоча рукопис П.Куліш подав до набуття
чинності згаданого розпорядження, цензори заборонили
його так би мовити «заднім числом». Загалом, же архівні
джерела засвідчують, що протягом 1892 р. контроль цензорів за україномовними рукописами, пропонованими до
видання, ще більше посилився, натомість спостерігалося зростання кількості цензурних дозволів на публікацію
українських творів низького художнього та мистецького
рівня [5,арк.100–134].
Таким чином, характер відносин Пантелеймона Куліша
із цензурними органами засвідчує, що в Російській імперії
існував достатньо суворий контроль за українофільським
інформаційним полем. Цензурні та поліційні органи ретельно пильнували творчу та видавничу діяльність української інтелігенції, яка стосувалася «українського питання».
Більшість основних творів Пантелеймона Куліша ретельно
вивчалися цензорами, а грандіозні видавничі проекти взагалі блокувалися. Разом із цим варто відзначити, що все ж
можливості для видання україномовної продукції існували, був, хоч і обмежений, простір для підтримки і популяризації «українського питання».
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Роль братств у розвитку
церковнопарафіяльних шкіл у лівобережній
Україні в другій половині ХІХ – на початку
ХХ ст.
Аналізується діяльність православних церковних братств Лівобережної
України у сфері підтримки і розбудови церковнопарафіяльних шкіл у
другій половині XIX – на початку XX ст. Проаналізовано основні засоби
сприяння розвитку та функціонуванню мережі шкіл. Як складова частина
релігійно–просвітницького напрямку роботи православних церковних
братств Лівобережної України розглядається матеріальна підтримка
учнів та вчителів церковнопарафіяльних шкіл.
Ключові слова: православні церковні братства, церковнопарафіяльні
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Role of brotherhoods in development of parish schools in Left–
bank Ukraine in the second half ХІХ – the beginning of the XX century
Article is devoted to the analysis of activity of Orthodox Church
brotherhoods of Left–bank Ukraine in the sphere of support and arrangement
of parish schools in the second half of XIX – the beginning of the XX century.
Fixed assets of assistance to development and functioning of a network
of schools are analysed. As the component religious educational to the
direction of work of Orthodox Church brotherhoods of Left–bank Ukraine is
considered material support of pupils and teachers of parish schools. Means
which allocated orthodox brotherhoods of Left–bank Ukraine made only
small percent from the general amount of financial receipts in interests of
church schools. However thanks to activity of Orthodox Church brotherhoods
the maintenance of tens church schools.
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Роль братств в развитии церковноприходских школ в
Левобережной Украине во второй половине ХІХ – начале ХХ в.
Анализируется деятельность православных церковных братств
Левобережной Украины в сфере поддержки и обустройства
церковноприходских школ во второй половине XIX – начале XX в.
Проанализированы основные средства содействия развитию и
функционированию сети школ. Как составная часть религиозного
просветительского направлению работы православных церковных
братств Левобережной Украины рассматривается материальная
поддержка учеников и учителей церковноприходских школ.
Ключевые слова: православные церковные братства,
церковноприходские школы, духовенство, Левобережная Украина.

Нині в Україні спостерігається процес зближення школи і церкви. Зростає популярність недільних шкіл, у яких
діти поруч із світськими дисциплінами вивчають і Закон
Божий. У таких умовах зростає інтерес до розвитку початкових шкіл духовного відомства. Адже у культурницькій
діяльності православного духовенства найважливіше і,
безумовно, центральне місце посідала початкова народна освіта. Її впроваджували через церковнопарафіяльні
школи, школи грамоти та недільні. Православне духовенство завжди виступало силою, яке підтримувало освітні традиції українського народу. Проблема становлення
початкових шкіл духовного відомства та політика уряду
Російської імперії і Святішого Синоду щодо участі православного духовенства у справі організації шкіл у минулому України пов’язана з важливими науковими та практичними завданнями.
Проблема участі православних парафіяльних братств
у справі організації і підтримці церковнопарафіяльних
шкіл належить до маловивчених проблем. Але дане дослідження було б неможливим без наявності певної кількості
праць, які так чи інакше торкаються цього питання.
Історик О.О. Драч у своїй дисертації проаналізувала
розвиток початкової освіти в Україні протягом 1861–1917
років, але у роботі не виокремлено особливості освітньої
діяльності православних братств саме на Лівобережжі [1].
Територіальні рамки її дисертації охоплюють всі 9 губерній України, які перебували у складі Російської імперії.
Дослідниця Г.В. Степаненко кандидатську дисертацію
присвятила дослідженню освітньої діяльності православЗбірник наукових праць «Ґілея: науковий вісник»
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ного духовенства в Україні у ХІХ – на початку ХХ ст. [2].
Рамки роботи охоплюють всі земські та не земські губернії
України, тому автор не ставила перед собою мету розкрити особливості освітньої діяльності православних братств
саме на Лівобережжі.
Ґрунтовне монографічне дослідження присвятив церковнопарафіяльним школам Правобережної Київщини
ХІХ – початку ХХ ст. історик В.С. Перерва [3]. Учений детально проаналізував церковне шкільництво, учнівський
контингент, матеріальне забезпечення, учительський
склад, відносини між державними і церковними навчальними закладами в містах і селах Київщини. Однак дослідник лише побіжно згадує участь православних парафіяльних братств у розвитку церковнопарафіяльних шкіл.
Історик В.Г. Сергієнко присвятила студію дослідженню внеску православних церковних братств Лівобережної
України у розвиток початкової релігійної освіти (1864–
1917 рр.) [4]. Автор зосередила увагу вцілому на школах, детально не зупинившись на аналізі внеску розвитку
братств на розвитку конкретно церковнопарафіяльних
шкіл.
Таким чином, у науковій літературі до цього часу немає узагальнюючих праць, у яких було б проаналізовано
участь і роль православних братств у розвитку церковнопарафіяльних шкіл у Лівобережній Україні протягом другої половини ХІХ – початку ХХ ст.
Дана стаття присвячена таким невирішеним раніше
частинам загальної проблеми, як на основі комплексного
аналізу джерел та наукових досліджень проаналізувати
політику уряду Російської імперії та Святішого Синоду
щодо участі українського православного духовенства у
справі народної освіти у другій половині ХІХ – початку
ХХ ст., а також виявити особливості цієї політики стосовно Лівобережної України. З огляду на це, завданням даної статті є висвітлення діяльності православних братств
у справі навчання та виховання у церковнопарафіяльних
школах; охарактеризувати роль, що відіграли ці заклади у
розвитку церковної початкової школи та у підвищенні рівня грамотності народу.
Практично до реформ 60–х років ХІХ ст. вся освіта, у
тому числі і духовна, перебували у занедбаному стані. Але
така ситуація склалася здебільшого не з вини парафіяльного духовенства, а з причин нестачі коштів і недостатньої
уваги до цієї справи з боку влади. Однак, не дивлячись на
це, до початку 60–х років саме священно– та церковнослужителі були майже єдиними розповсюджувачами грамоти.
Необхідно зазначити, що представники нижчого духовенства почали приділяти увагу навчанню дітей парафіян ще
задовго до офіційного їх до того зобов’язання. Введення у
1884 році «Правил про церковнопарафіяльні школи» створило для навчальних закладів даного типу більш сприятливі умови, які від того часу стали вважатися основним
типом початкових освітніх закладів для широких верств
населення. Церковному відомству було надано пріоритет
у системі початкової народної освіти.
У «Правилах…» акцентувалося, що метою їх є утвердження в народі православного вчення, християнської
моральності і надання початкових корисних знань.
Церковнопарафіяльні школи могли відкриватися парафіяльним священиком, або з його дозволу, іншими членами
причту, без або з допомогою від сільських і міських громад, парафіяльних попечительств, братств, земств, приватних осіб, єпархіального та вищого начальства і казни.
Термін навчання був встановлений у однокласних церковнопарафіяльних школах 2–х річним, а у двокласних – 4–х
річним. Перелік навчальних предметів цих шкіл були такими: Закон Божий, церковнослов’янська мова та церковний
спів, читання, письмо російською мовою та рахування. У
школах двокласних, окрім цього, вивчали ще й історію
православної церкви та Російської імперії.
Духовенство розуміло та шанувало величезний виховний потенціал християнської системи освіти і виховання
для підростаючого покоління, використовуючи його у своїй роботі в школах. Церковні православні книги (Біблія,
Євангеліє, Псалтир, Октоїх, Житія святих та інші), учнів-
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ські хори, музика, живопис, архітектура – все це було
прямо пов’язане із функціонуванням церковних початкових шкіл, виступало важливим засобом пробудження
духовності дітей, їх морально–естетичного виховання,
вдосконалення відносин із оточуючим світом на засадах
християнських загальнолюдських цінностей. Донести це
до дітей простого незаможного населення повинен був парафіяльний православний священик через виконання своїх
прямих обов’язків і школу. Тому часто церковнопарафіяльні школи та школи грамоти виступали доповненням до
церкви, а не як автономні від неї. Священики в основному займалися викладанням Закону Божого безкоштовно,
нерідко витрачали на утримання шкіл свої власні кошти.
Більшість із них відвідували уроки учителів інших предметів, допомагали вчителям з малим досвідом, давали їм
поради, а в деяких випадках самі викладали інші предмети
при відсутності вчителів [15,с.73].
Фактично всі проблеми щодо відкриття школи, її благоустрою, забезпечення усім необхідним для навчально–виховного процесу лежали на плечах сільських священиків.
Вони були єдиними відповідальними особами за стан церковної школи своєї парафії. Як правило, священики мали
мало часу і коштів для завідування школою, тому що були
зайняті виконанням своїх безпосередніх обов’язків.
Наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. церковнопарафіяльні школи користувалися значною матеріальною підтримкою з боку держави. Зважаючи на це, дещо поліпшилося
становище вчителів, значно зросло будівництво пристосованих для навчання приміщень тощо. На їх утримання в
імперії за період правління імператора Олександра III було
витрачено 19 800 000 крб., із яких 15 800 000 крб. зібрані
духовенством на місцях [5,с.22]. Хоча державне забезпечення церковних шкіл зросло і збільшилася їх кількість,
все ж, порівняно з потребами, державні асигнування на
школи були мізерними. Державне фінансування церковних
шкіл, хоч і переважало до 1908 року рівень централізованого забезпечення світських, однак воно становило лише
300 крб. річних на один заклад, тобто 30–40% від реальних
потреб [6,с.253].
У досліджуваний період церковні школи отримували
фінансування з офіційних та приватних джерел, зокрема,
від Святішого Синоду, парафіяльних церков та монастирів,
від волосних та сільських громад, благодійників, губернського та повітових земств. Певні кошти надходили також
від православних церковних братств.
Паралельно з розвитком церковнопарафіяльних шкіл
у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. в українських
єпархіях спостерігався інтенсивний розвиток церковних
братств. Церковні православні братства, що відродилися
та набули поширення мали історичні відмінності від своїх
попередників – відомих середньовічних громадсько–політичних та культурно–освітніх організацій. Законодавчим
підґрунтям утворення братств стали, затверджені 8 травня 1864 р. імператором Олександром II, «Основные правила для учреждения Православных Церковных Братств».
Згідно з «Правилами...» заснувати братство можна було
лише з благословення єпархіального архієрея і після затвердження губернатором. Не допускалось жодних відступів від затверджених для братств правил; їхня діяльність
до певної міри базувалась лише відносно до потреб певного регіону.
У другій половні XIX – на початку ХХ ст. братському
руху відводилась роль виразника великодержавницької ідеї
про спільність території та історії слов’янських народів;
окрім загальних рис, притаманних братському подвижництву тієї доби, братства поєднували в собі самобутні національно–етнічні особливості, які впливали на характер
їх просвітницької роботи. Згодом братства ставали центрами духовного просвітництва. Як громадські установи
братства мали свій устрій, внутрішнє управління, яке чітко
відображалось у їхньому статуті. При братствах створювалися: храми, що діяли на добровільні пожертви і внески мирян, богадільні, притулки, сиротинці, «шпиталі»,
школи, різного роду духовні навчальні заклади й друкарні.
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Засновувались братства, як правило, при церквах або монастирях і від них отримували свою назву.
Культурно–освітня діяльність братств була спрямована на відкриття і підтримку церковнопарафіяльних шкіл.
Загалом, заснування шкіл при братствах було загальноприйнятим явищем і невід’ємною частиною самого братства. Вони надавали значну матеріальну допомогу церковнопарафіяльним школам.
У Харківській губернії допомагали поширювати церковнопарафіяльні школи Старобільське Покровське братство,
Білопольське братство Пресвятої Богородиці, Місіонерська
рада, Комітет книжної лавки (крамниці) при Харківському
Успенському кафедральному соборі, Харківський архієрейський дім, три парафіяльні попечительства. У Полтавській
єпархії на користь церковнопарафіяльних шкіл працювали
такі товариства і братства, як Свято–Макаріївське і Спасо–
Преображенське з 25 парафіяльними відділами, 16 церковнопарафіяльних братств, 2 церковнопарафіяльних сестринських братства. Свято–Михайлівське братство села
Деньги Золотоніського повіту в 1895 році збудувало приміщення для жіночої церковнопарафіяльної школи вартістю 1 019 крб. 22 коп. Приміщення для школи побудувало
також братство при Чудо–Михайлівській церкві с. Пищики
Золотоніського повіту. У 1897 році Полтавське єпархіальне Свято–Макаріївське братство витратило на допомогу
школам 1 537 крб. 62 коп. [7,с.467].
У 1906 р. в Полтавській єпархії налічувалося 63 церковнопарафіяльні братства (без урахування Лубенського повіту) [8,с.808]. 1912 року Чернігівське братство Св. Михайла,
князя Чернігівського мало 104 відділи [9,с.39].
Лубенське Спасо–Преображенське братство завідувало церковнопарафіяльними школами та школами грамоти Лубенського повіту Полтавської єпархії. Управління
ними сконцентрувалось у розпорядчому відділенні Ради
братства, що замінила собою, за розпорядженням єпископа Полтавського та Переяславського, Лубенське повітове
відділення Єпархіальної Училищної Ради [10,с.1018]. У
1891 р. в них навчалося 1147 дітей (907 хлопчиків і 240
дівчаток). А в 1895 р. вже 2644 дитини (2185 хлопчиків
та 459 дівчаток). Власне братських шкіл налічувалось 33
(29 церковнопарафіяльних та 4 школи грамоти) [11,c.640].
Братство опікувалося братською учительською школою,
відкритою 1 січня 1894 р., з метою підготовки вчителів–
псаломщиків для Полтавської єпархії та церковнопарафіяльною братською зразковою школою, що знаходилась
при ній. Головними предметами її дворічних курсів були:
Закон Божий, церковнослов’янське читання, церковний
спів та церковний статут.
Для практичного ознайомлення учителів церковнопарафіяльних шкіл та шкіл грамоти Лубенського повіту зі
справою шкільного навчання при учительській школі в
м. Лубни організовувались педагогічні курси і курси церковного співу. Училищні братства спрямовували свої зусилля, головним чином, на благоустрій шкіл: ремонтували
та розширювали шкільні приміщення, постачали їх меблями, купували підручники, сплачували за опалення, деякі
піклувались про винагороду для вчителів тощо [12,c.1003].
Релігійно–просвітницька діяльність голів училищних
братств – парафіяльних священиків, окрім викладання та
загального керівництва шкільним навчанням, виражалась
у служінні в недільні та святкові дні вечірніх, із читанням
на них акафістів перед братськими іконами, в проголошенні повчань, а в деяких братствах – у читанні релігійно–моральних проповідей для населення [12,с.1004].
Для підвищення якості вчительської і законовчительської праці в православних єпархіях проводилися короткострокові педагогічні курси, засновувалися братства
законовчителів. Самі священики докладали зусиль для вирішення проблем, що постали перед освітою. Зокрема, у
грудні 1914 року архієпископ Антоній заснував Харківське
законовчительське братство.
Питання про діяльність єпархіального спостерігача
церковних шкіл Полтавської єпархії І.Л. Ольшевського,
пізніше єпископа Сильверства, є одним із маловивчених.
Однак досягнення цієї непересічної особистості, педаЗбірник наукових праць «Ґілея: науковий вісник»
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гога, священика, місіонера, протоієрея, єпископа дають
підстави вважати його одним із видатних, але незаслужено забутих організаторів церковно–шкільної справи
та поставити це ім’я поряд з іменами відомих педагогів
С.І. Миропольського, М.М. Страхова, С.І. Рачинського.
Протоієрей І.Ольшевський був одним із ініціаторів відкриття у Полтаві при кафедральному Успенському соборі
Богородичного православного церковного братства у жовтні 1910 року.
Щодо допомоги церковним школам братствами
Чернігівської та Харківської губерній, то вона була значно меншою, порівняно із діяльністю братств Полтавської
губернії. У першому статуті Чернігівського єпархіального
братства імені святого Михаїла, князя Чернігівського, допомога школам як мета діяльності не вказана.
Лише два відділення Чернігівського єпархіального
братства, які знаходилися у повітах із високою концентрацією старообрядницького населення, опікувалися
церковними школами. Так, Новозибківське відділення
Чернігівського єпархіального братства мало власну жіночу церковнопарафяльну школу при Чудо–Михайлівській
церкві м. Новозибкова. Воно здійснювало дрібні витрати на утримання школи, виплачувало заробітну плату
вчительці та сторожу тощо. У 1897/1898 бр.р. збудовано
власне приміщення для школи вартістю 1640,37 руб. (до
того школа знаходилася у причтовій будівлі парафіяльної
церкви) [13,с.222]. У 1898/1899 бр.р. у школі навчалося 65
дівчаток (51 дитина православних батьків та 14 дітей старообрядців) [14,с.94].
У 1914 р. при Чернігівському єпархіальному братстві
створено Комітет із завідування практичною школою дитячої сільськогосподарської праці, який прийняв. Метою
школи було «давати дітям які залишаються в літній час з тих
чи інших причин без нагляду, корисне заняття та привчити
їх до праці». Дана школа була організована у м. Чернігові,
а саме при Троїцько–Іллінському монастирі, яким виділено ділянку землі на Болдіних горах під город, плодовий
розплідник та сад для навчання учнів. За час навчання діти
отримували в школі теоретичні та практичні знання про
основні сільськогосподарські культуру, які зростають у даному регіоні. До школи приймалися хлопчики у віці від
8 до 14 років. Кожна дитина мала на городі свою грядку,
на якій вирощувала для себе овочі. Школа утримувалася
на кошти, які видавалися Братством, Троїцько–Іллінським
монастирем, іншими закладами та завдяки допомозі від
приватних осіб [15,с.41–42].
Згідно з постановою Єпархіальної Ради братства 1914
року школа розпочала свою роботу. У день урочистого відкриття до школи записалося 40 учнів [16,с.2]. Керівником
школи обрано інспектора сільського господарства у
Чернігівській губернії К.Тархова. Деякі парафіяльні братства, які підпорядковувалися Чернігівському єпархіальному братству, піклувалися про розвиток ремісничих шкіл.
Наприклад, школа чоботарства при Городищенському парафіяльному братстві, в якій навчалися переважно сироти
або діти бідняків. Братство сплачувало послуги чоботаря,
який навчав дітей, а також придбало необхідний інвентар
та матеріал для навчання. Статут Харківського єпархіального Озерянського братства передбачав основною метою
релігійно–просвітницьку діяльність. Однак на практиці
підтримка церковних шкіл Харківським єпархіальним
братством не здійснювалася.
Підпорядковане Харківському єпархіальному братству
Покровське братство м. Старобілля Старобільського повіту надавало фінансову допомогу церковним школам.
Зокрема, із щорічних звітів Старобільського братства за
1901–1903 рр. отримуємо деяку інформацію про даний напрям його діяльності. Так, за цей період безкоштовно видано шкільне приладдя для 21 церковної школи вартістю
357,82 руб. У 1902 р. з братської бібліотеки пожертвувано
до Старобільської бібліотеки 1–го благочинницького округу, церковнопарафіяльних шкіл та Олександрівської гімназії м. Старобілля десятки книг, журналів та різних брошур
[17,с.500].
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Іншим православним братством Харківської єпархії, яке намагалося допомагати церковним школам, було
Білопільське братство ревнителів віри та церкви православної в ім’я Пресвятої Богородиці. Основною задачею братства була допомога місцевій церковній школі. У
1895/1896 рр. братством придбано теплий одяг для двох
бідних селянських хлопчиків с. Павловок, які припинили
відвідувати школу через відсутність вбрання [18,с.635]. На
кошти Братства утримувався при церковнопарафіяльній
школі с. Павловок учитель, якому щомісячно Братство виплачувало 20 руб. [19,с.222].
Підсумовуючи розгляд проблеми відзначимо, впродовж другої половини ХІХ – початку ХХ ст. на території
Лівобережної України діяльність православних братств
носила духовно–просвітницький характер. Братства були
тими центрами, навколо яких зосереджувалася вся православна громадськість, за сприянням якої проводилась
активна релігійно–просвітницька, церковно–культурна і
науково–краєзнавча робота на захист української народності та підтримку національних християнських традицій.
Кошти, які виділяли православні братства Лівобережної
України, становили лише невеликий відсоток від загального розміру фінансових надходжень на користь церковних шкіл. Однак завдяки діяльності православних церковних братств відкривалося та фінансувалося утримання
десятків церковних шкіл, братства забезпечували школи
навчальною літературою, а учням надавали матеріальну
допомогу, організовували педагогічні курси для вчителів.
Полтавське та Лубенське єпархіальні братства, які серед
аналогічних братств регіону відзначалися найбільш продуктивною діяльністю у сфері релігійної освіти, впродовж
певного періоду здійснювали організаційно–управлінські
функції стосовно церковних шкіл своєї єпархії. Варто зауважити, що для успішної діяльності церковних шкіл важливе значення відігравала фінансова підтримка їх вчителів.
Подальшого дослідження заслуговує вивчення ролі православних парафіяльних братств у функціонуванні шкіл
громати та інших типів шкіл церковного відомства.
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На основі архівних і наукових джерел визначено зміст дозвілля
студентів–гуманітаріїв, проведено аналіз і встановлено, яким його видам
молодь надавала перевагу та досліджено місце вишів в організації
дозвілля.
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The leisure of students of humanitarian disciplines in
Naddnipryanska Ukraine in the late nineteenth – early XX century
Based on archival research and scientific sources was identified the
content of humanitarian students leisure, analyzed and found which types
of leisure preferred of youth, investigates the place of higher education
institutions in the organization of leisure. Defined the following forms of
youth leisure of the late nineteenth – early twentieth century: organization of
literary and artistic, scientific and sports clubs, musical and other evenings,
reading of favorite literature that was often forbidden and discussions about
what has been read, attending theater and cinema, various celebrations with
friends, outdoor activities, participation in sporting circles. The scientific and
literary work, were integral components of students recreation, regardless of
social background, political views and well–being. It is concluded that leisure
is a social phenomenon that is presented comprehensively as time that
young people use for their interests, abilities and needs; sphere of life with
its rules, regulations, terms and conditions; activity, the content of which is
the difference between academic and social activities, and is the result, but
not the activity itself.
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Досуг студентов–гуманитариев Надднепрянской Украины во
второй половине ХІХ – начале ХХ вв.
На основе архивных и научных источников определенно
содержание досуга студентов–гуманитариев, проведен анализ и
определено, какие его виды молодежь предпочитала, исследовано
место вузов в организации досуга.
Ключевые слова: студент, досуг, преподаватель, высшие
учебные заведения, театр.

Нині досить актуальною для кожного вишу є виховна
робота як під час навчального процесу, так і в позанавчальний час. На вирішення проблем виховання студентів,
спрямовуються багато зусиль керівництва університетів,
деканатів та студентського самоврядування. Вміле пропо-
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рційне поєднання навчання та відпочинку допомагає студентам швидко відновлювати їх фізичні та психологічні
сили та підтримує високий рівень працездатності протягом усього навчального року. Дозвілля є одним з важливих
засобів формування особистості молодої людини, оскільки
в її умовах найбільш сприятливо проходять рекреаційно–
відтворювальні процеси, які знімають інтенсивні фізичні,
інтелектуальні, психічні навантаження. Воно допомагає
розвиватися молоді через її самовираження у творчих процесах. Саме тому організація дозвілля студентів має бути
одним з пріоритетних напрямів діяльності будь–якого
вищого навчального закладу. Але, на наше глибоке переконання, організація дозвілля в сучасних університетах
не може бути повноцінною і досконалою без вивчення та
використання досвіду минулого, а саме як проводило своє
дозвілля студентство вишів у ХІХ – на початку ХХ ст.
Дана проблема відноситься до маловивчених через відсутність комплексних ґрунтовних наукових досліджень.
Однак, зазначена проблема частково вивчалась сучасними
дослідниками у певних розділах їх монографій або дисертацій: Н.А. Шип, О.Є. Івановим, Є.П. Степанович, О.О.
Тарасенко, Г.В. Самойленко, О.Г. Самойленко. Тему дозвілля студентів також досліджували у своїх статтях О.В.
Єгорова, М.Е. Кругляк, О.З. Медалієва, Г.О. Косінова та
інші.
Головним завданням статті є дослідження сутності дозвілля, як фактора впливу на формування особистості
молодої людини, її національної свідомості; визначення
основних форм проведення дозвілля студентів–гуманітаріїв Наддніпрянської України другої половини ХІХ – початку ХХ ст.; місця і ролі вишів в організації виховних
заходів.
Таким чином, головна мета статті – скласти своєрідний
портрет студента гуманітарного вишу по за межами ВНЗ,
розглянути як проявлялися гуманітарні цінності у молоді,
чим вона цікавилася і захоплювалася.
Під дозвіллям слід розуміти проведення студентською молоддю вільного часу, коли вона була вільна від
обов’язкового навчального процесу. Студенти проводили
вільний час за своїми інтересами і уподобаннями. Сучасні
дослідники вважають, що основне призначення дозвілля
полягає у відновленні сил, витрачених у процесі виробничої діяльності, та розвитку людини у фізичному, інтелектуальному та духовному плані [1,с.149–150].
Поряд з навчальним процесом і підготовкою до самостійного дорослого життя ця категорія людей, як правило,
дуже добре вміє організовувати свій час, особливе місце в
якому займає саме відпочинок. Тож, як відпочивала наша
молодь у минулому, як відновлювала свої сили, якими були
її інтереси ми маємо з’ясувати.
Характерною рисою організації студентського навчання
та дозвілля у ХІХ – на початку ХХ ст. була відсторонена,
формальна позиція держави та навчального керівництва
вищих навчальних закладів у питаннях їхнього покращення. Влада обмежувалася дотриманням встановлених у
«Правилах для студентів» норм, не витрачаючи час на їхнє
коригування навіть у межах навчального закладу.
Стосовно загальних тенденцій у розвитку законодавства про студентські організації, то їх зміст полягав у тому,
що переходячи від послідовної охоронницької політики
тотальної заборони організацій і визначення студентів
як «окремих відвідувачів університету», урядова політика поступово зміщувалася до визнання прав студентів на
створення організацій. Такі урядові поступки щодо дозволу студентських організацій, перш за все, були пов’язані
з загальною політичною ситуацією в країні та були вимушеним кроком. Стає очевидним урядове ставлення до
студентської молоді, яка, за визначенням правил 1877 р.,
«не складала особливої корпорації». Уряд насправді бачив
студентів «окремими відвідувачами університету», кожен
з яких мав власні захоплення та інтереси [2,с.1086–1092].
Та хоч студентство було досить неоднорідним за віком та
соціальним походженням, його об’єднували як соціально–
побутові так і культурницькі інтереси.
Збірник наукових праць «Ґілея: науковий вісник»
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Погляди ж вузівського керівництва та професури, стосовно цього питання, пройшли еволюцію від дискусії про
доцільність студентських організацій і корпоративності до
абсолютного її визнання, хоча б як спільноти, об’єднаної
загальними навчальними та науковими інтересами й уподобаннями. На початку ХХ ст. перемагає ліберальна позиція щодо студентської корпоративності, необхідність студентських організацій визнається більшістю викладачів.
Отож, дозвілля може сприяти становленню особистості та
виконувати всі основні функції тільки за умови педагогічної організації та підтримки.
Дозвілля студента–гуманітарія другої половини ХІХ –
початку ХХ ст. мало такі форми проведення: організація
літературно–мистецьких, наукових та спортивних гуртків,
влаштування музичних та інших вечорів, читання улюбленої, часто забороненої, літератури та активні дискусії
з приводу прочитаного, відвідування театру й кіно, різноманітні святкування у колі друзів, активний відпочинок,
участь у спортивних гуртках. Серйозна наукова й літературна робота були невід’ємними складовими відпочинку
студентів незалежно від соціального походження, політичних поглядів та матеріального добробуту.
У другій половині ХІХ ст. студентська молодь миттєво
реагувала на тогочасні запити суспільства, прагнула якомога ширше урізноманітнити свій відпочинок відповідно
до нових віянь. Та в усі часи була молодь, яка поділялася
на тих, хто був прихильником пасивного і активного методу проведення дозвілля.
Так, одним із найулюбленіших пасивних видів проведення дозвілля було читання. Різними були й змінювалися
з часом читацькі смаки молоді. Найпопулярнішими були
заборонені твори. На початку олександрівської епохи студентство зачитувалося статтями О.Герцена і В.Бєлінського
в «Отечественных записках» та «Современнике», нецензурними творами К.Рилєєва, О.Пушкіна, М.Лермонтова,
працями соціалістів О.Блана, К.–А. Сен–Сімона, Ж.–Б.
Фур’є [3,с.23]. Наприкінці 1860–х – у 1880–ті рр. кумирами молоді стали М.Некрасов, М.Чернишевський,
М.Салтиков–Щедрін. З українських письменників читали
Т.Шевченка, П.Куліша, М.Драгоманова [4,с.216–220].
Молодь захоплювалася популярною літературою і була
готова витрачати на неї останні кошти. Прикладом може
слугувати вчинок студенток КВЖК, які не пожаліли 50 крб.
за дві книги політичного спрямування [4,с.215]. Звичним
було занотовування змісту прочитаного в записні книги,
виписування і вивчення напам’ять уривків, вирізання статей зі старих часописів. Нерідко студентство збиралося в
аудиторіях, аби ознайомитися з літературними новинками.
Модний за ліберальної епохи енциклопедизм знань позначався на читацьких уподобаннях молоді. Так, студент–
юрист Харківського університету М.Ковалевський зачитувався розвідками Галлама, Гізо, Бокля, присвяченими
історії цивілізацій Західної Європи, цікавився соціалістичними творами Прудона, поглиблював фахові знання, читаючи в оригіналі Мілля, Батбі [5,с.267,276–277].
Що стосується літератури і читацьких уподобань молоді, та й загалом суспільства, початку ХХ ст., то вони поділяються на дореволюційні і післяреволюційні. До 1905 р.
студенти–гуманітарії читали переважно праці з соціології, політичної економії, конституційного права, твори з
аграрного питання та історії революційного руху. З белетристики популярністю користувалися революційні твори
М.Горького, Л.Андреєва. Під час революції 1905–1907 рр.
на перший план виступили політичні брошури і марксистські книжки [6,с.66–67].
На наше переконання, негативом є те, що студенти на
зламі століть майже не цікавилися науковою літературою
та творами українських письменників, їх читали лише 3%
студентів. Найпопулярніший з останніх В.Винниченко
був у списку видач лише сімнадцятим, випереджаючи
Б.Грінченка, М.Грушевського, І.Франка [7,арк.36–40зв].
Зате багато молоді читали, на той час популярні, твори
спортивної тематики.
Читала студентська молодь і періодику. Майже
всі студенти читали місцеві газети, чверть – столичЗбірник наукових праць «Ґілея: науковий вісник»
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ні, а 52% – журнали. Вартість видань була незначною.
Так, журнал «Студенческая мысль» 1911 р. обходився в 7 коп. Україномовну періодику читало лише 7%
студентів[8,арк.34,42].
Студенти КДА змагалися у вправності першими дістати газети, а професори зазначали, що періодика студентів
цікавить більше від академічних дисциплін [9,арк.5–5зв].
У всіх вишах був пильний нагляд за надходженням літератури і періодики до бібліотеки. Так, у КДА нагляд за
студентським відділом бібліотеки здійснювався ректором
та інспектором. Вони слідкували, щоб до бібліотеки не
надходила заборонена література. Часто бібліотеки поповнювалися виданнями за рахунок пожертвувань авторами
й видавцями та добровільних внесків студентів [10,с.7–9].
1891 р. у КДА заборонили влаштовувати студентську читальню [11,с.9].
Пункт п’ятий Правил для студентів КДА суворо забороняв незаконні зібрання, концерти та інші публічні заходи.
Пункт 26 забороняв подання колективних заяв, протестів,
виголошення промов від імені студентів, а також вимагалося беззаперечне виконання розпоряджень керівництва,
гідна поведінка за межами навчального закладу. Так, студенти КДА вихідні й святкові дні проводили за межами
академії лише з дозволу інспектора, заздалегідь повідомивши місце і тривалість перебування. Ці ж правила поширювалися і на період канікул, які тривали з 15 червня до
15 серпня. Всупереч суворим правилам студентські будні у
КДА не обмежувалися навчанням і молитвами.
Популярністю серед студентів академії користувалися
церковна музика й співи. Найбільшої слави академічний
хор набув у 60–70–х рр. та за регентства О.А. Кошиця, але
подібного тому, що існував у 1853–1857 рр., академія не
знала. Підбір голосів забезпечив хору небачену популярність, послухати його спів з’їжджалося тодішнє панство.
На межі XIX–XX ст. уславлений хор КДА кияни неодноразово запрошували до участі у публічних концертах [12,с.8].
В академії влаштовувалися різноманітні диспути, у тому
числі про ідеалізм і реалізм, спектаклі наприклад, з університетськими студентами грали комедію О.Островського
«На всякого мудреца довольно простоты» й ін. [13,с.30].
Коло читацьких інтересів студентів академії виходило
за межі церковно–релігійної проблематики. Наприклад,
майбутній професор Ф.Титов у студентські роки цікавився
не лише спеціальною духовною літературою, а й філософією, астрономією та ін. Зрештою, жоден вихованець академії не обходився без використання бібліотечної літератури.
Впродовж навчання студенти писали багато творів. Адже
це вважалось одним із засобів інтелектуального розвитку.
І за ними випускникам надавалися наукові ступені та звання: студента, кандидата, магістра й доктора богослов’я.
Молодь того часу була талановитою й писала власні
твори, особливо вона захоплювалась поезією. Серед основних тем студентської поезії – кохання, оспівування природи, історичні мотиви. У віршах описувалися труднощі пошуку заробітку, погане матеріальне забезпечення. Широко
представлений був гумористичний жанр. Так, у поемі вихованця КДА В.Щукіна «Антиекономіаді» через сатиру
подавалася критика академічних порядків [14,арк.2зв–3].
У Ніжинському історико–філологічному інституті позааудиторна робота спрямовувалася на поглиблення інтересу
до різних галузей знань, розвитку здібностей студентів.
Робота історичного, музичного гуртків, гуртка любителів
класичної філології, наукового товариства, студентського
театру забезпечувала неперервність загальнопедагогічної
підготовки. Позааудиторна робота сприяла формуванню
загальнолюдських якостей, професійному зростанню майбутніх учителів, розвитку в них потреби в самовихованні.
Для більшості студентів досліджуваного періоду улюбленою формою відпочинку було відвідування театру. Їх
не зупиняла навіть висока ціна на вхідні квитки. Так, у
1913 р., квитки на спектаклі Російського театру оперети
коштували від 22 коп. до 1 крб. 60 коп. [15,с.1]. Студенти
купували найдешевші квитки і заповнювали райки і балкони, а також організовували натовп біля театральної каси
напередодні вистави, скуповуючи за пільговими цінами
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нерозпродані квитки. Найкращі з незаможних студентів
безкоштовно відвідували ранкові спектаклі, які ставилися
у святкові та недільні дні і програма яких не відрізнялася
від вечірньої [16,с.2].
Художня самодіяльність студентів в університетах
України виникла ще на початку їх існування. Слід зауважити, що перші постійні театри на теренах України з’явилися
на зламі XVIII–XIX ст. у Харкові, Києві та Одесі, згодом у
Полтаві, Бердичеві та інших містах [17,с.203]. Перші спроби облаштування власних студентських спектаклів відбулися невдовзі після цього.
Так, у Харківському університеті, за свідченням Д.І.
Багалія, на початку ХІХ ст. студенти «влаштовували аматорські спектаклі у власному приміщенні, куди запрошувалася навіть стороння публіка». Ці спектаклі були дозволені ректором університету Т.І. Осиповським у 1813 р., а
дещо пізніше цей дозвіл був підтверджений міністром народної освіти, графом А.К. Розумовським. Д.І. Багалій досить позитивно оцінював студентські спектаклі, він зазначав, що «студенти ставили досить серйозні та вдалі п’єси,
які дійсно могли мати благодійний вплив на їх літературні
смаки» [18,с.311].
У 1859 р. в Київському університеті влаштовувалися
аматорські російські вистави, в яких грали студенти. За
три роки спектаклі ставилися в міському театрі, з 1864 р.
в репертуарі з’явилися українські постановки. Після появи Емського указу 1876 р., який забороняв вистави українською мовою, студенти організовували нелегальні театральні гуртки, що проводили спектаклі на приватних
квартирах.
Вихованці закритих закладів, попри заохочення з боку
навчального керівництва, менше цікавилися театром
[19,арк.18зв–19]. Вони присвячували вільний час перебуванню в родинах місцевих чиновників, духовенства, міщан
і розглядалися ними як кавалери для їхніх дочок. Звичними
були проведення вечорів удома в улюблених професорів,
прогулянки міськими вулицями.
Починаючи з 1859 р., в актовій залі університету Св.
Володимира під керівництвом і за участю популярного
тоді професора А.Селіна влаштовувалися аматорські російські вистави, де виконавцями були студенти університету. У 1862 р. ці вистави були перенесені на сцену міського
театру. З афіші ми дізнаємося, що у проведеній 20 січня
1862 р. на сцені міського театру гуртком студентів університету комедії М.Гоголя «Женитьба» роль Анучкіна грав
студент М.Лисенко [20,с.332].
Інша афіша повідомляє, що у 1864 р. в репертуарі аматорського гуртка студентів університету Св. Володимира
з’являлися українські вистави. 26 лютого 1864 р. відбулася спарена вистава «Наталка Полтавка» І.Котляревського
та «Простак» М.Гоголя, поставлена в один вечір на сцені міського театру. Вистава закінчилася двома дивертисментами: «Чумацький табір» і «Вулиця» [20,с.332]. До
репертуару вистав, які зіграли студенти університету в
листопаді 1864 р. у міському театрі, входили: «Сватання
на Гончарівці» Г.Квітки–Основ’яненка, «Тяжба» М.Гоголя,
водевіль «Кум–мірошник або Сатана в бочці» Д.Дмитренка
і дивертисмент «Гульбище». Згодом український репертуар у діяльності аматорського гуртка університету Св.
Володимира занепадає.
У 1870–х роках при Харківському університеті успішно
виступав студентський аматорський театр, репертуар якого
складався здебільшого з класичної драматургії. Ставилися,
зокрема, такі твори як «Горе от ума» О.Грибоєдова та
«Ревізор» М.Гоголя [21,с.37].
Захоплювалась тогочасна молодь й музичним мистецтвом. Студентство відвідувало оперу, прихильно ставилося до оперних співаків Ф.Шаляпіна, Л.Собінова,
М.Баттістіні. А київські студенти М.Лисенко та
М.Старицький 1864 р. навіть написали власну оперу
«Гаркуша» [22,с.332].
Після появи на початку 1880–х рр. власного українського театру молодь із захопленням відвідувала його вистави,
беручи участь у постановках.

30

Випуск 77

Невід’ємною частиною дозвілля була організація студентських вечорів, зароблені кошти від проведення яких
йшли на допомогу нужденній молоді. Восени 1881 р. на користь незаможних слухачок КВЖК було влаштовано спектаклі за участю відомого актора М.Іванова–Козельського
[23,с.2].
Проведення будь–яких вечорів у стінах навчального
закладу моло узгоджуватись з навчальним керівництвом.
Наприклад, щоб провести літературно–музичний вечір у
КДА, студенти мали подати до розгляду його програму
[24,арк.1]. Попри це, заняття музикою і співами в академії
заохочувалися, студентам було виділено для цього післяобідній час до 18.00 й дозволено тримати в занятних кімнатах музичні інструменти.
Студенти захоплювалися музикою, і особливо рідними
їм малоросійськими піснями. За свідченням Д.І. Багалія,
серед харківського студентства «малоросійська пісня панувала до такої міри, що захоплювала навіть чистих великоросів» [25,с.875].
Члени музично–вокального гуртка при Ніжинському історико–філологічному інституті виступали на концертах,
були їх організаторами, вирішували питання покращення
роботи установи, займалися науковим самовдосконаленням через виголошення рефератів, збирання народних пісень [26,арк.4–5зв].
Окремо варто наголосити на благодійній діяльності
студентства. Студентська молодь регулярно брала участь
у благодійних концертах, влаштованих як за власною ініціативою, так і за ініціативою інших осіб чи організацій.
У 1888 р. з ідеєю влаштування благодійного концерту на
користь малозабезпечених студентів Київського університету виступило Товариство російських драматичних артистів [20,c.286].
Наприкінці ХІХ ст. у Києві на користь слухачок Вищих
жіночих курсів неодноразово відбувались благодійні музично–танцювальні вечори, в яких брав участь студентський хор під керівництвом молодого тоді композитора
М.Лисенка. У січні 1888 р. у приміщенні Харківського
дворянського зібрання відбувся благодійний концерт на
користь малозабезпечених студентів музичного училища.
Збір від концерту склав 700 крб. [27,с.3]. У лютому цього ж року студентський хор та оркестр музичного гуртка
університету брав участь у концерті на користь розповсюдження в народі грамотності в Харкові [28,с.3].
Студенти проводили вечори не тільки з благодійною метою на користь бідних та хворих, а й для свого відпочинку.
Ці вечори мали характер студентського свята, а тому на
них бувало багато як студентів, так і професорів.
Студентська молодь була активним учасником у роботі університетських хорів. Великої слави ще у 1880–ті рр.
зажив хор студентів Київського університету, в репертуарі
якого були твори класиків, сучасних композиторів, народні пісні. Хор і оркестр існували і при Харківському університеті. Так, 1888 р. до них записалося 25 осіб. Першим
деригентом їх став викладач музичного училища А.Е. фон
Глен. Він викладав у Харкові шість років, але виховав
учнів, у майбутньому відомих музикантів: І.І. Пресса, Є.Я.
Бєлоусова, М.Є. Букініка, І.І. Дубинського. Згодом Глена
запросили до Московської консерваторії, де він був помічником ректора. Там його учнями були відомі в усьому світі
віолончелісти К.А. Миньяр–Белоручев, К.Вилкомирський,
Г.Пятигорський та інші [29,с.4].
Після від’їзду до Москви А.Е. фон Глена диригентами
оркестру та хору були викладач Харківського музичного
училища Докачевський та І.М. Туровєров, колишній студент історико–філологічного факультету Харківського університету [29,с.4–5]. У 1908 р. в хорі нараховувалось 40
студентів. У цей же час в університеті діяв також і окремий вірменський хор. Слід зазначити, що музичний гурток
Харківського університету в 1910 р. поклав початок діяльності студентського симфонічного оркестру.
«Тимчасові правила організації студентських товариств
у вищих навчальних закладах відомства міністерства народної освіти», прийняті у 1901 р., наголошували, що «музичні гуртки для хорового співу, оркестрової гри, на баЗбірник наукових праць «Ґілея: науковий вісник»
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лалайках, мандолінах, гітарах і т.п.» мали на меті «надати
можливість студентам навчатися співу та музиці та удосконалюватися в цих мистецтвах» [30,с.17].
У січні 1901 р. були затверджені правила студентського
музичного гуртка при Новоросійському університеті. За
їх основу взято проект, складений інспектором студентів.
Оркестр та хор студентів Новоросійського університету
збиралися для вивчення та виконання творів оркестрової
та хорової музики. Участь в роботі гуртка могли брати
лише студенти університету. Гурток мав в університеті
приміщення для репетицій з необхідним приладдям, ноти
та інструменти. Диригент та регент отримували заробітну
платню за рахунок спеціальних коштів університету. Усі зібрання оркестру та хору мали відбуватися у присутності
помічника інспектора студентів. Оркестр та хор влаштовували концерти. Певний відсоток отриманих коштів надходив до «музичного фонду», а більша їх частина надходила в розпорядження Товариства для допомоги нужденним
студентам [31,с.24].
У 1914 р. при Новоросійському університеті з’явився
новий хор. Ідея його створення виникла після вдалого виступу тимчасового студентського хору на студентському
вечорі грудня 1913 р. під керівництвом студента Кукоша
[31,с.25]. Проект статуту гуртка був розглянутий Радою
університету та затверджений на засіданні 5 березня
1914 р. Відповідальними особами за діяльність гуртка
стали проф. А.К. Медведєв та приват–доцент М.Б. Зиле. У
1914 р. до складу хору входило студенти і слухачки Вищих
жіночих курсів. 2 листопада 1914 р. гуртком був влаштований концерт на користь поранених. Збір за концерт досяг суми 3232 крб. З відрахуванням витрат, чистого збору
залишилось 2610 крб., що були розподілені рівними частинами між трьома одеськими комітетами допомоги пораненим. Члени гуртка сплачували членські внески. Так, за
1914 р. до нього надійшло членських внесків на суму 28
крб. 50 коп., а за 1915 р. – 13 крб. 50 коп. У 1915 р. жодних виступів студентського хору Новоросійського університету не відбулось. За рік відбулося лише одне зібрання
учасників хору. Через деякий час його діяльність була припинена [32,с.320].
Досить часто студенти були гостями на громадських та
приватних балах, де складали гідну конкуренцію кавалерійським офіцерам. Популярними серед студентства були
бали–маскаради, які проходили тричі на тиждень. Вартість
вхідного квитка на них складала 1 крб. 10 коп. 1894 р. в той
час як за інші видовища треба було сплатити лише 20–50
коп. На проведених студентських вечорах улюбленими
танцями були гопак, козачок та метелиця [33,арк.6зв].
Частина студентів полюбляла розважальні заклади.
У Києві працював платний парк Шато–де–Флер, де були
ресторан, літній театр, танцювальна зала й пивний бар.
Звичними місцями проведення дозвілля київського студентства слугували Російське купецьке зібрання і парк
«Ермітаж», де інколи організовувалися безоплатні гуляння, які тривали з 21.00 до 2.00 ночі [34,с.1].
Що стосується активного відпочинку, то такий метод
проведення дозвілля був найбільше популярний весною і
особливо влітку, коли вже позаду пари і сесія, а на вулиці
така чудово погода. Тоді відкриваються безмежні горизонти для способу відпочинку – прогулянки по місту, похід в
гори з вечірніми піснями під гітару, рибалка, подорож і т.
ін.
Хто на прогулянку, хто в гори, а були й такі студенти,
що свій вільний час проводили в спортивному залі на заняттях в якомусь гуртку. Звісно, це було не так поширено, як відвідування театру, але, такий спосіб проведення
вільного часу стрімко поширювався у ВНЗ на початку ХХ
ст. У вересні 1905 р. при Київському університеті відкрили «Гурток любителів фізичних вправ», де, крім турботи про власне здоров’я, влаштовували адміністративні та
науково–педагогічні засідання, виголошували реферати.
27 листопада 1909 р. був створений «Спортивний гурток
студентів Університету Св. Володимира» і в цей же день
на засіданні Ради університету був затверджений його статут. Метою гуртка за його статутом був «фізичний розвиЗбірник наукових праць «Ґілея: науковий вісник»
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ток учасників гуртка та надання їм можливості здорових
та розумних розваг шляхом занять різноманітними галузями спорту». Гурток влаштував гімнастичний зал, каток,
створив групи для гри у футбол та для занять іншими видами спорту. Члени гуртка виплачували членські внески.
До складу гуртка могли входити «всі студенти університету, не помічені в моральній неблагонадійності». Гурток
мав власну печатку та вітрину в одному з коридорів університету. У гуртку популяризували гімнастику, футбол,
лаун–теніс, ковзанярський спорт, організовували спортивні лекції і свята. Одним із заходів гуртка було пароплавне
гуляння 15 травня 1914 р. до Межигір’я, що супроводжувалося змаганнями з метання диску, ядра, спису, стрибків
у висоту, партерною гімнастикою, боротьбою [35,с.6].
Популярним був і любительський спорт. Він поширювався
по всіх великих містах і селищах. А поширення його на
Київщині, Харківщині, Одещині мало особливе значення,
бо заняття з легкої атлетики мали обов’язковий характер у
всіх навчальних закладах округу. У Харкові в 1893 р. виникло гімнастичне товариство, де культивували важку атлетику, боротьбу, бокс, фехтування. Заняття тривали по дві
години тричі на тиждень, а в недільні дні організовувалися
платні спортивні виступи. Одними з найкращих спортсменів товариства, переможцями змагань європейського рівня
були універсант–гімнаст Б.Протопопов та ветеринар–легкоатлет Р.Бородаєвський [36,с.6–7]. При Новоросійському
університеті також існувало гімнастичне товариство. Його
статут був затверджений Радою університету 2 червня
1910 р. Згідно статуту, товариство «мало на меті надати
студентству можливість присвячувати вільний час гімнастичним вправам, що послідовно та гармонійно розвивають
фізичні сили». Щорічно товариство надавало фінансовий
звіт до Правління університету [37,с.3,10].
Міністерство народної освіти сприяло діяльності студентських спортивних гуртків. Так, у лютому 1913 р. міністерством було виділено 1000 крб. на придбання двох
гребних човнів для спортивного гуртка Київського університету [38,арк.8].
Попри популярність спорту у ХХ ст., студентські гуртки діяли відокремлено від спортивних товариств, вступ до
яких був можливим за умови отримання ректорського чи
губернаторського дозволу.
Проблемою, яка перешкоджала розвитку молодіжного
спорту було фінансування. Через брак коштів не вистачало спортивного спорядження, не культивувалися деякі
види спорту, не було змоги долучити до роботи фахівців.
Досить популярними і головне доступними для студентів
були зимові види спорту. Станом на січень 1913 р. у Києві
діяло чотири ковзанки: «Полярна зірка», «Крижане поле»,
окрему ковзанку мали студенти КПІ, одна відкривалася на
Деміївці [39,с.8]. Так, «Полярна зірка» була відкрита щоденно з 10.00 до 22.00, вартість входу становила 22 коп. у
будні та 30 коп. у вихідні і святкові дні [40,с.20]. Спортивні
гуртки теж пропагували зимові види спорту. Власну хокейну команду 1913 р. мали київські політехніки, універсанти
збиралися її заснувати, а ковзанку залити в Ботанічному
саду [41,с.3].
На початку ХХ ст. поширюються і мають неабиякий
успіх фізичні вправи серед студентів духовної академії. У
правилах для студентів КДА 1911 р. містився пункт про
дозвіл влаштовувати влітку гімнастичні ігри на свіжому
повітрі і грати в шахи [11,с.11].
Близько 40% студентства надавало перевагу більярду, картам, грі на скачках [42,с.182]. Популярними серед
студентської молоді були шахи. Так, у 1870–ті рр. юнаки
просиджували вечори, розбираючи партії американського
шахіста Морфі [43,с.88].
По великих містах створювались клуби за інтересами
молоді. У 1906 р. в Києві було засновано «Клуб студентів імператорського університету Св. Володимира, членів
Партії Академічного порядку». Організація повинна була
надавати членам партії «приємні, корисні та доступні розваги», під якими розумілися неазартні ігри. Клуб працював
з десятої години до півночі, був місцем приємного проведення часу, де можна було почитати літературу, прослуха-
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ти реферати і лекції на наукові теми, позайматися спортом
[44,с.1–8].
Одним із видів дозвілля був відпочинок на лоні природи. Так, київські курсистки любили подорожі човном
уздовж Дніпра.
Серед студентів–гуманітаріїв курсистки найменше
мали часу на дозвілля і відпочинок, тому рідко ставали
винними в порушенні правил поведінки. Вони витрачали
майже весь свій вільний час на опановування навчального
матеріалу та пошук коштів на проживання.
Таким чином, студентські інтереси і дозвілля другої половини ХІХ – початку ХХ ст. були досить різноманітними. У досліджуваний період студенти влаштовують вечори, вистави та спектаклі не лише з розважальною, але й з
благодійною метою. Через урядову заборону на створення
студентських гуртків творчі об’єднання університетської
молоді носили неформальний характер, не мали більш–
менш чіткої структури та фіксованого членства. На межі
ХІХ–ХХ ст. ці організації були дозволені офіційно. Це
сприяло інституалізації об’єднань, у яких з’явились власні
затверджені навчальним керівництвом статути, фіксоване членство тощо. На початку ХХ ст. виникають гуртки,
метою яких стає, передусім, організація вільного часу студентської молоді.
Тож, студентське дозвілля, хоч і частково, відновлювало
сили для подальшого успішного навчання. Характерними
рисами дозвілля тогочасного студента були: читання сучасної літератури на противагу класиці та українській літературі; внутрішнє цензурування бібліотек; захоплення
театром, сінематографом, вияви шани чи обурення грою
акторів у театрі, жертвування останніми коштами на придбання квитків; тривала заборона організації студентських
гуртків і товариств; максималізм у всіх починаннях –
участь у роботі декількох гуртків; поширене захоплення
спортом на початку ХХ ст.
Отже, ми дійшли висновку, що дозвілля є соціальним
явищем, представлено комплексно, як час, що молодь використовує за своїми інтересами, можливостями та потребами; сфера життя зі своїми нормами, правилами,
умовами; діяльність, зміст котрої полягає у різниці між навчальною та суспільно–значимою діяльністю, і полягає у
результаті, а не у самій діяльності.
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Становлення фармацевтичної освіти
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ХІХ – на початку ХХ ст.
Розглядаються окремі аспекти становлення фармацевтичної освіти
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Харьковщине во второй пол. ХІХ – в начале ХХ века
Рассматриваются отдельные аспекты становления
фармацевтического образования на Харьковщине во второй пол.
ХІХ – в начале ХХ века. Выяснено, что дефицит фармацевтических
кадров и плохая организация их подготовки были основными
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Постановка проблеми. На сучасному етапі, не зважаючи на досить несприятливі соціально–економічні умови, в
яких перебуває наша країна, вітчизняна фармація є однією
з найбільш динамічних та успішних галузей. Запорукою
цього слід вважати досягнення фармацевтичної науки та
діяльність спеціалізованих навчальних закладів, що готуЗбірник наукових праць «Ґілея: науковий вісник»
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ють справжніх професіоналів для фармацевтичної галузі.
Власне метою системи підготовки фармацевтичних кадрів, що повинна будуватися з урахуванням їх подальшого
ефективного використання, є життєво необхідна функція
постачання населення якісними та безпечними ліками.
Серед інших завдань фармацевтичної освіти можна виокремити створення та розвиток виробництва вітчизняних
лікарських препаратів, контроль над їх якістю, забезпечення належного організаційно–методичного супроводження
фармацевтичного бізнесу тощо.
В цьому контексті слід зазначити, що проблема
з’ясування передумов виникнення та становлення системи спеціалізованої фармацевтичної освіти, особливо у
регіональному дискурсі, є маловивченою та недостатньо
висвітленою, тому автор спробує розглянути ці аспекти на
прикладі стану фармацевтичної освіти Харківщини у другій пол. ХІХ – на початку ХХ ст.
Аналіз актуальних досліджень. На сьогоднішній день
спеціалізовані роботи, присвячені становленню та розвитку фармацевтичної освіти на Харківщині, відсутні.
Окремі історичні аспекти даної проблеми розглядалися на
ширшому тлі України та Російської імперії такими авторами, як М.Сятиня, І.Бойчук, М.Губський та інші [1;2;23].
Особливо слід відзначити колективні синтетичні праці з
історії фармації України та Харківського фармацевтичного
університету, що можуть слугувати своєрідним фундаментом для дослідників, які вирішать більш докладно вивчити
ті чи інші сюжети з історії фармацевтичної освіти в Україні
та її окремих регіонах [5;6].
Враховуючи зазначене вище, автор ставить за мету статті не тільки з’ясування головних досягнень фармацевтичної освіти, але й тих перешкод, які доводилося долати її
провідникам на Харківщині у другій пол. ХІХ – на початку
ХХ ст. Це, в свою чергу, сприятиме визначенню основних
етапів розвитку системи фармацевтичної освіти у зазначений період.
Виклад основного матеріалу. Витоки фармацевтичної
освіти на Слобожанщині слід шукати у Харківському університеті. Згідно його статуту 1804 року відкривалося чотири відділення, зокрема і медичне, яке передбачало в своєму складі кафедру лікарського речовинослів’я, фармації і
лікарської словесності [5,с.7].
З моменту відкриття Харківського університету до його
структури входила хімічна лабораторія. З 1812 по 1847 рік
при ній функціонувала і фармацевтична лабораторія. Вона
була пристосована для проведення практичних занять з
фармації, фармакогнозії та інших профільних дисциплін,
швидко отримавши реноме центру наукових досліджень і
експериментів. Саме тут екзаменувалися фармацевти.
Після роботи в аптеці протягом трьох років учень отримував право скласти при медичному факультеті університету іспити на звання аптекарського помічника. За умови
позитивного завершення іспитів аптекарський помічник
міг отримати посаду завідувача невеликих аптек в сільській місцевості або працювати на другорядних посадах в
міських аптеках [6,с.253].
Не зайвим буде зауважити, що у ХІХ ст. жінки не мали
права вступу на фармацевтичне відділення. Всі спроби
відкрити жіночі фармацевтичні курси при Жіночому медичному університеті закінчувалися невдало. Хоча у 1885
році Фармацевтична рада визнала право жінок на фармацевтичну освіту, аптеки отримали дозвіл від Медичного
департаменту приймати учениць лише у травні 1888 року.
Аптеки, які приймали ученицю, позбавлялися права використовувати учнів чоловічої статі. Через кілька років
це обмеження було скасовано, але у дореволюційні часи
жінки у фармацевтичній справі залишалися скоріше виключенням [8,с.162].
Процес розділу хімічної та фармацевтичної лабораторій
тривав кілька років. Лише в 1850 році їх було розділено
остаточно. Спочатку від цього розподілу фармацевти більше втратили, ніж отримали: з 1957 предметів, які утримувалися в об’єднаних лабораторіях, 1410 було віддано в хімічну, а 547 залишено за фармацевтичною [25,с.55].
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Вже у 1860–х роках провідну роль в навчальному процесі почали відігравати практичні й лабораторні заняття.
Так, у звіті університету за 1865 рік можна знайти наступні слова: «В фармацевтической лаборатории под наблюдением доцента Ганнота занимались 19 аптекарских
помощников и аптекарских учеников, приготовляющихся
к испытаниям на звание провизора и аптекарского помощника» [4,с.30,40]. Крім того, у послугах лабораторії були
зацікавлені дві університетські клініки. Все це вимагало
залучення додаткових фінансових коштів [7,с.301].
Втім більшість подібних прохань співробітників лабораторії не знаходили підтримки у Ради університету. Це
не виглядало надто дивним, враховуючи не тільки брак
коштів, а й деякі положення нового загального статуту
імператорських університетів 1863 року. А саме, у параграфі 121 йшлося: «...В медицинском факультете полагаются … при кафедре фармации рабочая комната с медикаментами и необходимыми для приготовления лекарств
посудой и инструментами…» [24,с.37]. Насправді на той
час при медичному факультеті Харківського університету
діяла фармацевтична лабораторія, котра, всупереч низки
недоліків у власній роботі, надавала можливість для вирішення набагато ширшого спектру завдань навчального та
наукового характеру, ніж згадувана в статуті робоча кімната. Лабораторія слугувала для виготовлення хіміко–фармацевтичних препаратів під час проведення іспитів, практичних занять і наукових розвідок.
З другої половини 1860–х років фармація і фармакогнозія викладалася аптекарським помічникам протягом двох
півріч. Регулярність занять становила дві, а згодом чотири
години на тиждень. Що стосується лабораторних занять,
то вони велися впродовж двох семестрів по 3 години кожного тижня [9,с.12–13;10,с.13].
На зламі 60–70–х років ХIХ ст. у університетських навчальних планах відбуваються суттєві зміни. В них більше
не фігурують теоретичні лекції для фармацевтів. Можна
припустити, що такі зміни були покликані розповсюдженою тоді думкою про необхідність набуття фармацевтами
насамперед практичного досвіду, тоді як теоретичні заняття не відіграють суттєвої ролі. На цьому етапі заняття відбувалися винятково у стінах фармацевтичної лабораторії.
Протягом 1870–х років спостерігається тенденція до
зростання популярності професії аптекаря–фармацевта.
Це добре ілюструють наступні цифри: у 1860–х роках при
Харківському університеті одержували звання провізора не більше 5 осіб на рік і 10–15 ставали аптекарськими помічниками, то в 1872 році університет підготував 30
провізорів і 31 аптекарського помічника, у 1874 році – 32
провізори і 26 аптекарських помічників, у 1877 році –
16 провізорів і 38 аптекарських помічників. Якщо брати
більш тривалий відрізок часу – з 1863 по 1884 рік, то можна побачити, що Харківський університет підготував двох
магістрів фармації, 110 провізорів і 177 аптекарських помічників [5,с.36].
На початку 1880–х рр. дедалі більше став відчуватися
брак лабораторних приміщень. Справа полягала в тому, що
кімнати (одна з них виконувала роль лабораторії, а інша
використовувалася у якості аудиторії), які лабораторія
отримала тридцять років тому, не відповідали тогочасним
потребам як навчального процесу, так і наукової роботи.
Тому у 1885 році вона нарешті додатково отримала три
кімнати на третьому поверсі у новій університетській будівлі по вул. Сумській, а на межі 1880–х – 90–х рр. до них
додалися ще дві [7,с.303–304].
З середини 1880–х років лабораторія стала місцем проведення занять з фармації та фармакогнозії, які відвідували
студенти медичного факультету. Відбулися зміни і у програмі практичних занять фармацевтів, проблематику яких
було значно розширено. Як правило, такі заняття відвідували слухачі, що бажали у майбутньому працювати провізорами. Ці зміни були зумовлені появою окремої кафедри
фармації та фармакогнозії. Вагому роль у її становленні відіграв перший завідувач, магістр фармації, професор А.Д.
Чиріков. Він же очолював і фармацевтичну лабораторію.
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Професор особисто вів практичні заняття з фармації
для провізорів і аптекарських помічників. До їх програми
входило: «…приготовление главнейших лекарственных
форм и готовых препаратов, ближайшее знакомство с химико–фармацевтическими препаратами и исследование их
достоинства при помощи микроскопа и других приборов».
Навчальний план передбачав на них 1 годину на тиждень
[11,с.43].
На початку 1890–х років теоретичні лекції для фармацевтів повернулися до навчальних планів. Втім перевага
все ж таки залишалася за заняттями, що мали практичну
спрямованість і відбувалися у фармацевтичній лабораторії. На тому етапі вони складалися з наступних елементів:
«а) упражнения по аналитической химии (качественный
и количественный анализ) и определение физических
свойств лекарственных средств (удельный вес, температура плавления и др.);
б) извлечение и приготовление в чистом виде главнейших составных частей растений, а именно алкалоидов,
глюкозидов, эфирных масел, красящих веществ, углеводов
и др.;
в) приготовление галеновых и химико–фармацевтических препаратов;
г) приготовление микроскопических препаратов»
[13,с.83–85].
Студенти–фармацевти також мали право відвідувати
лекції з ботаніки, фізики, хімії, що викладалися на фізико–
математичному факультеті. У 1899 році при Харківському
університеті слухали лекції 150 аптекарських помічників і
44 аптекарських учні [14,с.21].
У другій половині ХІХ ст. необхідність змін у системі
фармацевтичної освіти ставала дедалі актуальнішою. Але
інституалізація вищої фармацевтичної освіти відбувалася
надто сутужно й суперечливо. Обговорення різних варіантів реформування фармацевтичної освіти розпочалось на І
фармацевтичному з’їзді у 1864 році, що відбувся у Москві.
Його делегати висловилися на користь збільшення загальноосвітнього цензу фармацевтів і за розширення програми
спеціалізованого викладання [21,с.4].
Цієї теми також торкалися на ІІ та ІІІ фармацевтичних
з’їздах (1889 і 1899 року) [6,с.261]. Наприклад, в рамках
ІІ фармацевтичного з’їзду, що відбувся у столиці імперії,
доповідачі неодноразово торкалися проблем розвитку та
вдосконалення фармацевтичної освіти. Зокрема було представлено низку доповідей і думок щодо цієї проблеми багатьох фармацевтичних товариств, вчених й окремих фахівців–фармацевтів. Не можна залишити поза увагою той
факт, що серед доповідачів був і вихованець харківської
школи фармації – доктор медицини М.Ф. Ментін (на той
час він обіймав посаду професора Варшавського університету, але у 1884 році стояв на чолі кафедри фармації та
фармакогнозії Харківського університету) [5,с.38].
Згадана доповідь не єдиний приклад участі харківських
фармацевтів у процесі реформування освіти для фармацевтів. Під час засідання Харківського фармацевтичного товариства 8 вересня 1899 року його учасниками наголошувалося: «Недостаток образования очень вредно отзывается
на нашем общественном и материальном положении».
Члени товариства, користуючись підтримкою його голови, вже згадуваного професора А.Д. Чирікова, розробили
низку пропозицій щодо внесення змін до системи професійної підготовки фармацевтів. Ці пропозиції розглядалися на засіданнях III Всеросійського фармацевтичного
з’їзду, який відбувся у Москві [19,c.354]. З приводу фармацевтичної освіти було оприлюднено окрему постанову:
«Ходатайствовать об учреждении при медицинских факультетах университетов самостоятельного фармацевтического отделения с трехлетним курсом, со значительно
расширенной программой и собственными лабораториями
по типу естественных отделений при физико–математических факультетах» [18,c.71–75].
Проте все переважно залишалося на рівні розмов, бо
існуюча система освіти відповідала інтересам приватних
власників аптек, які не були зацікавлені в удосконаленні
фармацевтичної освіти в Росії. Справа в тому, що більш
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кваліфіковані службовці мали право на більш високу заробітну плату, тому багато аптекарів докладали зусиль, щоб
загальмувати реформу і надалі мати змогу користуватися
дешевою працею учнів–помічників.
З 1850–х рр. спостерігалася чітка тенденція до збільшення відсотку осіб єврейського походження серед бажаючих одержати освіту фармацевта. Для розуміння цього
процесу слід нагадати, що у Російській імперії ХІХ століття євреї були дискримінованою національною групою.
Дискримінація, в першу чергу, стосувалася місця проживання єврейського населення – воно мало оселятися лише
на території західних і південно–західних губерній імперії
(«межа осілості»). Крім того, на його представників було
накладено заборону займати посади державних службовців тощо. Але дія обмежувальних законів не поширювалися на євреїв з вищою освітою [5,с.37]. До речі, євреї, які
отримували звання фармацевтів, могли навіть ставати почесними громадянами та мали право залучати до роботи
у своїх аптеках службовців–фармацевтів християнського
віросповідання. Саме тому значна кількість євреїв бажала
отримати вищу освіту.
Чимало єврейських прізвищ можна було зустріти серед
студентів і вільних слухачів медичних факультетів університетів. Імперська влада намагалася обмежити єврейське
представництво в університетському середовищі. Тому не
викликає жодного подиву розпорядження стосовно скорочення чисельності осіб єврейської національності серед
студентів та вільнослухачів, що з’явилося в 1888 році.
Згідно з цим документом, під час прийому до Харківського
університету євреї повинні були становити не більше 20%
від кількості абітурієнтів–християн. Зрозуміло, що розпорядження стосувалося і тих євреїв, які планували отримати освіту фармацевта [7,с.143]. Як на практиці застосовувалися положення розпорядження, можна з’ясувати за
допомогою першоджерел. У розділі «Хроніка» журналу
«Фармацевтический вестник» за 1900 рік йшлося: «К слушанию провизорского курса в Харьковском университете
в настоящем году из числа 130 человек евреев, подавших
прошения, допущены только 5 человек. В прошлом году
с разрешения г. Министра народного просвещения было
принято сверх нормы 60 человек. В этом году такого распоряжения не последовало … полицией же предписано евреям выехать в 24 часа» [26,с.831].
На початку ХХ ст. кількість студентів і слухачів, які навчалися у фармацевтичній лабораторії, істотно збільшилася. Пояснити це можна розширенням навчальної програми
і зростанням кількості студентів в цілому. Наприклад, у
першому півріччі 1909 р. в її стінах проходило підготовку
513 студентів–медиків, 43 слухачі фармацевтичних курсів
і 264 фармацевти, які склали іспити на отримання звання
провізора [15,с.31]. В цей час на медичному факультеті
фармацевти слухали наступні дисципліни: «Техника судебно–медицинских вскрытий», «Судебно–медицинские
и микрохимические исследования», «Подача скорой помощи» [12,с.7].
В цей час знову пожвавлюється дискусія щодо пошуків
шляхів реформування системи фармацевтичної освіти. Ті
правила, за якими здійснювалася підготовка фармацевтів,
вже давно застаріли (положення про фармосвіту діяло ще
з 1845 року) та не відповідали новим історичним реаліям.
За великим рахунком, тогочасна система фармосвіти являла собою справжній пережиток середньовічного цехового
укладу, тоді як країна жила вже у індустріальній епосі.
Дискусія з цього приводу знайшла своє відображення на
сторінках спеціалізованої періодичної преси того часу.
Безнадійно застарілі методи підготовки фармацевтичних
кадрів, де наголос робився на здобуття досвіду безпосередньо під час роботи в аптеці, тоді як при університетах
лише закріплювалася теоретична підготовка і складалися
іспити, піддавалися справедливій критиці.
Проблема реформування фармацевтичної освіти розглядалася не лише на фармацевтичних з’їздах, про що йшлося вище. Різні її аспекти піднімалися і у 1902 році на VIII
Пироговському з’їзді, у 1910 році – на ХІ Пироговському
з’їзді й у 1913 році на ХІІ з’їзді Пироговських з’їздах меЗбірник наукових праць «Ґілея: науковий вісник»
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дичних працівників [3,с.55]. Доповідь про необхідність реорганізації фармацевтичних курсів була прочитана і на III
з’їзді діячів технічної і професійної освіти, що відбувся в
Санкт–Петербурзі в 1903 році [21,c.14–20,22].
Щодо харківських фармацевтів, то вони не залишали
спроб видозмінити існуючу систему викладання для фармацевтів і втілити у життя постанови про створення самостійного фармацевтичного відділення, що були озвучені на
III Всеросійському фармацевтичному з’їзді. Так, у протоколі засідання Харківського фармацевтичного товариства
за 1912 рік зазначалося: «Профессором А.Д. Чириковым
было предложено общему собранию ходатайствовать об
установлении в Харькове специальных фармацевтических
курсов, требующих для поступления аттестат зрелости (т.е.
окончания полного курса гимназии). Собрание предложение приняло, избрало комиссию под председательством
профессора А.Д. Чирикова, поручив ей разработать проект
учреждения курсов и представить его в Министерство»
[20,с.406].
В умовах Першої світової війни проблема підготовки
кваліфікованих фармацевтичних кадрів набула неабиякої
актуальності. Для цього періоду було характерним загальне піднесення в галузі фармацевтичної освіти й науки.
З’явилося розпорядження міністра народної освіти щодо
збільшення квоти прийому на фармацевтичні курси, що діяли при університетах. Вже в роки війни, а саме 25 серпня
1915 року, з’явився циркуляр міністра народної освіти, що
передбачав відкриття хіміко–фармацевтичного відділення
при фізико–математичному факультеті Харківського університету [16,с.57]. Проте втілити це на практиці було не
надто просто. З університетського звіту за 1915 рік можно
дізнатися, що: «…отсутствие правильно оборудованной
фармацевтической лаборатории сделало невозможным
немедленно открыть при физико–математическом факультете химико–фармацевтические курсы, хотя потребность
в подготовленных химиках–фармацевтах ощущается уже
давно и в настоящий момент сказывается особенно остро»
[16,с.57]. Статистичні дані свідчать, що у 1916 році на базі
фармацевтичної лабораторії Харківського університету
складали іспити та відвідували заняття близько 700 фармацевтів. Ця цифра не враховує студентів медичного факультету [17,с.83].
Не маючи змоги кардинально реформувати фармацевтичну освіту, міністерство народної освіти видає циркуляри, в яких йшлося, по–перше, про скасування обов’язкового
трирічного стажу роботи в аптеці для аптекарських помічників, які мали бажання підвищити свою кваліфікацію на
провізорських курсах при університетах, а по–друге, про
скорочення стажу роботи з трьох до двох років для аптекарських учнів, які висловили бажання скласти іспити на
здобуття звання аптекарського помічника. Слід також зазначити про збільшення на 10% вакансій для євреїв, які
вступали на фармацевтичні курси [5,с.40].
Ці нововведення викликали істотне збільшення кількості осіб, які хотіли отримати фармацевтичні ступені. Якщо
брати до уваги ситуацію у Харківському університеті, то
у 1917 році екзамен на ступінь аптекарського помічника
складало 603 чоловіки і 144 – на провізора [22,с.13].
Втім, все це не могло задовольнити зростаючу потребу у фахівцях–фармацевтах. Вирішити цю проблему
мало відкриття спеціалізованого навчального закладу.
Необхідність його заснування було зумовлена і тим, що
постійно зростала кількість бажаючих здобути вищу фармацевтичну освіту.
Висновки. Отже, саме нестача фармацевтичних кадрів і
погана організація їх підготовки були основними причинами відставання аптечної справи в дореволюційній Росії. У
країні не було жодного спеціального навчального закладу.
Кафедри фармації, які готували аптечних працівників, існували тільки при медичних факультетах кількох університетів, зокрема і Харківського.
В цьому контексті не можна не відзначити величезне
значення Харківського університету, який на тому етапі
відігравав роль головного центру підготовки фармацевтичних кадрів. Загалом в його стінах протягом 1805–1918
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років здобуло фармацевтичну освіту та прослухало спеціалізовані лекції понад 5000 осіб. Значний рівень професійної підготовки провізорів у ІІ половині ХІХ ст. – на
початку ХХ ст., успіхи в розвитку фармацевтичної освіти
в університеті пов’язано з іменами видатних вчених, професорів, що працювали на той час: А.Д. Чирікова, М.О.
Валяшка, М.П. Красовського, А.Д. Розенфельда та інших.
Вони вже тоді, беручи до уваги потреби аптечної мережі
України, а також, враховуючи останні досягнення хімічної
та фармацевтичної науки, чітко усвідомлювали необхідність фармацевтичної освіти для працівників аптек.
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Соціально–правовий статус
земського вчителя Російської імперії
наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.
Проаналізовано особливості правового і соціального статусу земського
вчителя Російської імперії наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. Особливу
увагу приділено таким аспектам питання, як умови прийняття на службу,
соціально–матеріальні права та переваги, інституційні взаємовідносини
із державними органами влади та земським керівництвом і т.д.
Виконання поставленої мети здійснено з використанням, перш за
все, проблемно–хронологічного методу, а також методу соціального
конструктивізму. Встановлено, що зміни соціально–правового статусу
земського вчителя Російської імперії торкнулися умов прийняття на
роботу, матеріального забезпечення, соціальних пільг та ін. Також
констатовано незахищеність та недостатню урегульованість їх правового
статусу. Це стосувалося залежності від значного кола осіб (повітової
училищної ради, громадських попечителів та ін.). Все це дозволило
зробити висновок про консервативність тогочасної системи початкової
освіти Російської імперії.
Ключові слова: вчитель, земство, земська діяльність, Російська
імперія, правовий статус, Міністерство народної освіти.
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Social and legal status of the zemski teacher of the Russian Empire
of the late XIX – early XX centuries
Features of the legal and social status of teachers sheriff Russian Empire
in the late XIX – early XX centuries analyzed. Focuses on the conditions
of employment, relationship to leadership. Performing goals accomplished
using a problem–chronological method and the method of social
constructivism. The features of changes in the conditions of employment,
financial security, social benefits Zemsky teachers of the Russian Empire.
Defined insecurity and inadequate regulation of their legal status. We are
talking about the chain of command considerable number of persons (school
Board, public trustees, etc.). The above leads to the conclusion about the
conservatism of the primary education system of the Russian Empire.
Keywords: the teacher, zemstvo, educational activity, Russian Empire,
the legal status Ministry of National Education.
Яременко И.О., аспирантка, Институт исторического
образования Национального педагогического университета им. М.П.
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Социально–правовой статус земского учителя Российской
империи в конце ХІХ – начале ХХ вв.
Проанализированы особенности правового и социального статуса
земского учителя Российской империи в конце XIX – начале ХХ в.
Особое внимание уделено таким аспектам вопроса, как условия
приема на службу, социально–материальные права и преимущества,
институциональные взаимоотношения с государственными
органами и земским руководством и т.д. Выполнение поставленной
цели осуществлено с использованием, прежде всего, проблемно–
хронологического метода, а также метода социального
конструктивизма. Установлено, что изменения социально–правового
статуса земского учителя Российской империи коснулись условий
принятия на работу, материального обеспечения, социальных льгот
и др. Также констатировано незащищенность и недостаточную
урегулированность их правового статуса. Это касалось зависимости
от значительного круга лиц (уездного училищного совета,
общественных попечителей и др.). Вышеуказанное позволило
сделать вывод о консервативности тогдашней системы начального
образования Российской империи.
Ключевые слова: учитель, земское учительство, Российская
империя, правовой статус, Министерство народного просвещения.

Сучасний стан розвитку освіти та науки України обумовлює необхідність здійснення ефективних та продуманих реформ, які б спиралися на новітні педагогічні та
управлінські досягнення. Актуальність вказаного питання
підтверджується об’єктивними обставинами та відповідними громадськими й політичними дискусіями останніх
років. Далеко не останнє місце в них посідають проблеми своєчасного, і збільшення, фінансування викладацького складу, уточнення його правового статусу, зокрема,
необхідність зарахування вчителів до категорії державних
службовців, що разом з тим, повинно було б сприяти підвищенню якості освіти. Вирішення цих питань потребує,
поряд з іншим, й напрацювання історико–теоретичної бази
для уникнення випадків нехтування суспільно–політичними та культурно–освітніми особливостями вітчизняного
континууму.
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Зважаючи на історичний контекст періоду Російської
імперії кінця ХІХ – початку ХХ ст., а також на специфічні особливості системи початкової освіти того часу, проблема вивчення соціально–правового статусу земського
вчителя, на наш погляд, знаходиться в площині з’ясування
таких аспектів питання, як: умови прийняття на службу,
соціально–матеріальні права та переваги, інституційні взаємовідносини із державними органами влади та земським
керівництвом і т.д. Власне саме комплекс вищевказаних
аспектів й визначив ключові напрямки пропонованого дослідження та в комплексі сформував його мету.
Окремі аспекти обраної нами теми знайшли своє висвітлення у роботах таких сучасних українських та російських
дослідників, як В.Борисенко та Г.Непорожня [2], О.Драч
[4], І.Зубков [5], В.Коваль [6], І.Коляда [7], Н.Черкасова
[20] та ін. При цьому обрана нами проблема не знайшла
достатнього вивчення в історичній літературі.
Перш за все, потрібно вказати, що земські школи належали до найбільш поширених початкових навчальних закладів (початкових народних училищ) Російської імперії
кінця ХІХ – початку ХХ ст. Їх головними особливостями
було надання початкової освіти сільським дітям, матеріальне утримання земствами та більш гнучка (порівняно,
наприклад, із міністерськими чи церковнопарафіяльними
школами) система викладання (за рахунок відсутності
жорсткого контролю та відповідно використання більш
прогресивних методів навчання) [9,с.351–352].
Первинні умови, які регулювали процес прийняття кандидатів на посади земського вчителя («народного вчителя») були зафіксовані у «Положенні про початкові народні училища» від 25 травня 1874 р. Відповідно до нього,
вчитель земської школи, перш за все, повинен бути православним та мати звання вчителя початкового народного
училища (отримувалося після здачі спеціального екзамену та проведення пробного заняття) [13,с.836–838]. Така,
здавалося б, не бюрократизована процедура спричинила,
тим не менш, випадки звільнення, оскільки багато вчителів не підходили навіть під такий спрощений «державний
стандарт» [8,с.260]. Незважаючи на свідчення сучасників
про високий практичний професіоналізм цієї категорії,
більшість історіографів проблеми вказує на позитивне значення введення спеціальних екзаменів для підвищення загального освітнього рівня педагогів [5,с.19;12,с.56].
У подальшому вимоги до освітньо–кваліфікаційного рівня вчителів земських шкіл лише підвищувалися. В
той же час деяким винятком став дозвіл (відповідно до
Височайшого повеління від 6 березня 1876 р.) на отримання звання вчителя без здачі спеціального екзамену і лише
на основі проведення пробного уроку особам, які закінчили вищі або середні навчальні заклади, а також не менше
чотирьох класів духовних семінарій [14,с.128].
На початку 1880–х рр. для осіб, які навчалися, однак не
закінчили вищий або середній навчальний заклад, відповідну процедуру було ускладнено за рахунок встановлення
правила обов’язкового отримання спеціального дозволу від
попечителя навчального округу (наприклад, українські губернії на той час входили до складу Київського, Одеського
та Харківського навчальних округів) [11,с.43]. Останні ж
повинні були збирати певну інформацію про кандидата,
зокрема, ту, яка стосувалася його моральної та політичної
благонадійності.
Інституційна сторона процедури затвердження земського вчителя на відповідній посаді включала спочатку
обрання кандидатів земствами, потім отримання дозволу
від інспекторів народних училищ та повітової училищної
ради. На практиці ж найбільш поширеною була модель
підбору педагогічного персоналу земськими управами за
допомогою інспекторів. В деяких випадках роль останніх
могла бути визначальною, або, навпаки, суто формальною.
Останнє було пов’язане із безпосереднім направленням
вчителів на місце роботи земськими управами без очікування узгодження із інспекторами та училищними радами
з метою уникнення тривалої службової переписки та затримок [5,с.19]. Варто вказати, що такі «порушення» процедури особливо поширювалися і не мали наслідків за
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умови існування доброзичливих відносин земських управ
із місцевою губернською навчальною адміністрацією або
попечителями навчальних округів.
Важливою специфічною і, разом з тим, звичною практикою в Російській імперії була перевірка моральної та політичної благонадійності осіб, які вступали на державну
службу. Під «політичною благонадійністю» зазвичай розуміли відсутність фактів у біографії особи, які свідчили б
про її нелояльність до існуючого суспільного та політичного устрою. Натомість «моральна благонадійність» включала відсутність пристрасті до алкоголю або інших тяжких
пороків.
По відношенню до вчителів земських шкіл в першій половині 1870–х рр. існувала процедура подачі інспектору
народного училища спеціального свідоцтва «про політичну та моральну благонадійність» кандидата на посаду, яку
можна було отримати від справника або пристава. Менш
поширеною практикою в цей час була подача запиту керівництву навчальних закладів про поведінку та успіхи їх колишніх вихованців [5,с.19]. Подекуди траплялися випадки
й відсутності будь–яких подібних перевірок.
Посилення механізму контролю за політичною благонадійністю відноситься до поширення народницької практики «ходіння в народ» (кінець 1873–1875 рр.) під час якої
багато народників, серед іншого, влаштовувалися й земськими вчителями для ведення революційної пропаганди
[18,с.188].
Зважаючи на вищевказані суспільно–політичні обставини наприкінці 1870–х рр. було започатковано процес
введення єдиного уніфікованого порядку отримання відомостей про благонадійність кандидатів на вчительські
посади. Так, відповідна ініціатива стосується губернатора Полтавської губ. П.Більбасова, який у зверненні до
Міністерства народної освіти вказував на невиконання
розпорядження попечителя Київського навчального округу П.Антоновича від 1 лютого 1879 р. про обов’язкове
звернення до губернаторів у ході збору інформації. Одним
із наслідків таких порушень, як відмічав губернатор, стало прийняття на роботу в два навчальні заклади політично неблагонадійних осіб: О.Синькевич, що раніше належала до полтавського таємного товариства пропаганди та
А.Яценко, який знаходився під наглядом поліції за зберігання книг злочинного змісту [5,с.20].
Ініціатива П.Більбасова була підтримана циркулярним
розпорядженням Міністерства народної освіти від 10 листопада 1879 р., в якому вказувалося про обов’язковість
звернення до місцевого губернатора під час збору відомостей про кандидата на вчительську посаду.
Незважаючи на деякі незручності, описаний механізм
призначення земського вчителя на посаду зберігся до
1917 р. Першого твердження стосується визнання з боку
ряду попечителів навчальних округів (за результатами
збору відповідних відомостей у 1881 р.) недоцільності та
незручності чинної процедури, перш за все, стосовно затримок відповідей від губернаторів на запити щодо благонадійності. Так, попечитель Київського навчального округу констатував, що «відгуки губернаторів у таких справах
надходять minimum через місяць після запиту; інколи ж
буває, що відомості про моральні якості та політичну благонадійність збираються до півроку» [5,с.21]. Як наслідок, Міністерство внутрішніх справ у 1886 р. зобов’язало
прискорити «по можливості» розгляд запитів інспекторів
народних училищ. Однак на практиці це не привело до
відчутних змін і було пов’язано, на нашу думку, із намаганням губернського керівництва уникнути випадків
пропуску важливої інформації та, як наслідок, надання
дозволу на роботу нелояльним до існуючого політичного
устрою особам.
Варто вказати, що випадки відмови кандидатам у призначенні на посаду саме з політичних міркувань траплялися досить рідко. Винятком був лише період революційних
подій 1905–1907 рр.
Соціальний статус вчителів земських шкіл був
пов’язаний із отриманням ними деяких прав, порівняно із
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іншим категоріями сільського населення. Так, відповідна
посада давала такі пільги, як:
– право на звільнення від військової служби в мирний
час та зарахування в запас (ця норма обумовила деяке
збільшення кількості педагогів та поширення практики номінального перебування на посаді вчителя земської школи
без фактичного виконання обов’язків);
– звільнення від натуральних повинностей для тих педагогічних кадрів, які в минулому належали до податкових
категорій населення;
– звільнення селян–вчителів від тілесних покарань, що
призначалися за рішенням волосних судів (практика покарань була відмінена в 1904 р.);
– необов’язковість виступати в якості присяжних засідателів у суді (ця норма також розглядалася як пільга);
– звільнення після 10–річної служби від оплати за навчання синів у гімназіях та прогімназіях підвідомчих
Міністерству народної освіти (з 1885 р.) [16,с.75].
Остання норма не поширювалася на дітей–дочок земських педагогів, оскільки в жіночих гімназіях навчання
здійснювалося виключно на платній основі.
Крім вказаного, з 1893 р. вчителі за «тривалу та корисну службу» могли бути нагороджені золотою або
срібною медаллю «За старанність» на Андріївській та
Олександрівській стрічках [1,с.423–424].
Реформування на початку ХХ ст. політичного устрою
Російської імперії (створення Державної думи) супроводжувалося наданням різним соціальним та майновим категоріям населення політичних прав. По відношенню до
земського вчительства варто вказати на зарахування їх до
міської курії (передбачала двоступеневу систему виборів, на відміну від робітничої та селянської із трьох– та
чотирьохступеневою системою відповідно) та отримання
права обирати виборщиків (обирали депутатів Державної
думи) [19,с.294]. Ця, встановлена імператорським указом
від 11 грудня 1905 р. «Про зміни Положення про вибори до Державної думи…», система зарахування осіб, які
отримували зарплату «по службі в земських установах»
(земські службовці, лікарі, вчителі та ін.) до міських виборчих зборів, на наш погляд, була не достатньо продуманою. Зокрема, по суті мова йшла про відрив представників
селянських інтелігентних професій від місця фактичного
проживання та громадської діяльності. Відтак шанси бути
обраними виборщиками для цієї частини названих груп
(зокрема й для земських вчителів) були мінімальними.
Така думка підтверджується й наступними рядками із публікації тогочасного українського громадського діяча Івана
Личка у газеті «Вільна Україна» за 1906 р.: «Припустимо,
що виборці належачи до сієї групи зберуться; з’їдуться
вчителі, лікарі земські, але кому вони там відомі, хто їх
буде обирати у виборщики, або за кого вони голосуватимуть самі?» [10,с.105–106]. Однак, незважаючи на вказані
недоліки імперської виборчої системи, до Державної думи
першого скликання було обрано 39 вчителів початкових
навчальних закладів, другого скликання – 38, третього – 8
[15,с.111].
Крім вказаного, необхідно відмітити не досить визначений такий аспект правового статусу земських вчителів
як належність до певної чиновницької категорії. Так, утримання їх за рахунок органів громадського управління і,
відповідно, віднесення до земських службовців, поєднувалося залежністю від державних органів: призначення, переміщення, звільнення. До того ж земські вчителі не мали
класних чинів, чиновницької пенсії і т.д.
Відповідно до законодавства, повітовим керівництвом
викладачів земської школи була повітова училищна рада
до якої входили повітовий предводитель дворянства (голова), інспектор народних училищ, два представники органів
земського самоуправління (один із них, зазвичай, голова
повітової земської управи), один представник міського
самоуправління (у випадку фінансової участі в утриманні шкіл), три члени ради, що призначалися попечителем
навчального округу (а відтак представляли Міністерство
народної освіти), губернатором (Міністерство внутрішніх справ) та єпархіальним ієреєм (духовне відомство)
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[5,с.26]. Голова ради та інспектор народних училищ мали
право усувати неблагонадійних вчителів від виконання
обов’язків, тимчасово закривати школи у випадку безладу
та шкідливого спрямування навчання (остаточне рішення
приймала повітова училищна рада) [13,с.836]. Саме під
таке формулювання й підпали недільні школи у 1862 р.
Простий кількісний аналіз складу ради засвідчує переважання представників владних органів (навіть після введення до неї в 1895 р. земського начальника та у 1907 р. голови земської управи), а відтак і їх визначальний контроль
над такими питаннями, як затвердження на посаді, видача
субсидій та нагород, переведення та звільнення і т.д. При
цьому визначальною була роль інспектора, який, окрім вищевказаного, мав право ревізійного контролю, що передбачав не лише оцінку педагогічної майстерності земського
вчителя, а і його моральних якостей, рівня поваги серед
вихованців та ін.
Масштаб та об’єм відповідної роботи інспектора народних училищ не давали можливості для повноцінного та
об’єктивного аналізу і обумовлювали випадки як зловживання, так і упередженості в оцінці земського вчителя. Це
твердження підтверджується словами одного із педагогів
П.Саломатіна: «Можу запевнити усім своїм досвідом власної служби та спостереження інших шкіл, що ні училищна
рада, ні інспектор не знають з достовірністю, як поставлене і проходить викладання в підвідомчих їм школах»
[17,с.118]. Власне, з цим й було пов’язане негативне ставлення вчителів до інституту інспекторів народних училищ,
зокрема, до професійної підготовки відповідних кадрів.
Окремо слід відмітити, що народні вчителі об’єктивно
не могли розраховувати на кар’єрний ріст, адже в земських
шкіл не було безпосередніх директорів, а на посаду інспекторів призначалися державні чиновники, до яких вони не
належали.
Таким чином, аналіз джерел та історіографії проблеми
засвідчує деяку динаміку зміни соціально–правового статусу земського вчителя Російської імперії протягом останньої четверті ХІХ – на початку ХХ ст. Відповідні зміни
торкнулися, перш за все, умов прийняття на роботу, матеріального забезпечення, соціальних пільг та ін. Однак,
разом з тим, очевидним був їх досить незахищений та
недостатньо врегульований правовий статус, зокрема, залежність від досить великого кола осіб (до вищеперерахованих варто додати й громадських попечителів, інститут
яких було запроваджено у 1906 р.). Все це свідчило про
консервативність тогочасної системи початкової освіти
Російської імперії та контроль над усіма категоріями чиновницького апарату, навіть за земськими вчителями, які
по суті не належали до нього.
Список використаних джерел
1. Аннин П. Свод главнейших законоположений и распоряжений о начальных училищах / Изд. 3–е, дополн. Ч.1. – СПб,
1890. – 436 с.
2. Борисенко В.Й., Непорожня Г.А. Суспільно–політична діяльність учителів і учнівської молоді України в 1900 – першій
половині 1907 рр. / Національний педагогічний ун–т ім. М.П.
Драгоманова. – К.: Видавництво НПУ ім. М.П. Драгоманова,
2002. – 149 с.
3. Веселовский Б.Б. Исторический обзор деятельности
земских учреждений Санкт–Петербургской губернии (1865–
1915 гг.). – Пг., 1917. – 621 с.
4. Драч О.О. Розвиток початкової освіти в Україні (1861–
1917 рр.): автореф. дис… канд. іст. наук. − Харків, 2002. – 19 с.
5. Зубков И.В. Российское учительство: повседневная жизнь
преподавателей земских школ, гимназий и реальных училищ,
1870–1916. – М.: Новый хронограф, 2010. – 528 с.
6. Коваль В.В. Учительство початкових шкіл Поділля: підготовка, освітній рівень, соціально–економічне становище, професійна і політична діяльність (1900–1914 рр.) / Освіта, наука і
культура на Поділлі: зб. наук. праць. – Кам’янець–Подільський:
Оіюм, 2009. – Т.13. – С.100–116.
7. Коляда І.А. Сільський вчитель Наддніпрянської України:
деякі аспекти соціально–професійного портрету (друга половина
ХІХ – початок ХХ ст.) // Проблеми історії України ХІХ – початку
Збірник наукових праць «Ґілея: науковий вісник»

ІСТОРИЧНІ НАУКИ
ХХ ст.: Збірник статей. – Київ: Інститут історії України, 2010 –
Вип. ХVII. – С.204–212.
8. Корф Н.А. Наши педагогические вопросы. – М.: Сотрудник
школ, 1882. – 402 с.
9. Лазанська Т.І. Земські школи // Енциклопедія історії
України: Т.3: Е–Й / Редкол.: В.А. Смолій (голова) та ін. – К.:
Наукова думка, 2005. – С.351–352.
10. Личко Ів. Огляд внутрішніх справ // Вільна Україна. –
1906. − №1–2. – С.105–106.
11. Народные училища по Положению 25 мая 1874 г.
Систематический свод законов распоряжений, правил, инструкций / Составил Г.Фальборк, В.Чарнолусский. – СПб: Типо–Лит.
Б.М. Вольфа, 1903.
12. Пирумова Н.М. Земская интеллигенция и ее роль в общественной борьбе до начала ХХ в. / Отв. ред. В.Я. Лаверычев; АН
СССР, Ин–т истории СССР. – М.: Наука, 1986. – 268 с.
13. Полное собрание законов Российской империи. – Собрание
2–е – Т. XLIX, Ч.1. – СПб, 1876.
14. Правовое положение народного учителя // Русская
школа. – 1908. – №5/6. – С.128.
15. Представители педагогического мира в третьей
Государственной Думе // Русская школа. – 1908. – №11. – С.110–131.
16. Пругавин А.С. Законы и справочные сведения по начальному народному образованию. – СПб: Общественная польза,
1898. – 806 с.
17. Саломатин П. Как живет и работает народный учитель (Личные впечатления). – СПб: Тип. «Печатный труд»,
1913. – 203 с.
18. Світленко С.І. Народники // Енциклопедія історії України:
Т.7: Мл – О. / Редкол.: В.А. Смолій (голова) та ін. – К.: Наук думка, 2010. – С.188.
19. Справочник избирателя на 1906 год. – С.–Петербург: Изд.
И.Ефрона.
20. Черкасова Н.Н. Повседневная жизнь земских учителей
российской провинции во второй половине XIX – начале XX веков: на материалах Курской губернии: дисс. … канд. ист. н. –
Курск, 2006. – 194 с.

* * *

Випуск 77

УДК 94:070.48(477.64) «18»
Савченко О.І., доктор історичних наук, доцент кафедри
українознавства, Запорізький національний університет (Україна,
Запоріжжя), gileya_zaporizhzhya@ukr.net

Діяльність української еміграції в Австралії
на початку ХХ ст.
Дослідження присвячене діяльності емігрантів українського походження
в Австралії на початку ХХ століття. Аналізується їх внесок в соціальний
та політичний розвиток територій Австралії початку ХХ століття.
Визначається, що діяльність української еміграції в Австралії на
початку ХХ ст. мала багатогранний характер. Вона спрямовувалась
як на задоволення духовних потреб співвітчизників, так і на захист їх
соціальних та політичних прав.
Ключові слова: українська еміграція, політеміграція, Перша світова
війна, Австралія.
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The activities of the Ukrainian emigration to Australia in the early
twentieth century
Analyzes the activities of the Ukrainian emigration to Australia in the
early twentieth century. It is determined that activity of Ukrainian emigration
in Australia at the beginning of ХХ age had multilateral character. It was
directed both on satisfaction of spiritual necessities of their compatriots
and on defence of their social and political rights. In the early twentieth
century in Australia, it was several thousand natives from Ukraine, the
majority of whom was labour migrants. Participation of immigrants from
Ukraine in public organizations emigrants, facilitated their adaptation on
the fifth continent. The purpose of the article is illumination of various forms
of activity of the Ukrainian political and labour emigrants in Australia at
the beginning of XX age. Such methods of historical research are used in
research: method of division into periods, comparative method and method
of typology.
Keywords: Ukrainian emigration, immigration, the First world war,
Australia.
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украиноведения, Запорожский национальный университет (Украина,
Запорожье), gileya_zaporizhzhya@ukr.net
Деятельность украинской эмиграции в Австралии в начале
ХХ в.
Исследование посвящено деятельности эмигрантов украинского
происхождения в Австралии в начале ХХ века. Анализируется их
вклад в социальное и политическое развитие территорий Австралии
в начале ХХ века. Определяется, что деятельность украинской
эмиграции в Австралии в начале ХХ века имела многосторонний
характер. Она была направлена как на удовлетворение духовных
потребностей их соотечественников, так и на защиту их
социальных и политических прав.
Ключевые слова: украинская эмиграция, политэмиграция, Первая
мировая война, Австралия.

На початку ХХ ст. в Австралії опинилось декілька тисяч
вихідців із України, більшість із яких прибули сюди в якості трудових емігрантів. Одночасно з ними на п’ятий континент переселялись представники революційних партій
Росії, які тікали із Сибірської каторги та місць заслання.
Серед них були і вихідці із українських земель. Українські
емігранти на п’ятому континенті прагнули до спілкування із співвітчизниками з метою духовного розвитку та захисту своїх економічних інтересів. Аналіз публікацій науковців України вказує на те, що культурно–просвітня і
суспільна робота української еміграції в Австралії у перші
десятиліття ХХ ст. і досі залишається однією з малодосліджених сторінок вітчизняної історії [1].
Метою статті є висвітлення різноманітних форм діяльності українських політичних і трудових емігрантів в
Австралії на початку ХХ ст.
За ініціативою політемігрантів після придушення першої революції в Росії у адміністративному центрі штату
Квінсленд, місті Брісбені, у 1910 р. на допомогу співвітчизникам була створена Спілка російських емігрантів [2].
Наприкінці 1911 р. на чолі Спілки став Ф.Сергєєв (Артем),
що вплинуло на активізацію її роботи та перетворення із
благодійної на громадську організацію [3,с.3–7].
Спільні завдання створювали умови для об’єднання
українських і російських емігрантів в єдину організацію.
Тому у статуті Спілки російських емігрантів, що був прийнятий в кінці 1915 р., зазначалося, що вона об’єднує не
тільки етнічних росіян, але й представників різних націй
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і народностей Росії [2]. З початком Першої світової війни Спілка перетворюється на громадську організацію
революційного спрямування. Генеральний консул Росії в
Австралії О.Абаза доповідав у 1914 р. міністру закордонних справ, що сотні російських підданих потрапляють на
континенті «під згубний вплив політичних злочинців і досить швидко перетворюються із мирних, вірнопідданих
переселенців у затятих соціалістів» [4,арк.57].
Українські емігранти також брали участь в роботі
«Австралійського Товариства допомоги політичним засланцям та каторжанам у Росії» (1913). Воно проводило
збори коштів, які потім, через центральні організації допомоги, направлялися російським політичним в’язням.
Крім загальноемігрантських організацій, вихідців із
Російської імперії, із збільшенням числа політемігрантів,
у штаті Квінсленд виникали партійні групи та організації, що створювалися за національною ознакою. У травні
1914 р. тут розпочала роботу «Група допомоги російській і
українській партіям соціалістів–революціонерів». Її метою
стало надання матеріальної допомоги двом національним
партіям і поширення серед емігрантів літератури соціалістів–революціонерів [6]. На початку 1915 р. у Брісбені було
створено «Український робітничий гурток», який очолив
Г.Мелашич. Інформуючи про цю подію, друкований орган
Спілки російських емігрантів – часопис «Известия Союза
русских эмигрантов» повідомляв, що усі, хто цікавиться
його роботою, можуть звернутися до Григорія Харченка
[2].
Члени гуртка заснували бібліотеку, для якої, на зібрані
кошти, придбали українську літературу, а також виписали
політичну пресу із–за кордону. На ці потреби у 1915 р. було
виділено 1 ф. ст. 12 ш. [5]. Популярністю серед читачів бібліотеки користувалися українські періодичні видання, що
видавалися за межами Росії.
Значне місце в діяльності «Українського гуртка» посідала культурно–просвітницька робота. У липні 1915 р. силами гуртківців вдалося поставити виставу «Назар Стодоля»
за твором Т.Шевченка. Режисером цієї вистави був політемігрант з України С.Алимов. Усі кошти, отримані від спектаклю, український гурток передав до фонду допомоги політичним каторжанам і засланцям у Росії [2].
Керівник «Українського гуртка» Г.Мелашич тісно
співробітничав з періодичним виданням Спілки російських емігрантів – часописом «Известия». У лютому
1915 р. на першій сторінці часопису з’явилася його стаття
«Російський цар і український народ у Галичині». У ній
автор охарактеризував становище українського народу,
який опинився у роки Першої світової війни у ворогуючих військових блоках. Говорячи про національний рух
у Галичині, Г.Мелашич зазначав, що в результаті тривалої боротьби західні українці змогли добитися визнання
урядом їх рідної мови та виборчого права. Соціалістична
і Трудова партії Галичини, діючи легально, мали свої клуби і видавали власні часописи. Автор підкреслював, що
п’ятимільйонне українське населення Галичини, Буковини
і Закарпаття змогло створити розгалужену мережу національної освіти, починаючи з початкових шкіл й закінчуючи вищими навчальними закладами. Однак після вступу
в Галичину російських військ і створення на її території
окремої губернії, констатував Г.Мелашич, почалися гоніння на український рух. Русифікація краю призвела до того,
що українська мова була заборонена не тільки в освіті й
суспільному житті, а і в приватному листуванні [2].
Українським проблемам присвячувалася стаття, надрукована на сторінках «Известий» у липні 1915 р. Вона
називалась «Український рух і війна» й була вміщена за
підписом «П–ый», за яким переховувався український політемігрант Г.Піддубний (Толмачів). Стаття відкривалася
стислим оглядом історії українського національного руху
за період з 1861 р. і до 1914 р. Переходячи до його розгляду
в умовах війни, він зазначав, що влада використала її початок, як привід для переходу у наступ на права українців.
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Це проявилося у тому, що в Галичині царат заборонив соціалістичні організації українців та їх періодичні видання,
а на Наддніпрянській Україні антимонархічні партії були
знову загнані у підпілля. Разом з тим, Г.Піддубний відмічав активізацію роботи українських політичних організацій за кордоном. Аналіз становища в українському русі
дозволив автору зробити висновок про те, що перспективи його розвитку будуть залежати як від часу завершення
війни, так і від того хто в ній переможе. Завершувалася
стаття, висловленням впевненості у тому, що народні маси
України «виберуться з казенного царизму на свіже повітря
і при денному світлі залікують свої рани» [2].
На сторінках, ще одного часопису Спілки – «Рабочая
Жизнь», що виходив в Брісбені у 1916–1917 рр., під псевдонімом «О.Матуличенко» друкував свої матеріали український політемігрант О.Зузенко. Він народився у 1884 р.
в сім’ї українського робітника, який тоді проживав у Ризі.
За участь в революційних подіях 1905 р., О.Зузенка було
виключено з Ризького морехідного училища, тому він переїхав до Миколаєва, де продовжив навчання у місцевій
морехідці. Після її завершення працював на торгівельних
кораблях на Чорному і Балтійському морях, деякий час
жив в Англії, Південній Африці, а у 1916 р. опинився в
Австралії [7]. Як і більшість політемігрантів у роки Першої
світової війни він займав антимілітаристку позицію та
поширював антивоєнні погляди через друкований орган
Спілки. 18 жовтня 1916 р. «Рабочая Жизнь» надрукувала
його статтю «Завдання третього Інтернаціоналу» в якій він
піддав критиці позицію лідерів міжнародного робітничого
руху, які підтримали уряди воюючих країн та висловився
за створення нового Інтернаціоналу, який має бути «побудований на взаємній довірі і розумінні спільності інтересів
робітників всього світу та приведе нас до перемоги, до соціальної, а не політичної революції» [6].
Насичене бурхливими подіями життя випало на долю
українського політемігранта В.Насєдкіна, який народився
у 1884 р. в Харкові в сім’ї музиканта. У 1903–1904 рр. він
працював в харківській підпільній типографії і входив до
складу бойової дружини РСДРП. Потім вів революційну
роботу в Одесі та Проскурові, за що у 1907 р. був засуджений до заслання в Іркутську губернію, звідки втік та
емігрував до Австралії [8,с.430].Про роки перебування в
еміграції В.Насєдкін розповів в книзі спогадів, що витримала декілька перевидань [9;10;11].
До складу редакційної колегії «Рабочей Жизни» входив виходець із України С.Алимов [8,1917. – 6 лютого].
Він народився у 1892 р. в с. Славгород, Охтирського повіту Харківської губернії. Навчався в Харківському комерційному училищі, але за революційну діяльність був
виключений з навчального закладу і відправлений на вічне поселення до Єнісейської губернії. Однак там довго
не затримався, а після втечі – через Шанхай, Японію та
Корею – емігрував до Австралії, де брав участь в діяльності організацій політемігрантів та редагуванні друкованих
органів. На сторінках емігрантської періодики публікувалися перші вірші С.Алимова.
Ще одним політемігрантом з України був М.Прохоров,
який народився у 1880 р. в сім’ї українського селянина на
станції Дружківка, Катеринославської губернії. Політичну
діяльність він розпочав у 1902–1904 рр. в соціал–демократичних організаціях Маріуполя. Згодом, за дорученням
партії, переїздить до Оренбургу, де у 1905 р. працював у
місцевій організації РСДРП, а потім вів нелегальну роботу в Туркестанській організації РСДРП. Заарештований у
1910 р., М.Прохоров був засуджений на два роки заслання в
Єнісейській губернії. У1912 р. йому вдалося втекти і разом
з дружиною емігрувати до Австралії [8,с.520]. М.Прохоров
брав участь у діяльності Спілки російських робітників і у
1915 р. очолював її відділення в Кернсі [2,1915. – 2 грудня].
Саме на п’ятому континенті в Атертоні у 1916 р. у нього народився син Олександр. Після того як родина Прохорових
у 1923 р. повернулася до Радянського Союзу, Олександр
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закінчив Ленінградський університет і став відомим фізиком. За винаходи, зроблені в галузі лазерної техніки,О.
Прохорову у 1964 р. було присуджено Нобелівську премію
[12,с.160].
У роки Першої світової війни більшість українських
емігрантів висловилися проти участі в ній як у складі російської, так і у підрозділах австралійської армій, розуміючи, що вона ведеться за інтереси чужих імперій. Однак
серед них знайшлися ті, хто вступив добровольцями до
Австралійсько–Новозеландського армійського корпусу
(Australian and New Zealand Army Corps– ANZAC), бійці
якого брали участь у воєнних діях у Туреччині та Європі.
Серед військовослужбовців цього корпусу, яких називали
«анзаками», були і українці. У документах австралійських
архівів згадуються прізвища 25 українців, які перебували
на фронтах Першої світової війни. Це П.Білошапка із Києва,
Ц.Волковський із с. Ліпки під Києвом, Я.Гречинський та
М.Коропець із Чернігівщини, С.Ткаченко із Гусятина під
Камя’нець–Подільским, Я.Качура із Запоріжжя, П.Ткачук
та І.Клешенко із Дубно на Волині та ін. [13,с.21–32].
Після повалення самодержавства у 1917 р. у Росію повернулася більша частина українських політемігрантів. Їх
від’їзд призвів до згортання роботи українських організацій в Австралії. Після цього трудові емігранти з України
все більше інтегрувалися в економічну й політичну систему країни, приймаючи австралійське громадянство. Однак
найбільш політизована частина наших співвітчизників
перейшла до організацій російських емігрантів, що продовжили свою діяльність на п’ятому континенті.
Після встановлення радянської влади в Росії і підписання Брестського миру, австралійська влада почали переслідувати членів організацій російських політемігрантів,
яких звинувачували у шпигунстві і проведенні підривної
роботи в країні. Спираючись на прийнятий в роки війни
«Акт про воєнну зостережність», влада Квінсленду встановила за ними нагляд поліції, їм заборонялось проведення мітингів і демонстрацій, закривались періодичні видання емігрантів, а їх самих звільняли з роботи. Політично
активних вихідців із Росії, з одного боку, звинувачували
у тому, що вони є агентами Москви, які збираються здійснити соціалістичну революцію в Австралії, а з іншого –
не дозволяли повертатися на батьківщину. В результаті,
між вихідцями із Росії і проурядовими налаштованими
мешканцями Австралії, яких називали «лоялістами», виник конфлікт, що продовжувався протягом 1918–1919 рр.
[14,с.95–102].
Найбільшої гостроти він набув наприкінці березня 1919
р., коли керівництво Спілки вирішило провести політичну
демонстрацію під гаслом захисту демократичних прав. 23
березня 1919 р. на вулиці Брісбена вийшло близько 400 маніфестантів, серед яких були не тільки російські емігранти,
але й австралійські робітники, які представляли місцеву
соціалістичну партію. Демонстранти, очолювані лідером
Спілки О.Зузенком, під червоними прапорами рушили
до центру міста. Спроби поліції зупинити ходу не увінчалися успіхом і колона пройшла до центрального майдану
міста, де відбувся багатолюдний мітинг. [14,с.118–119].
Наступного дня 7–тисячний натовп прихильників провладних партій та ветеранських організацій вийшов на вулиці
міста із закликами «викинути із Квінсленда російських
варварів» та «спалити їх зал зборів і повісити їх». Група
озброєних ветеранів війни підійшла до будинку Спілки і
вчинила погром приміщення [15,с.151–152]. Починаючи із
31 березня і до 7 липня 1919 р. у Брісбені відбулося декілька судових процесів, у ході яких організатори демонстрацій були засуджені до штрафів та тюремного ув’язнення
терміном від одного до десяти місяців. Серед 16 покараних
росіян і австралійців опинився і український політемігрант
М.Остапенко, якого засудили до семи місяців позбавлення
волі [14,с.163].
З метою уникнення подібних соціальних конфліктів
у майбутньому, австралійський уряд дозволив залишиЗбірник наукових праць «Ґілея: науковий вісник»

Випуск 77

ти країну найбільш радикальним емігрантам. На початку
квітня 1919 р. О.Зузенко був висланий на о. Цейлон,а в
червні влада депортувала його дружину Ц.Розенберг – у
Александрію (Єгипет) [15,с.158]. У серпні 1919 р. російськомовна газета «Набат», яка була заснована О.Зузенком
і продовжувала виходити після його депортації, повідомила про звільнення із в’язниці М.Остапенка [16,1919. – 6
серпня].
Показовим є те, що події 23–24 березня 1919 р. у
Брісбені, пов’язані з політичною демонстрацію вихідців з
Росії, посідають помітне місце в австралійській історіографії. Починаючи з 80–х рр. минулого століття і по наш час на
п’ятому континенті були захищені докторські дисертації,
видані монографії, опубліковано чимало статей, присвячених «повстанню червоних прапорів», як прийнято називати
цю подію істориками Австралії [14;15;17;18;19;20;22;23].
Отже, діяльність української еміграції в Австралії на
початку ХХ ст. мала багатогранний характер. Вона була
спрямована як на задоволення духовних потреб співвітчизників, так і на захист їх соціальних та політичних прав.
Участь вихідців із України в громадських організаціях емігрантів сприяла їх адаптації на п’ятому континенті.
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Діяльність організацій Всеросійського союзу
поштово–телеграфних чиновників в Україні
в 1905 р.
Досліджуються організаційні та програмні засади діяльності, а
також взаємодія з владою професійно–політичної організації –
Всеросійського союзу поштово–телеграфних чиновників у 1905 р.
в Україні. Особлива увага приділена функціонуванню Київського,
Харківського, Херсонського, Одеського та Ялтинського осередків Союзу.
Вони взяли активну участь в поштово–телеграфному страйку в другій
половині листопаду – на початку грудня 1905 року та зіштовхнулися
з репресивними заходами уряду у грудні того ж року, внаслідок чого
тимчасово припинили свою діяльність.
Ключові слова: Всеросійський союз поштово–телеграфних чиновників,
професійно–політична організація, програмні засади, страйк.
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The Activity of the All–Russian Union of Postal–Telegraph Officials
in Ukraine in 1905
The aim of the paper «The Activity of the All–Russian Union of Postal–
Telegraph Officials in Ukraine in 1905» was to make a review of the
professional and political organization’s activity in 1905 in Ukraine, first of all,
on the basis of archival sources. The All–Russian Union of Postal–Telegraph
Officials played an important role in the period of the revolution peak in
1905–1907, by organizing The All–Russian postal and telegraphic strike.
The centers of the Union worked in Kyiv, Zhytomyr, Kharkiv, Katerynoslav,
Kherson, Odessa, and Yalta. Organizational legalization and working out
of Postal–Telegraph Union programme fundamentals was held in October–
November, 1905. In some towns and cities the authority could suppress the
postal and telegraphic strike with the help of repressive and tactical actions,
but Postal–Telegraph Union in Ukrainian regions of the Russian Empire did
not disappear and continued its activity in 1906–1908.
Keywords: All–Russian Union of Postal–Telegraph Officials,
professionally–political organization, programme fundamentals, strike.
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Деятельность организаций Всероссийского союза почтово–
телеграфных чиновников в Украине в 1905 г.
Исследуются организационные и программные принципы
деятельности и взаимодействие с властью профессионально–
политической организации – Всероссийского союза почтово–
телеграфных чиновников в 1905 году в Украине. Особое внимание
уделено функционированию Киевской, Харьковской, Херсонской,
Одесской и Ялтинской ячеек Союза. Они приняли активное участие
в почтово–телеграфной забастовке во второй половине ноября –
начале декабря 1905 г. и были подвергнуты репрессиям со стороны
властей в декабре того же года, в результате чего временно
прекратили свою деятельность.
Ключевые слова: Всероссийский союз почтово–телеграфных
чиновников, профессионально–политическая организация,
программные принципы, забастовка.

В умовах революційних подій 1905–1907 рр. в суспільстві почали утворюватися нові суспільно–політичні
інститути, активізували свою діяльність безпартійні професійно–політичні організації, що мали на меті вирішення професійних завдань, однак їх представники вважали,
що без зникнення самодержавства і досягнення повного
народовладдя їхні професійні вимоги не можуть бути задоволені. Однією з таких організацій був Всеросійський
союз поштово–телеграфний чиновників (ВСПТЧ) – масова безпартійна політико–професійна організація поштово–телеграфних чиновників та службовців Російської імперії, яка діяла в тому числі й в українських губерніях у
1905–1908 рр.
В історіографічному плані питання є малодослідженим.
Окремі відомості про діяльність ВСПТЧ містяться лише в
статті Н.Череваніна, що присвячена руху серед інтелігенції на початку XX ст., котра була видана ще у 1910 р. У ній
автор, зокрема, зазначає, що ВСПТЧ виник пізніше інших
союзів інтелігенції та провів в листопаді 1905 р. «знаменитий» поштово–телеграфний страйк [5,с.179].
Сучасні вітчизняні [2,с.65] та російські [4] дослідження, даючи характеристику професійно–політичним
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об’єднанням інтелігенції на початку XX ст., на жаль, обходять увагою ВСПТЧ.
Таким чином, всі аспекти проблеми, а особливо ті, що
стосуються діяльності організації на місцевому рівні є малодослідженими і потребують вивчення.
Метою даної розвідки є огляд діяльності професійно–
політичної організації поштово–телеграфних службовців
у 1905 році в Україні на основі аналізу, в першу чергу, архівних джерел. З цією метою нами було виконано ряд завдань: було охарактеризовано програмні засади діяльності
ВСПТЧ; розглянуто особливості зародження організацій
ВСПТЧ та їх функціонування, а також перебіг листопадового страйку поштово–телеграфних чиновників у різних
губерніях.
В Україні порівняно рано, ще до днів т.зв. «жовтневих
свобод» і поширення проекту Союзу зародився осередок
Всеросійського союзу поштово–телеграфних чиновників в
м. Житомир. Звідти 28 липня 1905 року в м. Пензу було
відправлено телеграму з текстом: «Житомирська організація Союзу поштово–телеграфних чиновників вітає пензенських чиновників з тим, що й до них нарешті дійшла
революція. Свободу народу – скажемо разом російському
уряду!» [18,арк.191,192]. Таким чином, вже на початкових етапах існування організації житомирський осередок
Поштово–телеграфного союзу продемонстрував першочерговість політичних цілей організації.
Організаційне оформлення і вироблення програмних
засад Поштово–телеграфного союзу припало на жовтень–
листопад 1905 року коли в загальнодержавній та регіональній періодиці з’явився проект статуту організації та відбувся Всеросійський з’їзд працівників пошти та телеграфу.
Матеріали про Всеросійський союз поштово–телеграфних
чиновників почали з’являтися в пресі після Маніфесту
17 жовтня 1905 року від імені його Центрального Бюро.
Так, 30 жовтня 1905 р. в газеті «Новости», а також в кількох
інших виданнях було надруковано «Статут Всеросійського
поштово–телеграфного союзу». В ньому була запропонована структура організації. Члени Союзу утворювали
в кожній окремій поштово–телеграфній установі групові
організації (одну чи декілька у відповідності до місцевих
умов), до складу яких мали входити службовці різних професій. Сукупність організаційних груп у кожній установі
отримувала назву відділення союзу, а також найменування
за місцем розташування. У кожному губернському місті з
групових осередків організації губернський з’їзд Союзу
мав обрати губернське бюро. Кошти Союзу мали формуватися з обов’язкових щомісячних членських внесків
у розмірі 1% від місячної платні та інших нерегулярних
надходжень (пожертв, зборів з концертів та лекцій тощо).
При цьому кожна групова організація з усіх своїх надходжень щомісяця мала відраховувати 50% в місцевий губернський комітет, котрий в свою чергу мав відраховувати
15% в Центральне Бюро (ЦБ) на поточні витрати, друк і
розсилку літератури, роз’їзди для налагодження контактів, організацію страйку тощо, а також 50% в страйковий
фонд, надходження до якого можна було витрачати лише
на організацію страйку та допомогу постраждалим від
нього. Запропонувавши означений статут, ЦБ Союзу запропонувало всім поштово–телеграфним чиновникам негайно організовувати в кожній установі групи і приєднуватися до Союзу, подавши заявку про це через редакцію
«Московской Вечерней Почты» [10,арк.57–57зв].
14 листопада 1905 г. у Москві відкрився перший всеросійський делегатський з’їзд ВСПТЧ. На ньому одноголосно було прийнято таку мету, завдання та платформу союзу:
«Союз має на меті докорінно покращити матеріальне та
службово–правове становище поштових та телеграфних
службовців, а також захищати їх корпоративні інтереси».
Для цього союз прагнув встановити такий лад, за якого
прийняття всіх урядових законодавчих положень та заходів, що стосуються поштово–телеграфних службовців,
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бовців. Чиновників та службовців не задовольняла половинчастість Маніфесту 17 жовтня 1905 року і вони висували вимогу повної свободи та скликання Установчих зборів
на основі загального, прямого, рівного і таємного виборчого права для реформування державного ладу Російської
імперії [3,с.229]. На цьому з’їзді було вирішено оголосити загальний страйк поштово–телеграфних чиновників.
Приводом до страйку став наказ начальника головного
управління пошти та телеграфу Севастьянова про заборону поштово–телеграфним чиновникам об’єднуватися у
будь–які професійні союзи [1] та звільнення окремих активістів союзу. У відповідь на це в ніч з 14 на 15 листопада 1905 р. була вироблена і надіслана телеграма голові
Ради міністрів Російської імперії графу С.Ю. Вітте з визначеними термінами на задоволення вимог поштово–телеграфних чиновників, що так і залишилася без відповіді.
З’їзд циркулярно оповістив осередки Союзу про початок
Всеросійського поштово–телеграфного страйку. В окремому зверненні до суспільства ЦБ Союзу пояснило суспільству причини, що змусили поштово–телеграфних чиновників розпочати страйк. Окрім того, на зустріч з головою
Ради міністрів була направлена особлива депутація, котра
не була прийнята [17,арк.1–1зв].
19 листопада 1905 року міністр внутрішніх справ П.М.
Дурново розіслав всім губернаторам таку телеграму: «На
підставі положення про охорону накажіть заарештувати та
ув’язнити всіх відомих вам – жандармському управлінню
і поштово–телеграфному начальству – підбурювачів і агітаторів за страйк пошти та телеграфів». Одразу після цієї
телеграми розпочинається період репресій. Всі найвизначніші керівники Поштово–телеграфного союзу впродовж
кількох тижнів були заарештовані [1].
7 грудня 1905 року відбувся інший з’їзд делегатів Союзу,
що постановив не припиняти боротьбу до досягнення намічених цілей. Окрім того, в постанові зазначалося, що виступаючи за «легальну та культурну боротьбу», у зв’язку
з жорсткою протидією уряду, Союз знімав з себе будь–яку
відповідальність за форми в яких ця боротьба могла проявитися [17,арк.1–1зв].
На місцевому рівні в українських губерніях Російської
імперії з жовтня 1905 року існувала Київська організація
Союзу. Одразу після проголошення царського Маніфесту
17 жовтня 1905 року поштово–телеграфні чиновники провели в Києві збори та направили у Санкт–Петербург телеграму С.Ю. Вітте у якій висловили «глибокі почуття відданості Престолу і Величності за даровану 17 жовтня свободу
слова, друку, зборів, союзів» та заявили про приєднання до
ВСПТЧ [11,арк.9]. В професійному відношенні активними
діячами Київського відділення Союзу були особи, що працювали в поштово–телеграфному відділенні: переважно
почтово–телеграфні чиновники, а також поштарі, телеграфісти, інженери, механіки тощо. До Поштово–телеграфного союзу належав також завідувач канцелярію Київської
поштової контори та завідувач Фундукліївським поштовим відділенням [8,арк.21–21зв]. В листопаді 1905 року
представник київського осередку Союзу, телеграфістка
С.Г. Григорьева була делегована на Всеросійський з’їзд поштово–телеграфних чиновників [6,арк.68]. Активними агітаторами і організаторами поштово–телеграфного страйку
були телеграфіст Ф.Ю. Бороденко, поштово–телеграфні
чиновники П.Н. Зражевській, В.С. Капустін, В.Ф. Русіянов
та ін. [6,арк.5].
Масового поширення організації союзу набули на
Харківщині де збори поштово–телеграфних чиновників
відбулися 29 жовтня 1905 року. В результаті було утворено Харківський районний комітет поштово–телеграфного
союзу [11,арк.9]. Головою означеного комітету став Г.В.
Подольський [9,арк.40]. Харківський районний осередок
Союзу приймав заяви з власноручними підписами осіб,
що бажали приєднатися до Поштово–телеграфного союзу
через редакцію газети «Харьковский листок» [11,арк.9].
Місцевий осередок ВСПТЧ взяв активну участь у листо-
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падовому поштово–телеграфному страйку і отримав значну матеріальну допомогу від харків’ян, які зібрали на підтримку страйкуючих близько 3000 руб. [10,арк.57зв–58]
Комітет займався також випуском та поширенням власних
прокламацій [17,арк.1–1зв].
З перешкодами з боку місцевої адміністрації майже одразу ж зіткнулися Катеринославські чиновники. Вони приєдналися до Союзу та надіслали про це телеграму до редакції «Русского слова» в Москву, однак вона не дійшла до
адресата, оскільки була затримана завідуючим телеграфом
Івановим. В свою чергу начальник місцевого поштово–телеграфного округу заборонив чиновникам приєднуватися
до свого професійного Союзу, обґрунтовуючи це тим, що
дія Маніфесту 17 жовтня 1905 р. на них не поширюється
[11,арк.9].
Успішно діяли осередки Союзу поштово–телеграфних чиновників в Херсонській та Таврійській губерніях.
Зокрема, з жовтня 1905 р. під впливом отриманої телеграми з Москви від Центрального Бюро з запрошенням
приєднатися до Поштово–телеграфного союзу утворився
Ялтинський поштово–телеграфний союз. Наступним кроком стало знайомство з проектом програми ВСПТЧ, що був
вміщений в №258 газети «Вечерняя Почта». З метою розгляду проекту відбулося кілька зборів чиновників поштово–телеграфної контори в результаті чого програма Союзу
була прийнята місцевим осередком з незначними доповненнями. Також було вирішено організувати Ялтинський
виконавчо–розпорядчий комітет Всеросійського поштово–телеграфного союзу про що було повідомлене його
Центральне Бюро. Головою місцевого комітету, що складався з 7 осіб, став завідуючий Ялтинською телефонною
мережею В.С. Ракітін, а обов’язки скарбника виконував
молодший механік Ялтинської телефонної станції П.П.
Турков. Делегат від Ялтинського осередку взяв участь у
Всеросійському поштово–телеграфному з’їзді в середині
листопада 1905 р., а коли Центральним Бюро Союзу було
прийнято рішення про страйк, загальні збори Ялтинського
відділення поштово–телеграфного союзу вирішили його
підтримати.
Місцева організація Союзу взяла активну участь в
проведенні поштово–телеграфного страйку у листопаді
1905 р. 15 листопада 1905 р. з Сімферополя до Ялти надійшло повідомлено про припинення робіт, що і було виконано працівниками Ялтинської поштово–телеграфної
контори і телефонної станції. В ході страйку членами союзу були виправлені пошкодження телеграфних дротів на
прохання начальника Ялтинської поштово–телеграфної
контори та організовано чергування на телефоні на випадок надзвичайних ситуацій. Таким чином, усвідомлюючи
суспільну важливість своєї професії та можливі негативні наслідки страйкової боротьби поштово–телеграфні чиновники йшли на обмежену співпрацю з представниками
місцевої адміністрації. Навіть масові звільнення наприкінці листопада 1905 р. не зупинили зібрань членів ялтинського осередку ВСПТЧ. Зібрання були перенесені з
приміщення контори на дачу до В.С. Ракітіна. Страйк було
припинено лише 16 грудня після арешту керівників Союзу
[15,арк.15–16].
Наприкінці жовтня 1905 року під впливом газетних публікацій утворився Союз поштово–телеграфних чиновників в м. Одеса Херсонської губернії. В програмному відношенні членами осередку було вирішено приєднатися
виключно до професійної платформи союзу, відкинувши
її політичну складову. З членів союзу було утворено спеціальний агітаційно–організаційний комітет. В першій половині листопада 1905 року під впливом роз’яснень працівника місцевої поштово–телеграфної контори інженера
Л.В. Залуцького, що повернувся з Петербургу, була прийнята і політична частина платформи союзу. Зокрема, Л.В.
Залуцький в своїй агітації переконував, що лише виконання політичної частини платформи союзу забезпечить повне
виконання професійних вимог. Вказаний Л.В. Залуцький
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став учасником листопадового делегатського з’їзду Союзу.
Страйк в Одесі розпочався з 15 листопада 1905 р. та тривав
близько трьох тижнів. Його не зміг зупинити навіть арешт
Л.В. Залуцького на початку грудня 1905 р. Впродовж означеного часу комітет Поштово–телеграфного союзу продовжував агітацію, поширював відозви, роздавав гроші, вугілля та провізію страйкуючим. Страйк змогла зупинити
лише обіцянка начальника поштово–телеграфного округу
пробачити поштово–телеграфним чиновникам участь у
означеній акції протесту та видати платню, що зруйнувало
єдність в лавах страйкуючих [14,арк.6–7].
Боротьба місцевих поштово–телеграфних чиновників
була підтримана представниками інших професійно–політичних організацій. Зокрема, підтримав діяльність місцевої
організації представник Союзу Союзів та Всеросійського
академічного союзу приват–доцент Новоросійського університету Р.М. Орженцький, що 9 листопада 1905 року
виступив перед поштово–телеграфними чиновниками з закликом до об’єднання. Промова мала великий успіх і стала
причиною приєднання місцевого поштово–телеграфного
союзу до Союзу Союзів [13,арк.2–3]. Окрім того, члени
Одеського відділення Всеросійського союзу вчителів і діячів народної освіти на своєму засіданні одноголосно прийняли таку постанову: «Ми…шлемо свій гарячий привіт і
співчуття товаришам поштово–телеграфним службовцям,
дивуємося стійкості і одностайності, з якою вони, виступили на захист прав свого Союзу, що веде боротьбу за велику
справу звільнення Батьківщини» [12,арк.5].
У листопаді 1905 року під впливом телеграм, що надсилалися від осередків ВСПТЧ в Москві та Одесі, було
утворене Херсонське відділення Союзу. На засіданні 12
листопада 1905 року в ході аналізу професійно–політичних вимог Московського та професійних вимог Одеського
осередку поштово–телеграфних союзів в якості програмних були прийняті виключно професійні вимоги. На тому
ж засіданні було обрано Херсонський комітет ВСПТЧ, а
до Одеси надіслано постанову про приєднання до Союзу.
Уповноваженим від Херсонського комітету на поштово–телеграфний з’їзд було обрано Одеського делегата
Л.В. Залуцького. 15 листопада 1905 р. Херсонські поштово–телеграфні чиновники приєдналися до загального
поштово–телеграфного страйку, що супроводжувався щоденними мітингами і зібраннями працівників поштово–
телеграфного відомства. Постійний телефонний зв’язок
при цьому підтримувався з організаціями Союзу в Одесі
та Миколаєві. Страйк припинився лише внаслідок арешту
керівників місцевого осередку ВСПТЧ [16,арк.6–7].
Після проведених урядом в листопаді–грудні 1905 року
репресій проти керівництва та активних діячів поштово–
телеграфного союзу більшість його організацій тимчасово припинило свою діяльність. Так, у грудні того ж року
Київське охоронне відділення прозвітувало Київському губернатору про розпад і зникнення місцевого бюро Союзу
поштово–телеграфних чиновників після проведених в листопаді арештів головних діячів цієї організації [7,арк.2].
Таким чином, Всеросійський союз поштово–телеграфних чиновників відіграв важливу роль в період найвищого піднесення революції 1905–1907 рр., організувавши Всеросійській поштово–телеграфний страйк. В
Україні осередки Союзу діяли в Києві, Житомирі, Харкові,
Катеринославі, Херсоні, Одесі, Ялті та деяких інших містах. За допомогою репресивних та тактичних заходів владі вдалося припинити поштово–телеграфний страйк, однак Поштово–телеграфний союз в українських губерніях
Російської імперії не зник і продовжив свою діяльність
у 1906–1908 рр. Перспективним є дослідження історії
ВСПТЧ в наступний період.
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Disclaimer Reunion: Causes declaration of a separate state in
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An analysis of source documents of an official nature, materials,
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liberation movement in Western Ukraine. Established that the decisive
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Отказ от соборности: причины провозглашения отдельного
государства на западноукраинских землях 1918 г.
Проведен источниковедческий анализ документов официального
характера, материалов периодики и источников личного
происхождения, имеющие непосредственное отношение к освещению
причин провозглашения в 1918 году отдельного государства
на западноукраинских землях и отражают взгляды различных
политических сил и отдельных деятелей относительно соборной
Украины.
Ключевые слова: Соборная Украина, Западноукраинские
земли, Украинская Парламентарная Репрезентация, Украинская
Национальная Рада, Украинские политические партии.

Перша світова війна і Українська революція 1917–
1921 рр. стали знаковими подіями в історії України. Саме в
той час боротьба за відродження національної державності українського народу перейшла із загальнотеоретичної у
конкретно–політичну площину, а ідеал соборної України
вперше за багато років із заповітних мрій і сподівань став
нарешті реально втілюватися в життя.
Утвердження і розвиток незалежної демократичної
правової Української держави вимагає від істориків вирішення складних і відповідальних завдань осмислення
історичного досвіду минулого, об’єктивного висвітлення «білих плям» та розкриття малодосліджених проблем
з вітчизняної історії. Серед них: причини проголошення
окремої держави на західноукраїнських землях, а не приєднання цих земель до Української Народної Республіки
(далі УНР); взаємовідносини з Наддніпрянськими урядами тощо. Цим і зумовлена актуальність даної статті.
Історії державності на західноукраїнських землях в контексті Української революції 1917–1920 рр. присвячено
значний обсяг літератури, різнопланової за проблематикою, а також за формою та жанром [1;2;7;8;9;10;12;13;16
;20;21;22]. Широким є спектр видань: від газетної публіцистики – до узагальнюючих праць та монографій. Значна
частина цих праць доповнені чималим масивом документів і матеріалів з історії визвольних змагань 1917–1921 рр.
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[2;7;9;16;20;22]. Однак питання, чому політичний провід
західноукраїнських земель, декларуючи соборницькі ідеї
врешті решт взяв курс на побудову своєї окремої держави
в цих працях висвітлюється дуже поверхнево, або взагалі
залишається поза увагою.
Висвітлення передумов об’єднання двох гілок українського народу на сьогодні залишається одним з найбільш
дискусійних і недостатньо вивчених питань в історіографії. Це дає нам підстави стверджувати, що створення
справді наукової концепції історії державотворення на
західноукраїнських землях та історії Соборності України,
що, вважаємо, повинно стати одним з пріоритетних напрямків розвитку історичних досліджень Української революції 1917–1921 рр., не можливе без усестороннього
вивчення численних джерел, які відображають цю історію.
Метою статті є висвітлення на основі джерелознавчого
аналізу документів офіційного характеру, матеріалів періодики та джерел особового походження основних факторів,
що впливали на активізацію революційного руху у Східній
Галичині та основних причин і мотивів проголошення
окремої держави на західноукраїнських землях.
Методологічні засади дослідження базуються на основоположних принципах історичної науки – історизму, всебічності, об’єктивності, а також загальнонаукових методах
аналізу і синтезу. Це дало можливість виявити, опрацювати і проаналізувати значний масив джерел з проблеми
дослідження, піддати їх джерелознавчій критиці, що стало
важливим фактором об’єктивності дослідження.
Безумовно, Перша світова війна мала визначальний
вплив на розвиток революційного руху у Європі. Не виключенням стали і українські землі.
Українська Східна Галичина з самого початку військових дій стала ареною боротьби країн Антанти та Троїстого
Союзу. Протягом п’яти років, з 1914 по 1919 рр., майже
шести мільйонне населення краю сповна відчуло на собі
наслідки воєнного лихоліття: господарську і економічну
розруху, голод, військово–поліцейський терор як з боку
Австро–Угорщини, так і царської Росії – головних конкурентів в боротьбі за право володіння ним.
Закономірно, що в такій ситуації значно радикалізувалось суспільно–політичне життя краю, набуваючи форм як
соціальної, так і національно–визвольної боротьби проти
існуючого ладу та політичного режиму.
Активізації цього процесу сприяла також і проголошена президентом США Вудро Вільсоном 8 січня 1918 р.
програма післявоєнного мирного врегулювання, яка отримала назву «14 пунктів». Зокрема, пункт 10 програми
В.Вільсона, констатував, що «Народи Австро–Угорщини,
місце яких у Лізі Націй ми хочемо бачити застереженими
і забезпеченими, повинні отримати найширшу можливість
автономного розвитку» [11,с.54].
Виникнення Української Центральної Ради в ході
Української революції 1917–1921 рр., а особливо проголошення нею у IV Універсалі Української Народної
Республіки демократичною незалежною суверенною державою українського народу надало нового поштовху боротьбі за досягнення загальнонаціонального ідеалу.
Важливим етапом у розвитку національно–визвольної боротьби за українську державність був Брестський
мирний договір, підписаний УНР з Німеччиною, Австро–
Угорщиною, Болгарією і Туреччиною 9 лютого (н. ст.) 1918
року.
На підтримку дій УНР в Східній Галичині на початку
березня 1918 р. пройшли масові віча як «свята миру і державності». Це була широкомасштабна і масова акція яка
пройшла в 31 населенному пункті краю, а її учасниками
були більш як пів мільйона чоловік [3;18].
Для
західноукраїнських
політиків
підписання
Брестського миру і підписання до нього таємного протоколу, згідно з яким Австро–Угорщина зобов’язувалася надати нового правового статусу українським землям Східної
Галичини та Буковини, що входили до її складу, погоджуючись фактично на українську автономію, стало підтвердженням правоти курсу їхньої політичної боротьби і її підтримки на міжнародній арені.
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Однак, відправною точкою державотворчого процесу на
західноукраїнських землях в період Української революції
1917–1921 рр. став маніфест імператора Карл І Габсбурга
від 16 жовтня 1918 р. «До моїх вірних австрійських народів», в якому закликалося до «перебудови вітчизни на її
правдивих, й тому найпевніших засадах» – створення союзної федеративної держави, «в якій кожде племя на области, яку воно заселює, створить свій власний державний
організм» [4].
Таким чином, цісарський Маніфест фактично узаконював рішення Української Парламентарної Репрезентації
(УПР), яка фактично виконувала роль політичного проводу на західноукраїнських землях, від 10 жовтня 1918 р.
скликати у Львові 19 жовтня збори мужів довір’я всіх
українських територій Австро–Угоррської монархії, щоб
«покликати до життя конституанту під назвою «Українська
Народна Рада», яка буде покликана виконувати права самоозначення українського народу» [4].
Однак питання розпаду Австро–Угорської держави стало лише питанням часу. Національно–визвольна боротьба,
яка в жовтні 1918 р. охопила всю імперію, неминуче вела
до її краху і утворення на землях Австро–Угорщини самостійних національних держав. Масові народні виступи,
спрямовані проти існуючого режиму в поєднанні з активною суспільно–політичною та наростаючою військово–організаційною підготовкою до збройного виступу охопили і
західноукраїнські землі.
Наростання національно–визвольного руху в Східній
Галичині неминуче повинно було призвести до його логічного завершення – проголошення української держави в краї. Цю функцію взяли на себе українські галицькі
політики. Дотримуючись виробленої тактичної лінії і діючи відповідно до положення цісарського маніфесту від
16 жовтня, представники УПР скликали до Львова 18
жовтня 1918 р. політичну нараду, щоб реалізувати своє
попереднє рішення від 10 жовтня цього року. А вже 19
жовтня 1918 року новоутворена Українська Національна
Рада (далі – УНРада) прийняла першу постанову про
утворення Української Держави на українських землях
Австро–Угорщини.
Таким чином, ця постанова фактично стала першим
програмним документом УНРади, який визначав основні
напрями її роботи щодо розбудови національної держави
на західноукраїнських землях.
Наявні документальні матеріали, спогади безпосередніх
учасників та свідків подій не дають можливості встановити автора тексту цієї постанови. Відомо лише, що під час
опрацювання документу розгорнулась «політична дискусія над вирішенням основних правнополітичних домагань
новоуконституйованої української держави», в результаті
якої було прийнято «одноголосно спільні ухвали, зредаговані окремою комісією» [19].
Потрібно зазначити, що в час прийняття доленосних
рішень, УНРадою не було чітко визначено державно–політичного статусу української держави. Більшість її членів,
все ще сподіваючись на лояльність і мудрість австрійської
влади, відкидала пропозиції представників соціал–демократичної партії, окремих членів національно–демократичної та радикальної партій і українського галицького
студентства про негайне возз’єднання всіх українських
земель в єдину державу. Соборницькі настрої західноукраїнської громадськості знайшли своє втілення в заяві
соціал–демократа М.Ганкевича на з’їзді мужів довір’я і
громадських організаторів краю 19 жовтня 1918 р., в якій
чітко зазначалося: «ціллю наших національних змагань
є з’єдинена, вільна, самостійна українська республіка»
[8,с.115;19]. Постанова ж самої УНРади від 18 жовтня
1918 р. про проголошення західноукраїнської держави не
заперечувала її можливого державного розвитку у складі
майбутньої австрійської федерації.
Даючи характеристику таким рішенням членів УНРади,
С.Ярославин вказує на те, що постанова від 19 жовтня
«мала вичікуючий характер» [22,с.84]. Інший дослідник
історії ЗУНР П.Мірчук зазначає, що її можна порівняти з
III Універсалом Української Центральної Ради, «яким було
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проголошено створення на етнографічних українських
землях в Росії Української Народної Республіки, але – не
як суверенної, самостійної держави, а тільки як автономної частини російської держави», проте «різниця була в
тому, що в галицькому маніфесті не було ні одного слова
про федерацію з Австрією» [12,с.27].
Важливо, на нашу думку, визначити мотиви керівників
УНРади, які вплинули на зайняття ними саме «очікувальної» позиції щодо нeгaйнoгo возз’єднання всіх українських
земель в одну соборну державу. Насамперед, постанова від
19 жовтня була прийнята відповідно до цісарського маніфесту від 16 жовтня, що не виходило за рамки його правно–політичного поля. Підтвердженням цьому є рішення
Народного Комітету як керівного органу національно–демократичної партії від 17 жовтня 1918 р., про яке згадує
його голова К.Левицький. Він зазначає, що Комітет «вирішив прийняти цей документ (маніфест Карла І від 16
жовтня – В.П.) за платформу до організування української
національної держави на українських областях Австрії»
[8,с.110]. Така ж думка була домінуючою і серед членів
УНРади. Крім того, як пише той же К.Левицький, «частина наших політиків думала, що злука з Австрією може дати
нам захист перед імперіалістичним напором найближчих
сусідів» [8,с.117].
Постанова УНРади від 19 жовтня 1918 р. дозволила уникнути нехарактерної для загальних тенденцій національно–визвольної боротьби в Австро–Угорщині, як
писав С.Ярославин, надмірної революційності [22,с.28].
Негайне проголошення злуки українських земель могло бути сприйняте австрійською владою в Галичині,
як зрада державних інтересів. «Не було сумніву, – пише
С.Ярославин, – що влада у випадку проголошення злуки
була б активно виступила..., вистачило б тільки провести
арешти провідних українських людей, і справа була б раз
і на завжди погребена» [22,с.28]. Історичним підтвердженням цього може служити і той факт, що на середину жовтня 1918 р. жоден з народів «дунайської монархії» ще чітко
не проголосив своєї державної незалежності, зробивши це
лише згодом: чехи і словаки – 14 листопада, угорці – 16
листопада, південнослов’янські народи – 1 грудня, а самі
австрійці – 12 листопада [15,с.15,206,1485,1558].
Наступним важливим чинником, який вплинув на прийняття УНРадою саме такої постанови, була позиція голови УПР і УНРади д–ра Є.Петрушевича. Саме він, головуючи на з’їзді мужів довір’я і громадських організаторів
краю, дозволив представникам соціал–демократів лише
зачитати згадану заяву, не поставивши її на голосування,
щоб уникнути неминучого розколу самої УНРади та українського громадянства в цілому. Будучи добре обізнаним з
внутрішньо– та зовнішньополітичною ситуацією і не відкидаючи ідеї возз’єднання українських земель, він мав на
меті проголосити утворення західноукраїнської держави,
щоб створити необхідні передумови її визнання світовим
співтовариством відповідно до проголошених засад післявоєнного влаштування Австро–Угорщини, виголошеними
президентом США В.Вільсоном 8 січня 1918 р. [10,с.54].
Такий прагматичний підхід Є.Петрушевича до вирішення питання возз’єднання українських земель в одну
державу восени 1918 р. був зумовлений побоюваннями щодо нестабільності ситуації на Великій Україні, де
Український Національний Союз на чолі з В.Винниченком
та С.Петлюрою готував повстання проти Гетьмана
П.Скоропадського. Як стверджує С.Ярославин, ці побоювання підтвердили Л.Цегельський та О.Колеса, які за дорученням голови УПР 20 вересня 1918 р. були присутні на засіданні Українського Національного Союзу і переконалися
в тому, що він «остаточно це питання вирішив» [22,с.27].
Додаткового документального забезпечення для вивчення питання про негайну злуку українських земель
в жовтні 1918 р. вимагає і позиція соціал–демократії
Наддніпрянщини. С.Ярославин доводить, що Український
Національний Союз надіслав до Львова повідомлення з
проханням не проголошувати негайної злуки, оскільки
«провідники «Союзу» боялися, мабуть, скріплення становища гетьмана через прилучення національно настроєної
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Галичини» [22,с.29]. Однак документального підтвердження існуванню такого повідомлення в ході пошукової
джерелознавчої роботи нами не виявлено. Натомість в кореспонденції газети «Діло» від 29 жовтня 1918 р., яка подає
коментар В.Винниченка в київській «Робітничій газеті» на
рішення УНРади щодо вирішення питання державної належності західноукраїнських земель, читаємо протилежне.
Автор відверто засуджує позицію українських галицьких
політиків, які «керуючись своїм нічим не виправданим
опортунізмом і лояльністю до того, що вже не існує, в
своїх домаганнях не пішли дальше, як до проголошення
держави в зв’язку з тим державним організмом, який вже
не існує», підтримуючи ту їх частину, яка «ясно йде і недвозначно вказує той шлях, по якому йде не суха наукова
мудрість і хвилева вигода, а саме життя» [5].
Таким чином, питання возз’єднання етнографічних
українських земель в одну незалежну соборну українську
державу було відкладено на невизначений час. На знак
протесту проти такого рішення УНРади представники
УСДП відмовилися співпрацювати в ній.
Отже, ще наприкінці ХІХ – початку ХХ століть український національний рух увійшов у нову стадію свого
розвитку, що було викликано формуванням українських
політичних партій, чисельних національних товариств та
організацій. Починаючи від доби романтизму цей процес
був властивий усім поневоленим народам Європи і його
рушійною силою ставав загальносвітовий хід демократизації, що досягла різних стадій розвитку в українських етнографічно–територіальних одиницях.
В даний період на Наддніпрянщині відбулася політизація національного руху. Як і в Галичині, вона була
пов’язана з приходом нового покоління українських політиків. На політичну арену виходило нове покоління виховане в дусі «безкомпромісового українського націоналізму
на широкій європейській основі, людей, що вже не задовільнялись самою культурницькою діяльністю, а хотіли
добути для українського народу всю повноту національних
і політичних прав, йдучи поруч із всеросійським визвольним рухом, але своїм окремим шляхом у рамках власних
організацій» [6,с.546].
Встановлено, що вирішальний вплив на пробудження
українського народу до самостійного державного життя
мали Перша світова війна і особливо революції 1917 року
в Росії і 1918року в Австро–Угорській імперії.
Війна докорінно змінила національно–політичну ситуацію для українців, які опинилися між двома ворогуючими державами. Тепер змагання за українську державність
переходило із загальнотеоретичної у конкретно–політичну
площину. Як галичани, так і наддніпрянці проголосили
свою лояльність до держав, під пануванням яких вони перебували, що поставило їх у протилежно воюючі сторони.
Аналіз опрацьованих джерел дозволяє констатувати, що
з початком Першої світової війни український національно–визвольний рух розколовся. Однак, ідеї національної
свободи та соборності українського народу продовжували пропагуватись і на Наддніпрянщині, і на західноукраїнських землях. Але весь трагізм ситуації полягає у тому,
що представники політичних сил Наддніпрянщини (окрім
СВУ) можливість досягнення ідеалу соборності українського народу бачили тільки «в єднанні з відродженою
Росією і народами, що її заселяють» [14,с.185], західноукраїнські політики, в свою чергу, гарантами національно–державного розвитку українського народу вважали
Австро–Угорщину та Німеччину і ні в якому разі Росію
[17,т.1,с.222–223]. Така позиція керівників українського національно–визвольного руху стала у подальшому
визначальною для формування напрямків державного
будівництва.
Окрім цього, нестабільна політична ситуація на
Наддніпрянщині, підготовка антигетьманського повстання
та перспектива зміни влади в Українській Державі змусили
керівництво західноукраїнського національно–визвольного руху відкласти питання щодо возз’єднання всіх українських земель в одну соборну державу на другий план та
проголосити окрему українську національну державу на

47

ІСТОРИЧНІ НАУКИ
західноукраїнських землях. Однак, не зважаючи на це, ідея
соборності України залишалася бути однією з головних в
українському загальнонаціональному визвольному русі.
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Грудень 1918 – 1919 рр.
14 грудня 1918 р. під натиском Осадного корпусу Директорії (в авангарді з Січовими стрільцями)
і повстанських загонів, що обложили Київ, Гетьман
П.Скоропадський змушений був відмовитися від влади
[12]. Того ж дня Рада міністрів Української Держави на
чолі з С.Гербелем склала свої повноваження і передала
усю повноту влади Директорії, яка стояла на чолі протигетьманського повстання. Тож Українська Держава у формі Гетьманату припинила своє існування, в країні було відновлено Українську Народну Республіку (УНР).
Опанувавши столицю, члени Директорії (Володимир
Винниченко (голова), Симон Петлюра (головний отаман),
Федір Швець, Андрій Макаренко і Опанас Андрієвський)1
знов повернули Україну на соціалістичний шлях розвитку.
Новий уряд УНР очолив Володимир Чехівський. 19 грудня
1918 р. тимчасово виконуючим обов’язки народного міністра фінансів було призначено Василя Мазуренка, який
обіймав цю посаду до січня 1919 року [14,c.175].
Щоправда, затвердити міністром фінансів намічалося
П.Климовича, але він на той час мешкав десь на півдні і до
Києва не прибув. З огляду на це, за пропозицією міністра
народного господарства С.Остапенка, на посаду народного
міністра фінансів було запрошено Б.Мартоса [21,c.16].
Практично одразу ж після сформування Ради народних
міністрів при Міністерстві фінансів було започатковано
спеціальну комісію (перше засідання відбулося 30 грудня 1918 р.), яка мала розглянути справу усамостійнення
національної валюти і запропонувати урядові план грошової реформи. 1 січня 1919 р. В.Мазуренко, як голова,
представив Раді міністрів склад новоствореної Комісії при
Комітеті фінансів в справі упорядкування грошового обертання і заведення самостійної валюти, до якого, крім нього, увійшли також: М.Туган-Барановський (від Академії
наук), Х.Барановський і Хотовицький (від Українбанку),
А.Степаненко (від Союзбанку), Г.Лерхе (від Кредитової
канцелярії Міністерства фінансів), В.Тимошенко (від
Комітету фінансів), В.Ігнатович (як директор Державного
банку) [30,арк.3], пізніше до складу Комісії увійшов також
1
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Після об’єднання з УНР Західноукраїнської Народної Республіки (Акт Злуки
УНР і ЗУНР від 22 січня 1919 р.) до складу Директорії наприкінці березня 1919 р.
увійшов за постановою Трудового Конгресу Євген Петрушевич, як Президент
Української Національної Ради Західної Області УНР.
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міністр народного господарства проф. С.Остапенко та інші
[21,c.16].
Від 30 грудня 1918 р. по 5 січня 1919 р. комісія провела
чотири засідання. На першому засіданні головував виконуючий обов’язки міністра фінансів В.Мазуренко, а починаючи з другого – міністр фінансів Б.Мартос. На момент
вступу Директорії у Київ на терені України оберталися у
якості повноправних грошових знаків (окрім грошових
сурогатів, німецької та австрійської валют і місцевих бонів) українські гроші загальною сумою на близько 2 млрд.
775 млн. крб., а також російські грошові знаки на суму не
меншу від 10 млрд. рублів [24,c.49–50]. Комісія повинна
була розглянути два питання: про заходи по виправленню
існуючого в Україні грошового обігу і про запровадження
в Україні власної грошової системи.
На першому ж засіданні виявилися окремі суперечки
між його учасниками. Одні з них виступали за необхідність обміну російських грошей, що оберталися в Україні,
інші – за встановлення прийому рублів до обміну за заниженим курсом. Що ж до питання про необхідність запровадження самостійної української валюти взагалі і потребі
у врегулюванні існуючого грошового обігу, то проти цього принципових заперечень не було. Особливо чітко таку
позицію висловлював проф. М.Туган-Барановський, який
доводив нагальність у заходах про примусове усунення
платіжної сили рубля на терені України і проголошення
повної самостійності української валюти.
На другому засіданні було досягнуто своєрідного
компромісу між цими міркуваннями. По його завершенні
Міністерство фінансів внесло на розгляд Ради міністрів
проект закону, згідно якого українською грошовою одиницею мав бути карбованець. Саме у карбованцях повинні б
були відбуватися усі обрахунки платежів і контрактів, а також вказувалося, що розрахунки по минулим зробкам, які
обраховувалися у рублях, також мали здійснюватися у карбованцях за курсом 1 рубль дорівнює 1 карбованцеві. Крім
того, передбачалося, що російські грошові знаки мали б в
УНР обіг лише тимчасово до їхнього вилучення, а їхній
курс мав встановлюватися для кожного знаку (відповідно
номіналу та категорії) окремо. Крім останнього пункту цей
закон був фактично аналогічним до проекту подібного ж
закону гетьманського уряду.
Однак на третьому засіданні (4 січня 1919 р.) міністр
фінансів оголосив присутнім, що уряд не схвалив законопроект через такі зауваги: Рада міністрів вважала за
непотрібне встановлювати нову головну грошову одиницю-карбованець (що планувалося здійснити за Гетьманату
[12]) через те, що законом Центральної Ради від 18 березня
1918 р. за таку було визначено гривню; проект передбачав
тимчасовий умовний обіг російських грошових знаків, натомість найближчою метою уряду визначалася рішуча боротьба з рублем, причому перш за все мали бути вилучені
з обігу “керенки” номіналом у 20 та 40 руб., а взагалі ж –
російські грошові знаки повинні бути вилучені у найкоротший термін (за можливістю протягом місяця) [24,c.51–
52]. Більшість членів комісії (фахівців у фінансовій сфері)
такою категоричністю та поспіхом були незадоволені (в
українській скарбниці не було достатнього накопичення
національної валюти для обміну на рублі, а залишення населення з великими і недійсними сумами рублів було б небезпечно як з економічної, так і з політичної точок зору).
Того ж дня, 4 січня 1919 р., аби збільшити наявність
грошової маси в розпорядженні уряду для проведення
реформи, Директорія затвердила ухвалену Радою народних міністрів Постанову «Про надання права Міністру
фінансів випустити кредитових білетів і ознак Державної
Скарбниці на суму 3 млрд. 500 млн. карбованців». Таким
чином Міністерство фінансів УНР отримало згоду на
збільшення грошової емісії, обмеженої 8 листопада 1918 р.
гетьманським урядом до 2 млрд. 500 млн. крб., ще на 1 мільярд карбованців [29,арк.86–86 зв.].
На наступному засіданні комісії (5 січня 1919 р.)
Б.Мартосом було представлено новий Законопроект «Про
українську грошову одиницю і про усунення обігу в Україні
російських грошових знаків». Після незначних правок проЗбірник наукових праць «Ґілея: науковий вісник»
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ект було передано на розгляд Ради народних міністрів, яка
після дискусії його ухвалила [21,c.16]. 6 січня 1919 р. цей
закон було затверджено Директорією. В ньому, зокрема,
зазначалося, що з 26 січня 1919 р. «російські грошові знаки, як кредитові білєти, так і знаки Російської Державної
Скарбниці, так звані “керенки”, перестають бути законними платіжними знаками на Вкраїні, і прийом їх перестає
бути обов’язковим» [27,арк.43–43зв.;28,арк.8,28–28зв.].
Державною українською грошовою одиницею було визначено гривню, яка номінально містила 8,712 долі щирого золота й поділялася на сто шагів, а дві гривні складали один
карбованець. При цьому наголошувалося, що «всі розрахунки зборів, поступлень, видач та зазначених всяких сум
у грошових рахунках, актах та всіх взагалі умовах, а також
і всі платежі провадяться в гривнях та шагах» [27,арк.43–
43зв.;28,арк.8,28–28зв.]. Усі зробки та зобов’язання, що
були укладені в приватно-правових стосунках до 26 січня
й були визначені в рублях, мали здійснюватися в гривнях
за співвідношенням: 1 рубль рівний 2 гривням.
Крім того, від 16 січня 1919 р. усі державні установи
УНР мали припинити прийом в платежі та внески, а також на поточні рахунки, російських кредитових білетів
вартістю у 1000 та 500 руб., а з 21 січня – й номіналом у
250 рублів. Що ж до решти російських грошових знаків,
то Міністру фінансів надавалося право визначати курс, за
котрим після 26 січня 1919 р. вони мали прийматися урядовими установами, а також терміни та інші умови цього прийому за окремими категоріями грошових знаків
[27,арк.43–43зв.;28,арк.8,28–28зв.].
Паралельно закону від 6 січня з’явилося оголошення,
яке по суті роз’яснювало і доповнювало вищевказаний
законодавчий акт і відображало загальні риси грошової
реформи в УНР. Перш за все було вказано на причину
прийняття вищевказаного закону, а саме начебто тому, що
«останніми часами на Україну наїхало дуже багато людей з Московщини, які навезли з собою величезну силу
Російських грошей і витрачають їх не рахуючись з цінами.
Через це у нас на Украіні все більше та більше росте дорожнеча» [28,арк.9]. Тож саме й тому законом від 6 січня
1919 р. прийом російських грошових знаків було визнано
не обов’язковим як для приватних осіб, так і для усіх установ УНР.
Відтак міністр фінансів оголошував, що з 16 січня
1919 р. усіма державними установами УНР припинявся прийом російських кредитових білетів номіналом у 1
тис та 500 руб., а з 21 січня – кредитових білетів номіналом у 250 рублів. При цьому додавалося, що з 26 по 29
січня 1919 р. російські кредитові білети вартістю в 100,
50, 25, 10, 5, 3, 1 руб. (т.зв. «царські»), а також знаки
Держскарбниці номіналами в 40 та 20 руб. (т.зв. «керенки»), мали прийматися державними касами, касами залізниць, скарбових та приватних установ за заниженим паритетом: по 180 шагів за рубль, а з 29 січня – по 150 шагів за
рубль. Крім того: від 21 січня 1919 р. припинявся прийом
всіх купонів вартістю в 10 крб. і вище, що приймались до
того часу замість грошових знаків (до 21 січня всі установи Держбанку та Держскарбниці мали провадити оплату цих купонів); 5% зобов’язання (облігації) російського
Госказначейства, що були заштамповані відповідно із законом Української Держави від 4 листопада 1918 р. українським штампом, залишалися в обігу як грошові знаки за
номінальною вартістю нарівні з грошовими знаками УНР
і були обов’язковими до прийому як приватними особами,
так і державними установами у всі платежі та внески; усі
російські розмінні марки вартістю в 1, 2, 3, 5, 10, 15 та 20
коп., а також бони номіналами в 1, 2, 3, 5 і 50 коп. залишалися (до наступних законодавчих змін) в обігові як платіжні знаки нарівні з українськими грошовими знаками за
розмінним курсом: 2 шаги = 1 копійка.
Міністром фінансів також оголошувалося, що в зв’язку
з тим, що державною грошовою одиницею визначено гривню, то усі збори, податки, а також і всі інші платежі мусіли
відтоді рахуватися і провадитися лише у гривнях та шагах.
У гривнях мали вчинятися й усі платежі між приватними
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особами, в тому числі й укладені раніше у рублевій угоді
(1 руб. = 2 грн.).
Таким чином, після 26 січня 1919 р. в УНР обов’язковими
законними платіжними знаки стали тільки українські кредитові кредитові білети в гривневому номіналі та українські знаки Державної скарбниці в карбованцях (за винятком знаків номіналом у 100 крб., що були вилучені із
обігу ще за Гетьманату), а також російські 5% обов’язання
Держскарбниці заштамповані українським штампом,
купони вартістю менш 10 крб. від російських 4% серій
Держскарбниці та від облігацій: 5% внутрішніх позичок І
та ІІ випусків 1905 р., ІІІ випуску 1908 р., 5% позичок 1914
і 1915 рр.; інших внутрішніх 51/2% позичок 1915 і 1916 рр.
та позички Волі 1917 р., і російські розмінні марки та бони.
Усі інші російські грошові знаки були не обов’язковими
для прийому «і ніхто на Украіні не може бути примушений
приймати іх в платіжи» [28,арк.9].
З українських грошових знаків у січні 1919 р. в обігу
перебували кредитові білети вартістю в 2 тис. грн., 1 тис.
грн., 500 грн., 100 грн., 10 грн., 2 гривні, а також знаки
української Держскарбниці номіналами в 1 тис. крб., 50
крб. і 25 карбованців. Міністр фінансів в своєму оголошені повідомив, що «в близькому часі» мали бути випущені
нові знаки Держскарбниці УНР номіналами в 100, 10 і 5
карбованців [28,арк.9].
Згодом фінансовий міністр УНР Б.Мартос роз’яснював
чому цей закон просто уневажнював банкноти вартістю в
500 та 1 тис. рублів і не допускав виміну їх на українські
гроші так: «Ці банкноти були на руках у заможнішої частини населення, тому евентуальні втрати могли понести
лише заможні люди, і це було справедливо, бо через революцію більшість з них податків не платила» [21,c.17].
Оригінальне пояснення з огляну на те, що заможна частина людності податків не платила. Але ж їх ніхто і не збирав, позаяк Центральна Рада не мала в наявності апарату
для їхнього стягнення.
Втім, надії, які покладалися на виконання цього закону,
справдилися лише частково. За спогадами міністра фінансів її перебіг відбувався за такою процедурою: «Якщо при
виміні не вистачало достатньої кількости українських грошей, державні скарбниці приймали чужі гроші, записуючи
їх на рахунок депозитора, і рівночасно надсилали телеграми до Київської контори державного банку про висилку туди українських грошей. Велика частина російських
грошей, особливо “романовських”, залишилися на руках
у населення. Всупереч прогнозів проф. Яснопольського,
вартість українських грошей не тільки не впала, а навпаки
зміцнилася. На якийсь час настала стабілізація цін, бо населення прийняло їх з довір’ям» [21,c.17].
Однак невдовзі попит на національні грошові знаки знову знизився. Причиною тому був наступ більшовицьких
військ на Україну і чутки, що радянська влада має намір
анулювати українські гроші. Разом з тим, у провінції були
складнощі з обміном російських грошей на українські через відсутність в касах національної валюти. Крім того, в
країні швидко змінювалася політична кон’юнктура: так в
Лівобережній Україні, де швидко просувалися більшовики, реформа насправді залишалася лише “на папері”, в деякі місцевості відомості про закон приходили тоді, коли терміну на його виконання практично не залишалося тощо.
Фактично ж, окрім вказаної реформи, урядом Директорії
не було вироблено інших заходів по впорядкованню грошового обігу, ним продовжувався випуск паперових грошей,
що, звичайно ж не йшло на користь їхній стабільності.
Взагалі ж в період з 14 грудня 1918 р. по 5 лютого 1919 р.
(період між вступом Директорії в Київ та евакуації столиці
перед натиском більшовиків) урядом Директорії УНР було
випущено до обігу: 670 млн. 274 тис. крб. у кредитових
білетах, 348 млн. 200 тис. крб. у знаках Держскарбниці,
425 тис. крб. у розмінних марках, а загалом – 1 млрд. 018
млн. 899 тис. крб. [24,c.54]. Власне, вся подальша політика
уряду УНР у фінансовій області зводилася до емісійних заходів і кредитування державних установ, які пересувалися
разом з Директорією з однієї місцевості країни в іншу в за-
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лежності від військово-політичної ситуації і корекції лінії
фронту.
До залишення Директорією Києва урядом було ухвалено ще кілька законів фінансового спрямування. Так,
згідно закону від 16 січня 1919 р. земські і міські самоврядування могли користуватися позичкою від держави
на підтримання своїх поточних коштів, для чого їм необхідно було щорічно (до виплати позичок) надсилати до
Кредитової канцелярії Міністерства фінансів свої звіти,
кошториси і відомості про те, як використана одержана
позика [33,арк.53–53зв.]. Позика надавалася під відсотки.
Так, наприклад, Бердичівська міська управа отримала позику у 500 тис. грн. терміном на один рік із 6% річних і
першу частину відсотків мала сплатити «вперед в сумі пятнадцять тисяч гривень» [33,арк.12].
17 січня 1919 р. було видано Декрет про здачу населенням золота й срібла до Державного банку, а також постановлено конфіскувати в розпорядження Міністерства фінансів усі пам’ятники, аби здобути метал на карбування
монет [14,c.175]. Планувалося випустити золоті монети із
зображенням погруддя Т.Шевченка та срібні із зображенням будинку Центральної Ради. Щодо Декрету про здачу
населенням золотих і срібних монет, то спершу було оголошено про прийом цих речей з оплатою по оцінці на вагу,
але, разом з тим, було попереджено про можливість у майбутньому безоплатної конфіскації. Наївність і безглуздість
цієї акції пізніше визнав і сам її ініціатор, але поспішив
виправдатися політичною доцільністю Декрету, зазначаючи: «Правда, великого практичного висліду він не дав, але
мав значення політичне. Річ у тому, що за часів гетьмана
на Україну наїхало з Московщини багато заможних людей.
Вони, особливо жінки, ходили по місті, прикрашені коштовними речами. Це давало матеріяли для большевицької пропаганди, ніби Директорія охороняє капіталістів,
прихильників царського режиму. Цей декрет був добрим
спростуванням ворожої пропаганди. А капіталісти приспішили свій від’їзд в Одесу, а звідти в Західну Европу»
[21,c.20].
Перед від’їздом із столиці, Директорією 24 січня 1919 р.
було затверджено бюджет України на 1919 р., який насправді являв собою бюджет Української Держави (Гетьманату),
працю над яким 30 грудня 1918 р. завершила Бюджетова
комісія на чолі з Х.Лебідь-Юрчиком [8;19,c.142]. Втім, цей
бюджет втратив будь-яку свою доцільність, адже вже 5 лютого Директорія та всі урядові установи УНР змушені були
евакуюватися з Києва до Вінниці. Перед від’їздом міністр
фінансів Б.Мартос дав наказ Держбанку спакувати всі грошові знаки, як паперові так і металеві, а Експедиції заготовок державних паперів (ЕЗДП) – спакувати готові й ще
неготові гроші, а також кліше й літографічні каміння, папір, фарби тощо. Комендантом евакуації було призначено
урядового службовця Орла. Потяг Міністерства фінансів
виїхав з Києва о 7 год. Ранку [21,c.21–22].
Зі сховищ відділу кредитових білетів до Вінниці було
евакуйовано 970 млн. 120 тис. крб. скарбових знаків та
кредитових білетів, а також з київської контори Держбанку
грошових знаків на суму в 106 млн. 250 тис. крб. Крім
того, було вивезено: відсоткових паперів на суму в 1 млрд.
007 млн. 909 тис. 600 крб., серій і білетів Держскарбниці
на суму 433 млн. 800 тис. крб. [24,c.54–55] (з них, за свідченням завідуючого центральною філією Держбанку, 28
січня 1919 р. було евакуйовано з його Київської контори
3,6% білетів (серій) Держскарбниці на номінальну суму
417 млн. 750 тис. грн. з купонами 2 січня і 1 липня 1919 р.
[32, арк.4]), необроблених грошових знаків і неплатіжних
грошових знаків – на 62 млн. 936 тис. 768 крб. Всього
ж Директорією було вивезено грошових знаків, цінних і
відсоткових паперів (крім іноземної валюти та золота) на
суму в 2 млрд. 581 млн. 016 тис. 368 крб. [24,c.54–55]. При
евакуації Експедиція не змогла вивезти літографічні каміння для виготовлення купюр у 50 крб., тож при від‘їзді з
Києва малюнки цього каміння було знищено.
Протягом 1919 р. уряд УНР, а разом з ним і інституції Міністерства фінансів, змінили кілька резиденцій.
Керівництво країни змушене було через воєнні невдачі
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українського війська переїджати з Вінниці у Кам’янецьПодільський, Рівне, Тернопіль і знову до Кам’янцяПодільського. Державний банк разом з керівництвом
свого міністерства також на початку лютого 1919 р. прибув до Вінниці, де два тижні містився у місцевому відділі Держбанку, а Держскарбниця – у повітовій скарбниці.
Після цього Держбанк переїхав до Тернополя і розмістився там у приміщенні гімназії до травня. В травні 1919 р.
перед загрозою наступаючої польської армії ген. Галлера
змушений був перенестися до Заліщиків, а звідти возами
до Кам’янця-Подільського [11]. Майно Держбанку УНР
було зложене у дерев‘яних скринях, в великих дубових
скринях з окуттям та у вогнетривких касах великого розміру і ваги. Коли у листопаді 1919 р. Кам’янець-Подільський
обложили польські війська, урядовців Держбанку було
вивезено до табору полонених у Ланцуті, після чого незабаром звільнили. В цей скрутний період директорами
Держбанку УНР були Яковенко (виконуючий обов’язки
директора з квітня до початку листопада 1919 р.), що був
колишнім головним книговодом одного з відділів російського Госбанку та (з листопада 1919 р.) К.Клепачівський
[14,c.176–180].
Помандрувати довелося і Експедиції заготовок державних паперів. А.Маршинського, який як її управитель
проводив 5 лютого 1919 р. евакуацію ЕЗДП до Вінниці,
невдовзі по прибутті в місто змінив інженер агрономії
і економіст Микола Данильченко [21,c.22]. Новий керівник одразу ж отримав завдання організувати видрук
грошей. Проте наступ ворога змусив ЕЗДП переїхати
до Тернополя, а невдовзі – до Станіславова (нині ІваноФранківськ), де були кращі можливості налагодити випуск
грошових знаків. Там, у друкарні С.Хованьця, що містилася на тогочасній вул. Сапіжинській, в лютому-березні 1919 р. було видруковано п’ятигривневий “розмінний
знак”. Проте окупація румунами Покуття змусила в травні
1919 р. евакуювати Експедицію селянськими підводами до
Кам’янця-Подільського, куди вона прибула лише в червні.
В Кам’янці ЕЗДП зайняла фронтовий будинок Духовної
семінарії. Там же було налагоджено її працю. На чолі мистецько-гравірувального відділу після І.Мозолевського став
митець Подушко, друкарнею завідував Федосіїв, а різально-лічильним відділом Грабовський. Він же очолив ЕЗДП
після відчутних воєнних невдач Війська УНР в листопаді
1919 року [14,c.193–194]. Навіть в умовах польської облоги Кам’янця-Подільського Експедиція продовжувала друк
грошових знаків УНР у 10, 100 і 1000 карбованців.
Власне кажучи, після залишення Києва фінансова політика українського уряду була основана на емісійно-асигнаційному напрямі. Так, 24 лютого 1919 р. Директорією
було затверджено ухвалену Радою міністрів Постанову
«Про поширення випуску грошових знаків Державної
скарбниці до 8 млрд. гривень» [4;29,арк.87]. Цією постановою міністрові фінансів було надано право збільшити випуск кредитових білетів і знаків Держскарбниці з 7
млрд. ще на 1 млрд. грн. 9 квітня міністрові фінансів, з
метою надання кредиту Держбанком Міністерству народного господарства у формі спеціального поточного рахунку під забезпечення короткотерміновими зобов’язаннями
Держскарбниці, було надано право провести кредитування вказаними зобов’язаннями на суму до 500 млн. грн.
[7;29,арк.89].
Потужна і практично необмежена емісійна політика
уряду УНР, що була спричинена військово-політичними і
економічними умовами (через постійні зміни лінії фронту й відсутність сталої території уряд не мав нагоди налагодити податкові стягнення і здійснити контроль над
господарськими об’єктами), змушувала владу до таких
кроків з метою здобути кошти для існування військових
та адміністративних інституцій. Разом з тим, російські
гроші продовжували наводнювати український ринок.
10 червня 1919 р. Міністерство фінансів УНР вимушено
було окремим оголошенням нагадати населенню, «що,
так звані «СОВІТСЬКІ» ГРОШІ, як зразку 1918 року, так
і всі инші, які випущені Урядом Російської Соціалістичної
Федеративної Республіки, не визначаються законними
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платіжними знаками Української Народньої Республіки»
[28,арк.4]. Іншим оголошенням (за тієї ж дати) Міністерству
довелося роз’яснювати громадянам деталі складових вітчизняного грошового обігу у поточний момент в країні.
Міністерство фінансів вкотре доводило до відома населення, що єдиним законним платіжним засобом, як для
державних установ так і для приватних осіб, визнавалися
українські грошові знаки та лише тимчасово деякі російські. Влітку 1919 р. урядом УНР випускалися такі зразки
грошових знаків (1 крб. = 2 грн.; 1 грн. = 100 шагам): кредитові білети вартістю в 2 тис., 1 тис., 500, 100, 10 та 2
грн.; знаки Держскарбниці номіналами в 100, 50 та 25 крб.;
білети Держскарбниці (з купонами) вартістю в 1 тис., 200,
100 та 50 грн.; купони від білетів Держскарбниці в 13 грн.,
3 грн. 60 шаг., 1 грн. 30 шаг. і в 90 шагів2; розмінні знаки
Держскарбниці в 5 грн.; розмінні марки вартістю в 50, 40,
30 та 10 шагів.
Окрім українських грошових знаків, нарівні з ними,
були тимчасово обов’язковими до прийому як для державних установ, так і для приватних осіб, також й окремі зразки російських грошей, а саме: 5% зобов’язання російської
Держскарбниці, що були заштамповані згідно закону від
4 листопада 1918 р. українським штампом; російські розмінні марки номіналами в 1, 2, 3, 10, 15 та 20 коп. (з розрахунку, що 1 коп. = 2 шагам); російські бони вартістю в 1,
2, 3, 5 і 50 коп. за такого ж розрахунку.
Не обов’язковими до прийому були: російські кредитові білети номіналами в 1 тис., 500, 250, 100, 50, 25, 10, 5
рублів, 3 та 1 рубль (т.зв. царські і думські гроші); знаки
російської Держскарбниці в 40 та 20 руб. (т.зв. «керенки»); всі купони від російських відсоткових паперів; непроштамповані українським штампом 5% зобов’язання
російської Держскарбниці; т.зв. «рощотні» (більшовицькі)
рублі.
Разом з тим, «з огляду на велику кількість» в обігу російських кредитових білетів дрібних купюр, державні каси
і каси залізниць тимчасово мали приймати їх (а саме –
білети вартістю у 100, 50, 25, 10, 5, 3 та 1 рублів) за заниженою ціною (1 рубль у співвідношенні до 150 шагів).
Кредитові ж білети номіналами в 250, 500 та 1 тис. руб.,
а також знаки Держскарбниці у 20 та 40 руб. («керенки»)
й купони від російських відсоткових паперів, взагалі не
приймалися ні державними касами, ні касами залізниць
[28,арк.28зв.–29зв.].
Так уряд намагався протистояти більшовикам і денікінцям, попри військову і пропагандистку війну з Україною,
ще й у грошовій війні. Проте із розширенням воєнних дій
водночас зростала потреба й у коштах. Вихід з ситуації
було знайдено через надання міністрові фінансів нового емісійного права. Тож 27 липня 1919 р. до обігу було
випущено грошові знаки номіналом у 10, 25 і 100 крб.
[5;29,арк.79]. 30 липня 1919 р. Директорією було затверджено ухвалену Радою народних міністрів Постанову, яка
доповнювала подібну ж постанову від 24 лютого 1919 р.
про випуск кредитових білетів та знаків Держскарбниці,
і надала міністрові фінансів право випустити поверх 8
млрд. грн. ще на 2 млрд. грн. кредитових білетів і знаків
Держскарбниці (тобто до 10 млрд. грн.) [6;29,арк.88], а в
жовтні (27-го числа) емісійне право для міністра фінансів
було збільшено до 15 млрд. грн. [29,арк.79]. Взагалі ж, як
свідчить О.Назарук зі слів члена Директорії А.Макаренка,
у 1919 р. в Кам’янці-Подільському щодня друкувалося
грошових знаків на 32 млн. грн. [23,с.224].
Крім того, для потреб України гривні виготовлялися й в
Берліні. Українським урядом було замовлено у німецькій
державній друкарні «Reichsdruckerei» для видруку шість
номіналів гривневих білетів на загальну суму в 11,5 млрд.
гривень. В підсумку у 1919 р. в Український Державний
банк було доставлено 24 млн. 720 тис. штук купюр на суму
в 3 млрд. 906 млн. 500 тис. грн. З них білетів номіналом
у: 2 грн. – 8 млн. 800 тис. штук на суму в 17 млн. 600 тис.
грн., 10 грн. – 8 млн. 190 тис. штук на суму в 81 млн. 900
2

Ходили як грошові знаки тільки ті білети Держскарбниці, при яких були всі купони, котрим на той час не вийшов ще строк; купони ж від цих білетів були
дійсними в обігу як грошові знаки лише минулих строків.
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тис. грн., 100 грн. – 3 млн. 520 тис. штук на суму в 352
млн. грн., 500 грн. – 2 млн. 310 тис. штук на суму в 1 млрд.
155 млн. грн., 1000 грн. – 1 млн. 500 тис. штук на суму в 1
млрд. 500 млн. грн., 2000 грн. – 400 тис. штук на суму в 800
млн. грн. [14,c.198].
Доставку гривень з Берліна у 1919 р. надзвичайно
ускладнювали воєнні дії. Тож міністр фінансів Б.Мартос
доручив організувати доставку українських грошових знаків з Німеччини новоствореній в цій країні Фінансовій агентурі з осідком у Берліні й, зокрема, її голові – Г.Супруну.
Той відправив цілий вагон виготовлених купюр потягом,
проте в Холмщині його зупинили поляки і повернули назад Німеччини. Після цього Г.Супрун через спеціальних
кур’єрів Хом’яка та Скнари отримав доручення налагодити справу повітряним шляхом. Український фінансовий агент (Г.Супрун) уклав угоду з щойно організованим
німецьким акційним товариством «Deich Luft Reederai»
(згодом воно було перетворене на широковідому компанію «Lufthansa»), якому Ваймарський уряд продав великі
старі аероплани-бомбовози. Таку угоду було оформлено 4
квітня 1919 р. [1,k.27]. Згідно з угодою товариство «Deich
Luft Reederai» (DLR) брало на себе зобов’язання перевезти
20 тис. кг. вантажу (українських грошових знаків), за що
українська Фінансова агентура мала сплачувати йому по
40 німецьких марок за 1 кг. ваги вантажу. Українська сторона також повинна була внести 750 тис. марок на організацію і купівлю аеропланів. Крім того, «позаяк, становище
було дуже непевне», DLR вимагало внести з українського
боку ще 2 млн. 500 тис. марок до банку, «як квоту за для
своєчасних і правильних розрахунків платні за перевозку грузу» [1,k.27]. Транспортування українських грошей
мало розпочатися за 14 днів після укладання угоди й завершитися протягом двох з половиною місяців. З огляду
на це кожного тижня повинно було б перевозитися 2 тис.
кг. вантажу. 2 червня 1919 р. DLR надіслало українцям нотаріально завірене посвідчення німецької державної друкарні Reichsdrukerei про видачу 233 скринь з українськими
грішми.
Для перевозу українських грошей Фінансовою агентурою за 1 млн. 470 тис. марок [1,k.30] було зафрактовано
для DLR три п’ятимоторні і чотири тримоторні літаки
(бомбардувальники-біплани «Zeppelin-Staaken R-XIVа» з
конструкторськими номерами R-69 (реєстраційний номер
D.129), R-70 (реєстраційний номер D.130), R-71 (реєстраційний номер D.131), легші три літаки «Gotha G-V» та
один «Gotha GL-VII»), які мали доставити гривні з Берліна
через Карпати до Кам’янця-Подільського. Перший літак відлетів з Німеччини до України 20 червня 1919 р. і
привіз до Кам’янця-Подільського 760 кг. грошей, за що в
Берліні Фінансовою агентурою УНР було сплачено DLR
33 тис. 462 марки [1,k.29]. Загалом перельоти були вдалими. Проте були й втрати. Так, наприклад, один з літаків
загорівся в повітрі над Ратібором (Німеччина) і впав, внаслідок чого загинуло кілька людей (в тому числі й полк.
Д.Вітовський). Інший літак заарештувала (через зайвого пасажира) у Відні антантська контрольна комісія. Ще
один великий літак через попсування моторів змушений
був приземлитися у Буковині, що тоді належала Румунії,
не долетівши до Дністра десятки кілометрів. Румуни арештували літак і разом з ним захопили 303 млн. грн. Спроби
української місії в Румунії повернути гроші виявились
марними [21,c.24–25]. Після втрати вищезазначених літаків DLR запропонувало Україні для продовження доставки
грошей з Німеччини використати інший бомбардувальник – Friedrichshafen G.III-a, відомий як FF-45 [3], а також
розвідувальні авіамашини DFW, LVG, Hansa-Brandenburg,
винищувачі Halberstadt, Albatros, Fokker та інші.
Загалом же з Бреслау до Кам’янця-Подільського у
1919 р. було здійснено 18 польотів і перевезено 1 млрд.
242 млн. 140 тис. грн. [1,k.28], проте значна кількість вантажу (більш як 200 скринь) все ж так і не була перевезена в Україну й зберігалася у Бреслау до листопада 1920 р.
[1,k.28 зв.]. Якщо ж врахувати, що урядом УНР було замовлено у Німеччини 3,5 млрд. грн. [2,c.196], то ледь мен-
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ше двох третин суми німецькі літаки в Україну так і не
перевезли.
За таких умов головним емітентом національних грошових знаків залишалося Експедиція заготовок державних
паперів. Загалом у 1919 р. було випущено в обіг п’ять номіналів українських грошових знаків у карбованцях і один
у гривнях, а саме:
1) 10 крб. – знак Держскарбниці (номінально 7,66656
гр. золота). Автор Г.Золотов. Випускався у Кам’янціПодільському. Розмір: 84 на 140 мм (з водяними знаками). Сигнував директор Держскарбниці Х.Лебідь-Юрчик.
Серії: найвище відоме число АГ 007957. Випущено на
суму 20 млн. 079 тис. 570 крб. [14,c.39;18,c.18;22,c.68–69].
2) 25 крб. (І-го випуску) – знак Держскарбниці (19,1664
гр. золота) Автор А.Приходько. Випускався у Кам’янціПодільському. Розмір: 84 на 140 мм. Сигнував директор
Держскарбниці Х.Лебідь-Юрчик. Серії: до числа АА
123663. Випущено на загальну суму 4 млн. 091 тис. 255
крб. [14,c.42–43;18,c.18;22,c.82–83].
3) 100 крб. (ІІ-го випуску) – знак Держскарбниці
(76,6656 гр. золота). Автор Ю.Нарбут. Випускався у
Кам’янці-Подільському. Розмір: 90 на 178 мм. З водяними
знаками. Сигнував директор Держскарбниці Х.ЛебідьЮрчик. Серії: АБ 434912, ТБ 0099. Вірогідно всіх серій
було 19 по 1 мільйонові [14,c.49,96;18,c.19;22,c.86–89].
Були замовлені до випуску гетьманським урядом.
4) 250 крб. – знак Держскарбниці (191,664 гр. золота). Автор Б.Романовський. Випускався у Кам’янціПодільському. Розмір: 96 на 148 мм. Сигнував директор
Держскарбниці Х.Лебідь-Юрчик. Серії: АГ 211090, АА,
АБ, АВ, АГ. В трьох перших серіях друковано по 250
млн., в серії АГ 264411. Всього – на суму 816,1 млн. крб.
Проектувався за замовлення гетьманського уряду, але емітувався вже Директорією [14,c.53,96;18,c.18;22,c.90–91].
5) 1000 крб. – знак Держскарбниці (766,656 гр. золота). Випускався також у 1918 р. урядом Гетьмана. Автор
Г.Золотов. Випускався у Кам’янці-Подільському. Розмір:
120 на 190 мм. Сигнував Х.Лебідь-Юрчик. Водяні знаки є не на всіх купюрах 1919 р. випуску. Серії: найвища
спостережена А 1506261, а отже й на відповідну суму
[14,c.53–56;18,c.18;22,c.66].
6) 5 грн. – розмінний знак (1,91664 гр. золота). Без автора. Випускався у Станіславові (нині Івано-Франківськ).
Розмір: 58 на 98 мм., з водяними знаками. Друкарський
монтаж. Сигнував директор Держскарбниці Х.ЛебідьЮрчик. Відома серія СА 1 [14,c.61;18,c.18;22,c.99–100].
Обмінний курс української валюти у 1919 р. поступово знижувався. Втім, у цьому не було нічого дивного. За
час І світової війни інфляція спіткала практично всі європейські валюти. Крім того, курс національної валюти
знижувався й з утратою території УНР. Республіка вела
війну на три фронти, Україна була відрізана від решти світу, торгівля і промисловість – паралізовані. За таких обставин про якусь стабільність карбованця чи гривні годі
й було думати. 20 березня 1919 р. у Відні, наприклад, за
100 “думських” рублів (випущених Тимчасовим урядом у
1917 р.) платили 150 австрійських крон3, а за 100 крб. –
160–170 крон [17;21,c.28]. Восени 1919 р. за 1 крб. давали
4 рублі, в Одесі 1 долар США відповідав 45–50 руб., а в
українській валюті – 10–12 карбованцям [14,c.210]. Щодо
золотого рубля, то курс карбованця протягом 1919 р. теж
падав. В січні 1919 р. на чорному ринку за золотий рубль
платилося 15 крб., а в липні, коли уряд УНР опинився в
Кам’янці-Подільському, такий рубль коштував вже 60 крб.
Коли ж в листопаді 1919 р. українське військо спіткали катастрофічні невдачі ціна золотого рубля зросла до 120 крб.
[16,c.305–306].
Збір податків також не вдалося налагодити. Міністр фінансів Б.Мартос згадував, що обговорював цю проблему з
директором Департаменту простих податків і навіть скликав нараду податкових інспекторів, що перебували тоді у
Кам’янці-Подільському. Втім справа залишилася незмін3

Для порівняння: тоді ж, у Відні, 1 англійський фунт стерлінгів дорівнював 113
крон.
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ною: «Всі вони категорично заявили, що в умовах війни
й революції, невпевненого становища влади й слабості
поліції, вони не в стані організувати збирання податків.
Рада Міністрів постановила організувати кінну поліцію,
яка, між іншими обов’язками, могла б також буъм помічною при збиранні податків. На жаль, – зазначав він, –
Міністерство Внутрішніх Справ не встигло перевести в
життя цю постанову через всілякі труднощі, наприклад,
майже неможливість знайти потрібних коней на тій невеликій території в кілька повітів, що ми тоді займали. Тому
кінну поліцію організувати не вдалося» [21,c.26].
Щоправда окремі спроби отримати гроші з господарської діяльності все ж було зроблено, але через вищевказані обставини вони дали мало користі. В цій області
заслуговує певної уваги лише реформа митного тарифу,
що запроваджувалася законами від 26 червня і 31 липня
1919 р. [10]. Проте вона обмежувалася тільки на мажоритації ставок російського дореволюційного тарифу, а за
умов обмеженості зовнішнього товарообліку ця реформа
майже не мала жодного впливу на збільшення надходжень
митних прибутків [13,c.23]. Активізувати обмін товарами
намагалися за кордоном різні українські торгівельні місії,
але їхня діяльність зводилася нанівець знову ж таки воєнними невдачами УНР [15,c.149–165].
27 серпня 1919 р. уряд Б.Мартоса пішов у відставку.
Його діяльність на посаді міністра фінансів УНР (з 9 квітня 1919 р. одночасно і голови уряду) зазнала в еміграції
досить потужної критики з боку українських державних
діячів. Зокрема, полк. Є.Коновалець вважав його чи не за
головного винуватця невдач УНР у 1919 році [9]. Проте,
на захист міністра став його наступник на посаді прем’єра
І.Мазепа, який з цього приводу зазначив: «Без сумніву
Мартос працював щиро для добра українського народу і
робив все те, що було в його силах. Не треба забувати, що
фактично в 1919 р. ми не мали міністерства фінансів у нормальному значенні цього слова, бо за революційного хаосу
та руїни ні про яке збирання податків не могло бути мови.
Майже єдиним джерелом державних “прибутків” було
друкування грошей. Але державна друкарня через свою
технічну недосконалість виготовляла грошових знаків замало. В цих умовах міністр фінансів, фактично директор
“експедиції для заготівлі державних паперів” не мав можливості задовольнити всі ті потреби, що їх висувало життя. Всякий інший мін[істер] фінансів в тих умовах напевно
також не дав би ради» [20,c.52–53].
В листопаді 1919 р. польські війська оточили Кам’янецьПодільський. Урядові фінансові інституції було інтерновано до Польщі. Урядників Держбанку було вивезено
до табору полонених у Ланцуті. В цей час директором
Українського Державного банку став К.Клепачівський,
який сигнував емісію двох останніх, незакінчених білетів у 50 і 1000 грн., що друкувалися у Відні з проектів
Ю.Нарбута.
В листопаді 1919 р. змінився і керівник Експедиції заготовок державних паперів. Її очолив учитель за фахом,
колишній начальник різально-лічильного відділу ЕЗДП
Грабовський. ЕЗДП працювала під польською облогою і
продовжувала друк грошових знаків УНР у 10, 100 і 1000
крб. аж до червня 1920 р. [20,c.193–194].
1919 рік закінчився листопадовою поразкою українських військ і виїздом уряду УНР на територію Польщі.
Протягом року єдиним джерелом державних прибутків
для уряду УНР стає, поряд з воєнними реквізиціями, нічим
необмежена емісія паперових грошей. Інтересам боротьби
з більшовиками, денікінцями і поляками були підпорядковані всі інші інтереси держави, в тому числі і у фінансовій
сфері.
1920–1921 рр.
Після воєнних невдач армії УНР в листопаді 1919 р. в
грудні того ж року українськими військами було здійснено
блискавичний Перший Зимовий похід на східному фронті
внаслідок якого було опановано столицею країни – Києвом.
В цей час на чолі уряду (з 6 грудня 1919 р. по 6 травня 1920
р.) стояв Ісаак Мазепа, який 28 серпня 1919 р. змінив на
цій посаді Б.Мартоса [20,c.13]. Після демісії останнього
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також і з поста міністра фінансів, керуючим міністерством
став А.Маршинський, який за часів УНР Центральної
Ради і Гетьманату П.Скоропадського у 1918 р. очолював
Департамент простих податків.
В період просування військ УНР вглиб України ЕЗДП
продовжувала інтенсивно друкувати паперові грошові знаки. Згідно її відомості про здані грошові знаки
Держскарбниці до банків та інституцій за час з 23 грудня
1917 р. по 9 лютого 1920 р. Експедицією на початок лютого поточного року загалом було передано Київській конторі Держбанку, а також до Вінницького, евакуаційного і
Кам’янець-Подільського відділів Держбанку 6 млрд. 813
млн. 106 тис. 495 гривень. На 29 березня 1920 р., було здано вже 7 млрд. 470 млн. 090 тис. 295 грн., а до 28 квітня
того ж року до цієї суми було додано ще 8 млн. 860 тис.
гривень [31].
Гроші ці витрачалися не лише безпосередньо на військові, адміністративні і урядові потреби, але й надавалися
у позики різним господарчим, торгівельним, кооперативним, ощадним товариствам та закладам. Умовою і метою
надання таких кредитів було оживлення господарського
життя в країні й налагодження різноманітного постачання для потреб війська. Так, наприклад, 5 квітня 1920 р.
правління Вінницького Районного сільсько-господарського кооперативного союзу «Господарсоюз» в особі його
співробітника К.Я.Луценка видало Кредитовій канцелярії
Міністерства фінансів УНР зобов’язання на отримання короткотермінової позички в сумі 20 млн. грн. на поширення своїх операцій, а саме: організації різних підприємств,
постачання Армії УНР і покупки краму за кордоном, терміном на 5 років під 6% річних. Погашення суми позики
мало б здійснюватися щорічно 31 грудня по 20% від одержаних грошей і т.д. [33,арк.24 – 24зв.].
Подібну позику, але у 6 млн. грн., 6 жовтня 1920 р. отримав в особі уповноваженого Я.А.Грабіва й Український
Народний кооперативний банк. І хоча в текстах подібних «Зобов’язань» окремим пунктом зазначалося, що
«Міністерство Фінансів та Міністерство Народнього
Господарства стежать за витраченням коштів, які одержані
в позичку по цьому зобов’язанню, при чому Міністерство
Фінансів має право робити ревізії всіх операцій... через
осіб, котрі будуть ним призначені» [33,арк.27–27зв.], все ж
на той час подібної можливості фінансове відомство УНР
через відомі військово-політичні обставини здійснити не
було спроможне. Практичної значимої користі від подібних кредитів отримати державі не вдалося через неспроможність влади контролювати ступінь і спрямованість витрат цих коштів, а також в зв’язку з непевністю становища
самої влади Директорії та уряду УНР.
Вступивши під час Зимового походу на терени
Наддніпрянщини, тимчасово виконуючий обов’язки губерніального комісара Київщини Б.Преснухин оприлюднив для широкого загалу постанову, яка мала врегулювати
грошовий обіг на підконтрольній владі Директорії території. В ній, зокрема, вказувалося, що відтоді обов’язковими
для приймання грошовими знаками визнавалися карбованці і гривні усіх випусків (окрім 10 карбованців, що
були випущені радянською владою), білети української
Держскарбниці, польські грошові знаки, а також окремі
російські гроші, а саме: усі купюри т.зв. «миколаївських»,
номінали у 250 та 1000 руб. «думських», 5% короткотермінові зобов’язання Госказначейства, білети Госказначейства
(серії) за курсом в 1 руб. = 2 грн. = 1 крб., т.зв. «керенки»
вартістю у 20 та 40 руб. (за курсом 50 крб. = 100 руб.) та радянські гроші у якості розмінних знаків з розрахунку, що 5
крб. = 100 рублям. Радянські розрахункові знаки вартістю
у 1000 руб. (ті, що були з написом на них на чотирьох мовах), 60, 30 і 15 руб., а також т.зв. «метелики» (грошові знаки в 3, 2 та 1 руб.) визнавали не обов’язковими для прийому на підконтрольній урядові УНР території. Б.Преснухин
також застерігав, що за порушення цієї постанови та за
спекуляцію грошовими знаками «винні отповідатимуть по
законам військового часу» [28,арк.15].
Невдовзі, 17 травня, керуючий Міністерством фінансів
А.Маршинський від імені Ради народних міністрів кон-
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кретизував порядок грошового обігу в УНР офіційним
урядовим повідомлення «Про гроші». Ним Міністерство
фінансів доводило до відома громадян, що законними
грошовими знаками в УНР визнавалися тільки гроші,
випущені українським урядом, а саме: кредитові білети
(гривні) вартістю в 2000, 1000, 500, 100, 10 і 2 грн., знаки
Держскарбниці (карбованці) вартістю в 1000, 250, 100, 50
(окрім 50 крб. під серією АО 210, 211, 212 і вище, кліше
для друку яких було захоплено свого часу Добровольчою
армією), 25 і 10 крб., розмінний знак Держскарбниці вартістю 5 грн., розмінні марки номіналами в 50, 40, 30, 20 і 10
шагів, 3,6% білети (серії) Держскарбниці вартістю в 1000,
200, 100 і 50 грн., а також купони минулих випусків зазначених 3,6% білетів.
Крім того, тимчасово залишалися обов’язковими до
приймання: російські розмінні марки старого зразку номіналами в 1, 2, 3, 10, 15 та 20 коп., російські бони вартістю
в 1, 2, 3, 5 і 50 коп.
Ніякі інші російські грошові знаки (ні царські, ні часів
Тимчасового уряду, ні радянські, ані денікінські), німецькі, австрійські чи будь-які інші чужоземні, зазначалося в
урядовому повідомленні, «не обов’язкові для приймання
і не будуть братися в урядових Скарбницях і Касах ні для
яких оплат». Проте іноземні грошові знаки могли купуватися та продаватися в Держбанку та в його відділах за
цінами й на умовах, визначених міністром фінансів (так,
наприклад, тимчасово польські марки мали обіг за курсом
1 марка = 5 крб.).
Як вже згадувалося, знаки Держскарбниці номіналом в 50 крб. під серією АО 210, 211, 212 і вище були не
дійсними в УНР. То були де-юре фальшиві знаки української Держскарбниці, що незаконно випускалися владою А.Дєнікіна в Одесі після захоплення Добровольчою
армією друкарні Є.Фесенка, в якій друкувалися купюри
цього номіналу офіційною українською владою (за УНР
Центральної Ради і Гетьманату) у 1918 році.
Всі ж видані до того часу представниками влади, як цивільної, так і військової постанови в справі обігу грошових знаків з виданням вказаного повідомлення касувалися
[28,арк.40].
Цим повідомленням явно окреслювалася номінальна
ширина різновидів національних паперових грошових знаків на середину 1920 року. Залишення в обігу російських
розмінних марок в 1, 2, 3, 10, 15 та 20 коп. старого зразку
і російських бон в 1, 2, 3, 5 та 50 коп. свідчить про гостру недостачу як в обігу, так і в урядовому розпорядженні
дрібних грошових знаків, а легалізацію польських марок
зумовили військово-політичні обставини в яких опинилася
УНР після листопада 1919 року.
25 травня 1920 р. Раду народних міністрів УНР очолив
новий прем’єр В.Прокопович, однак ситуація на фронті невдовзі знов змінилася не на користь українського війська.
Влітку уряд Республіки знов змушений був разом з відступаючою армією повернути у західному напрямі. В цей час
на посаду міністра фінансів було призначено Христофора
Барановського, який свого часу у 1917 р. очолював подібне відомство в Генеральному секретаріаті Центральної
Ради. Знаходячись у постійних переїздах зі ставки у ставку Міністерству фінансів залишалося лише намагатися
визначати і контролювати грошовий обіг у певній на той
чи інший час місцевості, яка знаходилася під контролем
військ УНР і в залежності від поточних обставин.
В серпні 1920 р. в черговому «Оповіщенню» Міністерства
фінансів УНР новий міністр знов нагадував громадянам,
що законними грошовими одиницями в Україні урядом визнавалися гривня й карбованець. Виключно в цій валюті
мали сплачуватися державні податки і прийматися усілякі
виплати до державної скарбниці та до інших державних
установ. В українській валюті повинні були складатися усі
офіційні акти з купівлі та продажу товарів і майна.
При цьому на території Республіки не заборонялися
вільні купівля та продаж будь-якої чужоземної валюти по
«по вільній згоді між покупцем і продавцем і по вільно
ними встановленій ціні». Банківським установам не заборонялося приймати на збереження від громадян усіляку
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чужоземну валюту, проте в жодному разі її не можна було
приймати не на вклади й не на поточні рахунки. Вивозити
ж іноземні гроші без окремого дозволу можна було не
більше за 1000 грошових одиниць тієї прикордонної з
УНР держави, до якої ця особа виїздила. На вивіз більших
сум слід було отримати дозвіл від Кредитової канцелярії
Міністерства фінансів. У випадкові ж, коли такого дозволу
у перевізника грошей не було, то на кордоні лишок від однієї тисячі мав відбиратися, а потім віддавався назад власникові, коли він повертався б назад в Україну.
Міністерство фінансів, в особі його голови
Х.Барановського, також повідомляло, що усі філії
Держбанку і приватні банківські установ, котрі були націоналізовані більшовицькою владою під час окупації території УНР, після вигнання більшовиків не могли розпочати
своїх операцій до особливого розпорядження, яке планувалося видати «після обрахунку грошових відносин між
цими установами й Державою» [28,арк.51].
Влітку 1920 р. через невдачі на фронтах інституції
та заклади Міністерства фінансів (на той час у складі
Міністерства номінально числилося 12 департаментів
[25,c.61]) самі вже змушені були перебиратися за кордон УНР. Евакуація їх тривала практично безупинно. В
травні 1920 р. розпочав останній свій ланцюг переїздок
Український Державний банк. Прибувши до Вінниці в червні він знову повернувся до Кам’янця-Подільського, а звідти попрямував до Тарнова. З Тарнова шлях знов обернувся
на схід до Тисмениці, далі у гори – до Делятина, звідки
було повернуто до Станіславова (нині Івано-Франківськ),
а в жовтні – повернення до Кам’янця-Подільського. В
липні 1920 р. директор Держбанку К.Клепачівський супроводив евакуацію майна Банку (188 скринь із грішми
та кілька з архівом) до Ченстохова [11]. Там Держбанк
УНР одержав приміщення колишнього відділу російського Госбанку і після відповідної інвентаризації майна все
воно було розташовано у трьох великих залах на третьому поверсі колишньої фабрики фіранок. У 1932 р. майно
Держбанку було перевезено до нового будинку по вул.
Aleje Wolnosci, 68. 16 серпня 1944 р. німці завантажили
скрині Держбанку до автомобілів і вивезли у невідомому
напрямкові [14,c.178,180].
В липні 1920 р. евакуювалася до Ченстохова і Державна
скарбниця, звідки одразу ж була переправлена до Тарнова,
де перебував уряд УНР. В Тарнові Держскарбниця працювала на чолі з Савлуцьким [14,c.181]. В кінці червня 1920 р.
евакуацію розпочала й Експедиція заготовок державних
паперів. Біля с.Окопи святої Трійці її працівники разом з
майном ЕЗДП переправилися через Збруч і вступили до галицького Поділля. Надалі два тижні транспорт просувався
до Дністра і біля с.Городенка паромом переправився на
правий (підвладний полякам) берег річки. На лівому березі Дністра протягом всього шляху працівники Експедиції
розплачувалися з населенням українськими грішми, але
на його правому березі гроші УНР вже не мали платничої сили (Західна Область УНР вже рік як була окупована польськими військами). З Городенки польська адміністрація перевезла українців залізницею через Коломию до
Станіславова, де вагони з майном і працівниками ЕЗДП
було затримано ще на тиждень. Далі шлях ЕЗДП проліг до
Надвірної й через Станіславів та Стрий – до Тарнова, що у
Краківському воєводстві. Потяг з українською Експедицією
прибув до Тарнова в серпні 1920 р. під час шкільних канікул і тому прибувших розмістили у вільній спортовій залі
однієї з гімназій. Частина ЕЗДП, а саме друкарський її відділ на чолі зі своїм керівником Федосіїним не евакуювався
разом з рештою транспорту, а прибув до Варшави у вересні
1920 р. і там відновив свою працю. Ним було виняйнято в
місті (на вул. Лєшно, 112) мале крило у «Поліграфічних
закладах Страшевічуф» і продовжено виготовлення грошових знаків номіналом у 1000 крб., що тривало до початку 1921 року. З початком 1921 р. Експедиція заготовок
державних паперів Міністерства фінансів УНР припинила
своє існування [14,c.194].
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ІСТОРИЧНІ НАУКИ
15 жовтня у Кам’янці-Подільському уряд В.Прокоповича
пішов у відставку, новий його склад очолив А.Лівицький4,
який перебував на цій посаді і з переїздом Ради народних
міністрів у Тарнов до березня 1921 року. Тимчасового керуючого Міністерством фінансів Гайдовського-Потаповича
замінив Петро Відибіда (Руденко). Останнім з них в жовтні
1920 р., незадовго до нових невдач війська УНР на фронті,
було видано чергове повідомлення Міністерства фінансів
про визначення грошового обігу на терені, що контролювався українською владою.
У відповідному Оповіщенні №748 «Про гроші» від
22 жовтня 1920 р. зазначалося, що на підставі законів
від 13 листопада 1918 р. та від 6 січня 1919 р. законними грошовими знаками в Україні визнавалися тільки
гроші, які були випущені урядом УНР, а саме: кредитові
білети вартістю в 2000, 1000, 500, 100, 10 і 2 грн., знаки
Держскарбниці у 1000, 250, 100, 50, 25 і 10 крб., розмінний
знак Держскарбниці у 5 грн., розмінні марки по 50, 40, 30,
20 і 10 шагів, 3,6% білети (серії) Держскарбниці в 1000,
200, 100 і 50 грн. (з поточним купоном), а також купони від
минулих термінів вищевказаних 3,6% білетів (серій).
Із зазначених легальних знаків Держскарбниці вартістю в 50 і 10 крб. окремі випуски вважалися недійсними. Так, фальшивими і тому недійсними були знаки
Держскарбниці в 50 крб. з номерами АО 210, 211, 212 і
вище, позаяк вони нелегально друкувалися денікінцями з
захопленого свого часу в Одесі відповідного українського
кліше. Вважалися фальшивими і тому недійсними також і
знаки Держскарбниці номіналом у 10 крб., що були випущені більшовиками (ці фальшиві 10 крб. відрізнялися від
дійсних більш червоним кольором, а також ще й тим, що
на більшовицьких купюрах номер було надруковано двічі
вздовж знаку, а на українських – один раз з лівого боку
поперек).
Жодні інші грошові знаки не могли прийматися державною скарбницею та різними урядовими касами і оголошувалися не обов’язковими до прийому між приватними
особами та установами. Попри це, інші грошові знаки (колишні російські, більшовицькі, іноземні тощо) все ж могли
купуватися і продаватися в скарбницях за цінами, додатково визначеними Міністерством фінансів. У приватному
обігу чужоземні гроші дозволялося купувати і продавати
за вільними цінами. Банківським установами не заборонялося приймати від громадян будь-яку іноземну валюту
на збереження, проте заборонялося приймати її на поточні
рахунки та внески.
Всі ж офіційні акти з купівлі та продажу майна, обрахунки зборів, видач і взагалі усіх договорів повинні бути
укладатися винятково в українській валюті, а попередні
акти, видані представниками як військової, так і цивільної влади в справі обігу грошових знаків скасовувалися
[27,арк.15;28,арк.54].
Ще з прибуттям в серпні 1920 р. ЕЗДП до Тарнова, а її
друкарського відділу до Варшави, урядом УНР одразу ж
було ухвалено постанову, затверджену головою Директорії
С.Петлюрою 23 вересня 1920 р., про збільшення випуску
кредитових білетів і знаків Держскарбниці до 20 млрд. грн.
Таким чином емісійне право Міністерства фінансів зросло
від попередніх 15 млрд. грн. ще на 5 млрд. грн. [29,арк.91].
Втім, чи було це право емісії грошових знаків фактично використано і в якому обсязі, як повідомляв 5 квітня 1921 р. керуючого Міністерством фінансів директор
Кредитової канцелярії Міністерства К.Клепачівський,
«ні в Кредитовій Канцелярії ні в Державному Банкові, з
причин евакуації, а з окрема Проскурівської катастрофи в
листопаді 1919 року і залишення архивів в Київі, точних
даних немає» [29,арк.69зв.]. Проте, прагнучи встановити
суму української емісії Державний банк в травні 1920 р.
звернувся за допомогою у цій справі до свого колишнього
директора В.Ігнатовича, який на тоді перебував у Києві й
міг одержати деякі потрібні відомості з Київської контори
Держбанку. В.Ігнатович надав інформацію, що сума випу4

За законом від 12 листопада 1920 р. А.Лівицького було визнано наступником
С.Петлюри. Після вбивства С.Петлюри у Парижі 25 травня 1926 р. він став Президентом УНР в екзилі.
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щених до обігу кредитових білетів, знаків Держскарбниці
та розмінних марок складалася (подається з коментарями
К.Клепачівського та із збереженням правопису):
«1/ З випущених до обігу Відділом Кредитових білетів Центрального Керування, які показані по балансу
Київської Контори Державного Банку на 15 травня 1920
року.
УВАГА. У тім числі мабудь маються грошові знаки українських зразків, випущені до обігу Світською та
Добровольческою владами, які можуть бути невизнані, як
це зроблено відносно знаків Державної Скарбниці А.О. серії 210 і вище по 50 карб.
2/ з евакуйованих з Киіва в січні 1919 року і випущених
до обігу евакуаційним відділом з розмінного капіталу.
3/ З випущеного до обігу розмінного капіталу евакуйованого з лівобережних інституцій Державного Банку.
УВАГА. Випуск до обігу робився через посередництво
Вінницького Відділу Державного Банку.
4/ З суми кредитових білетів та розмінних марок покрадених з експедиції заготовок державних паперів.
5/ З суми кредитових білетів та розмінних марок, переданих експедицією заготовок державних паперів, як до
Вінницького Відділу так і до евакуаційного відділу з менту
евакуації з Киіва, які перераховані з розмінного в оборотний капітал.
6/ З суми розмінного капіталу та кредитових білетів покрадених під час Проскурівської катастрофи.
7/ З суми кредитових білетів одержаних з Берліну аеропланами, а також тих, які видані з “Reichsdrukerei” і пропали в дорозі.
8/ з 30 міліонів гривень одержаних правобережними
залізницями з евакуйованого з лівобережних інституцій
Д[ержавного] Б[анку] розмінного капіталу.
9/ З 20 міліонів гривень, одержаних таким же шляхом
/п. 8/ штабом Балбачана.
10/ З 2-х міліонів гривень (?) які видані в Берліні державній капелі.
11/ З 10 міліонів гривень, які одержані Урядом
Української Народної Республіки безпосередньо з експедиції заготовок державних паперів.
12/ До одержаної таким чином суми треба додати: а/ ті
перечислення з розмінного капіталу в оборотній, повідомлення про які не одержано Центральним Керуванням з
лівобережних інституцій Державного Банку та Одеської
Контори, й б/ тієї частини розмінного капіталу /в гривнях/,
яка малася в лівобережних інституціях Державного Банку
після захвату їх совітською та добровольческою владами»
[29,арк.69зв.–70].
Крім того, до цих емісій, слід ще додати також: «1/ суму,
яку випустили більшовики, як видно з щоденної оборотної відомости на 1-е Травня 1920 року Київської Контори
Державного Банку /на 4 лютого 1919 р. – день евакуації
цінностей з Київської Контори – на балансі цієї контори
значиться випущених в обіг кредитових білетів і знаків
Державної Скарбниці на 3.778.734.575 карб., а на 1-ше
травня 1920 р. 3.786.979.548 карб. – ріжниця 8.244.973
карб./ 16.489.946 гр. знаками Державної Скарбниці по
10 карбованців; 2/ суму 1.304.760 грив., яку випустила
Київська Контора Державного Банку з 1-го по 15 травня
1920 року /на балансі Київської Контори на 1-ше Травня
1920 року, як видно з щоденної оборотової відомости на
1-ше травня 1920 року, на рахунку випущених для обертання кредитових білетів значиться сума 3.786.979.548
карб., а на 15-е Травня 1920 р. 3.787.636.918 карб. – ріжниця 657.380 карб./, перебраних з раніш забракованих і
залишених у Київській Конторі Державного Банку знаків
Державної Скарбниці в 50 карб.» [29,арк.70–70зв.].
Отже, таким чином приблизна сума емісії українських
грошових знаків від 23 грудня 1917 р. по 1 січня 1921 р.
становить 17 млрд. 314 млн. 634 тис. 216 грн. [29,арк.70зв.],
з яких: 7 млрд. 557 млн. 469 тис. 150 грн. – сума випущена
через Київську контору до 4 лютого 1919 р.; 16 млн. 489
тис. 946 грн. – сума випущена більшовиками; 1 млн. 314
тис. 760 грн. – сума випущена через Київську контору з
1-го по 15 травня 1920 р. і яку було забраковано; 9 млрд.
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677 млн. 360 тис. 360 грн. – сума випущена за часів евакуації до 1 січня 1921 р.; 10 млн. грн. – сума, одержана урядом
УНР безпосередньо від ЕЗДП; 30 млн. грн. – сума, що була
одержана правобережними залізницями з евакуйованого з
лівобережних інституцій Держбанку розмінного капіталу;
20 млн. грн. – сума, що була одержана таким самим шляхом штабом полк. Болбочана; 2 млн грн., що були видані
Державній капелі України.
Проте, і ці цифри не є повномірними через відсутність
відомостей про кількість випущеної грошової маси через
Одеську контору Держбанку та інших сум, про які згадував
В.Ігнатович. Крім того, евакуаційним відділом Держбанку
за час з 29 січня 1919 р. по 1 січня 1921 р. було випущено
розмінних марок на суму 4 млн. 020 тис. 765 грн., які, однак, не складають емісію УНР [29,арк.70зв.].
Наприкінці 1920 р. українські війська потерпіли низку
поразок на більшовицькому фронті, уряд остаточно виїхав
за кордон, а Українська Народна Республіка фактично перестала існувати як державний організм. Військові дії на
терені України припиняються. У 1921 р. Міністерством фінансів уряду УНР в екзилі (у вигнанні) на чолі з керуючим
міністерством В.Приходьком було здійснено спроби емісії
грошових знаків у Відні, однак її так не було завершено.
Війни з більшовицькою і денікінською Росією, що почалися з початком 1919 р., були програні, а поляки опанували західними областями України. Війна принесла з
собою економічну розруху, руйнування промисловості і
сільського господарства, припинення зв’язку між містом і
селом, обірвала торгівельні стосунки. Податки перестали
надходити до державної скарбниці з кількох причин: це і
часті зміни лінії фронту, і через відсутність в української
влади організованого фінансового апарату й податковоадміністративної інспекції, і внаслідок повної деморалізації населення воєнними діями та потужної більшовицької
агітації. Держава функціонувала за рахунок друкарського
верстату (праці Експедиції заготовок державних паперів),
а урядова фінансова політика трималася на нічим необмеженій емісії паперових грошей. Питання податкової і
бюджетової політики, митних органів чи удосконалення
грошової системи не могли стояти на порядкові денному.
За таких обставин головним завданням провідників фінансового відомства УНР було будь-яким можливим шляхом
отримати виготовлені в Берліні чи Варшаві кредитові білети, організувати якомога більший за накладом друк паперових грошей у Кам’янці-Подільському і розумно розподілити їх на потреби армії та цивільних установ. Тим
часом більшовики переможно опановували Україну, а на
зміну УНР прийшла УСРР. Доба української державності
закінчилася.
Короткий період існування української державності
промайнув у вирі майже безперервної боротьби за свою
незалежність. За цей час її провідники не залишили відчутного сліду у фінансовій історії країни. Сучасник тогочасних подій і дослідних вітчизняних фінансів Є.Гловінський
цілком небезпідставно зазначав, що «був то переломовий
час, час великої й грізної революції, час, коли на руїнах
величезної імперії повставали молоді державні організми;
без попереднього досвіду, без належної підготовки керівники українського державного корабля не мали ані змоги, ані вміння налагодити фінанси незалежної держави; в
окремих випадках не мали й охоти до того» [13,c.23].
Закид цей особливо слушним є щодо фінансової політики Української Центральної Ради, яка протягом надзвичайно сприятливих політичних (та й відносно сприятливих
соціально-економічних) умов, на хвилі національного піднесення народу, не спромоглася у 1917 р. скористатися історичним шансом побудувати міцний державний організм
і створити грошову систему країни. Запровадження національних грошових знаків хоч і було кроком уперед в галузі
створення національної фінансової системи, але крок цей
був запізнілий і невпевнений, не підкріплений цілою ланкою інших необхідних за подібних обставин заходів.
З поваленням Гетьманату і відновленням УНР під проводом Директорії (а згодом під фактичним диктатом головного отамана С.Петлюри) до влади в країні знов прийшли
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сили соціалістичного вектору. Ті ж самі сили, які перебували при владі і за доби Центральної Ради. Уряд Директорії
УНР не зумів налагодити фінансове господарство країни.
В умовах війни на три фронти і постійної зміни території
заходи Міністерства фінансів зводилися до пошуків засобів фінансування армії і урядових установ, що виражалося
у політиці необмеженої емісії паперових грошових знаків
і реквізицій.
Взагалі ж, за період української державності протягом
1917–1921 рр. обсяг емісії національних паперових грошових знаків, як повідомляв голові Директорії і прем’єру Ради
міністрів 14 квітня 1922 р. керуючий Міністерством фінансів В.Приходько, склав 45 млрд. 244 млн. 866 тис. 315 гривень [26, арк.39]. Відомості ці були зібрані і опрацьовані за
його дорученням Кредитовою канцелярією Міністерства
фінансів УНР. Грошові знаки з вказаної суми виготовлялися в різних Експедиціях заготовок державних паперів і
друкарнях, а саме у Києві, Одесі, Кам’янці-Подільському,
Станіславові, Варшаві та Берліні.
З цієї грошової маси (45 млрд. 244 млн. 866 тис. 315
грн.) було видруковано: карбованцями – 31 млрд. 680 тис.
553 тис. 760 грн., гривнями – 11 млрд. 518 млн. грн., серіями – 2 млрд. грн., розмінними знаками – понад 46 млн.
306 тис. грн.
З цих грошей у обіг серед населення всього (в гривнях)
було випущено 23 млрд. 027 млн. 487 тис. 673 грн. 60 шагів. З них: карбованцями – 16 млрд. 281 млн. 845 тис. 400
грн., гривнями – 5 млрд. 865 млн. 065 тис. 100 грн., серіями – 834 млн. 411 тис. 200 грн., розмінними знаками – 46
млн. 165 тис. 973 грн. 60 шаг.
З усієї виготовленої суми в Експедиціях (у Варшаві та
Берліні) залишилося грошових знаків на суму (в гривнях)
у 17 млрд. 541 млн. 742 тис. грн. З них: карбованцями – 10
млрд. 876 млн. 122 тис. грн., гривнями – 5 млрд. 501 млн.
120 тис. грн., серіями – 1 млн. 164 млн. 500 тис. грн.
При цьому в німецькій Rеichsdrukerei залишено було
грошових знаків на суму 6 млрд. 665 млн. 620 тис. грн., які
уряд УНР в екзилі міг одержати по сплаті за їхній друк 9,5
млн. дойчмарок, враховуючи, що за незаконно затриману
польським Міністерством скарбу суму (карбованцями) в
кількості 10 млрд. 876 млн. 122 тис. грн. берлінською друкарнею рахунки не пред’явлено.
На 20 лютого 1922 р. в уряду УНР на вигнанні у безпосередньому розпорядженні знаходилося 4 млрд. 675 млн.
629 тис. 841 гривня і 30 шагів, з яких: карбованцями – 4
млрд. 522 млн. 585 тис. 560 грн., гривнями – 151 млн. 814
тис. 900 грн., серіями – 1 млн. 088 тис. 800 грн., розмінними знаками – 140 тис. 581 грн. 30 шагів [26,арк.39–39зв.].
Такою була фінансова політика урядів УНР і процес становлення вітчизняної грошової системи доби національного відродження. З 1921 р. тереном України опанували більшовицькі війська і відтоді в ній встановилася радянська
влада. Українська Соціалістична Радянська Республіка,
яка остаточно встановилася в Україні та її фінансова система й політика на довгих 70 років почала функціонувати
у фарватері московської (більшовицько-комуністичної)
структури.
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Чернігівський губернський виконавчий
комітет: засади створення, структура та склад
Мета дослідження – охарактеризувати засади створення, структуру та
склад Чернігівського губернського виконавчого комітету. Використання
методів актуалізації, структурно–функціонального аналізу, кількісного
методу, методу математичної статистики та методу критичного аналізу
документальних матеріалів забезпечили науковість і достовірність
пропонованої студії. Доведено, що Чернігівський губернський
виконавчий комітет у 1917 р. мав коаліційний характер, слабку
внутрішню структуру та був нездатний пристосовуватися до мінливої
політичної ситуації, що зрештою призвело до ослаблення його ролі у
губернії. Як наслідок, після проведення виборів до органів місцевого
самоврядування, діяльність губвиконкому втратила сенс, що зумовило
його зникнення.
Ключові слова: Чернігівська губернія, виконавчі комітети, губернський
виконавчий комітет, Постійне Бюро губвиконкому.
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Chernihiv Government Executive Committee: Creation
Fundamentals, Structure and Composition
Research aims to characterize creation fundamentals, structure and
composition of Chernihiv Government Executive Committee. Different
methods of research were used for achieving this purpose. Actualization
Method enabled to determine scientific importance of the problem. Structural
and Functional Analysis Method was used to clarify the peculiarities of
Government Executive Committee structure. Quantitative Method and
Mathematical Statistics Method allowed to emphasize certain features
and peculiarities of Government Executive Committee staff forming.
Documents Critical Analysis Method was used to review archive materials.
Reference to and combination of these cognition methods ensured scientific
character and reliability of the study offered. The analysis results show
that in 1917 Chernihiv Government Executive Committee was of coalition
nature, weak internal structure and was incapable to adapt to changeable
political situation that finally led to weakening of its role in the governorate.
Consequently after elections to local governing institutions Government
Executive Committee activity lost significance and it was closed.
Keywords: Chernihiv Government, Executive Committees, Government
Executive Committee, Regular Bureau of Government Executive Committee.
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Черниговский губернский исполнительный комитет: принцип
создания, структура и состав
Цель исследования – охарактеризовать принципы создания,
структуру и состав Черниговского губернского исполнительного
комитета. Использование методов актуализации, структурно–
функционального анализа, количественного метода, метода
математической статистики и метода критического анализа
документальных материалов обеспечили научность и достоверность
предлагаемой статьи. Доказано, что Черниговский губернский
исполнительный комитет в 1917 г. имел коалиционный характер,
слабую внутреннюю структуру и был неспособен приспосабливаться
к непостоянной политической ситуации, что в итоге привело к
ослаблению его роли в губернии. Как следствие, после проведения
выборов в органы местного самоуправления, деятельность
губисполкома потеряла смысл, что обусловило его исчезновение.
Ключевые слова: Черниговская губерния, исполнительные
комитеты, губернский исполнительный комитет, Постоянное Бюро
губисполкома.

У попередній публікації (Збірник наукових праць
«Гілея: науковий вісник», Вип.74, С.32–35), на прикладі
окремої адміністративної одиниці – Чернігівської губернії,
ми висвітлили ґенезу та еволюцію організаційної структури інституту комісарів Тимчасового уряду з урахуванням
впливу на цей процес виконавчих комітетів громадських
організацій (далі–виконкоми). Зокрема торкнулися питання виникнення мережі виконкомів на місцях та визначення їхнього місця у системі місцевого управління. Ця ж
стаття присвячена реконструюванню внутрішньої структури Чернігівського губернського виконавчого комітету
(далі–губвиконком).
Зазначена тема є актуальною з кількох причин. По–перше, вона дозволяє глибше зрозуміти суть революційних
подій в загальноукраїнському контексті. По–друге, розкриває особливості функціонування губвиконкому на рівні
окремої губернії.
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Проблеми, пов’язані з визначенням соціальної сутності та структури виконкомів у різні часи, досліджували А.Андрєєв, Е.Бурджалов, Г.Герасименко, М.Карева,
В.Кострикін, Н.Кравчук, О.Малявський, П.Медведєв,
І.Мінц, О.Моісєєва, П.Решодько, А.Сенцов, А.Сєдов,
П.Соболєва, В.Старцев, В.Ундревич, А.Утьонкова та ін.
Однак регіональні особливості формування та діяльності
виконкомів загалом, та у Чернігівській губернії зокрема,
тривалий час не актуалізувались взагалі. Так, у 1920–
ті рр. В.Щербаков стисло дослідив історію створення
Чернігівського виконкому, не висвітливши проблему соціального та правового статусу комітету [1]. У 2000–ні рр.
О.Оніщенко дослідила окремі аспекти історії створення та
функціонування Чернігівського губвиконкому, залишивши
поза увагою проблеми соціально–політичного складу та
внутрішньої структури [2]. Отже, про історіографічну традицію вивчення виконкомів Чернігівської губернії говорити ще рано. І досі залишається актуальною необхідність
комплексного осмислення та об’єктивного відтворення
ґенези й еволюції внутрішньої структури та регіональної специфіки виконкомів у 1917 р. Відтак метою статті
є з’ясування організаційних особливостей формування
та внутрішньої структури Чернігівського губвиконкому у
1917 р.
Варто зауважити, що міські, повітові, волосні, посадські, сільські та хуторські виконкоми у Чернігівській губернії організаційно оформилися переважно у березні
1917 р., тому вже наприкінці березня постало питання про
створення губернського керівного органу.
Процес створення губвиконкому пройшов кілька етапів.
Спочатку 20 березня на засіданні Чернігівського міського
виконкому відбулися вибори п’ятьох членів. Надалі губвиконком поповнювали представники міських і волосних
виконкомів, а також приймалися заяви від різноманітних
партій, союзів і організацій, які мали бажання вступити до
комітету. У підсумку, з 21 по 24 березня, відбулося спеціальне губернське виборче зібрання представників повітових виконкомів, а також членів губернської продовольчої
наради, в результаті якого було нарешті затверджено склад
губвиконкому у кількості 50 членів [3].
За нашими підрахунками, на початок квітня 1917 р.,
представникам буржуазно–ліберальної течії у губвиконкомі належало близько 14% місць, демократичної течії – 34%, радикально–демократичної – 52%. Слід також
відмітити, що представники від національних товариств
на той момент відігравали дуже пасивну роль. До складу
Чернігівського губвиконкому увійшов лише один представник від єврейського національного товариства, що
становить відповідно лише 2% [3].
В цілому подібна характеристика не суперечить даним
сучасних досліджень з історії виконкомів як в загальноукраїнському, так і в загальноросійському масштабах.
Зокрема, вона підтверджує тезу радянських дослідників
В.Старцева та Е.Бурджалова про те, що виконкоми навесні 1917 р. представляли собою коаліцію різних соціальних
сил [4,c.193–207,163–188].
Утворений губвиконком фактично перебрав на себе
функції органів місцевої адміністрації. Його внутрішня
структура була сформована наступним чином: президія у
складі голови, двох товаришів голови та двох секретарів,
завідувач справами губвиконкому, Постійне Бюро у складі 14 осіб та комісії. Причому президія комітету входила
до складу Бюро, яке було постійно діючим виконавчим
органом, відповідальним перед губвиконкомом. Всі члени губвиконкому могли брати участь у засіданнях Бюро з
правом вирішального голосу. Згодом, президія отримала
право вирішувати дрібні питання самостійно, без доповіді Постійному Бюро. Постійне Бюро займалося підготовкою та розробкою загальних заходів, які губвиконком
надалі повинен був втілювати у життя. Для листування з
повітовими та іншими місцевими виконкомами, а також
приватними особами та для опублікування розпоряджень
Тимчасового уряду при комітеті була створена канцелярія [5,л.23;6,арк.8зв,14]. До складу комісій входили члени
комітету, які були знайомі з тією чи іншою галуззю спра-
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ви. Якщо не вистачало своїх фахівців, то губвиконком запрошував їх із галузевих організацій. Комісії поділялися
на постійні (наприклад, з політичного просвітництва народу, газетна, земельна тощо) або тимчасові, призначені
для обговорення окремих питань та проблем (наприклад,
міліційна з вироблення положення про тимчасову міліцію
або комісія для розгляду конфліктів між духівництвом та
прихожанами). Число членів комісій не було постійним та
коливалось від 2–х до 10–ти (17–ти) чоловік за рахунок кооптованих осіб. Діяльність комісій багато в чому полегшувала роботу президії та Бюро, залишаючи за ними право
ухвалення рішення з конкретної проблеми. Така схема розподілу обов’язків була достатньо продуктивною.
Головою губвиконкому було обрано І.Л. Шрага (голова
президії міського виконкому, згодом, голова Чернігівського
окружного суду та член Української Центральної Ради),
товаришами голови – В.К. Сєліванова (статистик) та
А.М. Стрєлкова, секретарями комітету – В.І. Курочкіна
(кооператор) і Т.П. Хільченка (робітник), завідувачем
справами губвиконкому – В.Л. Модзалєвського. Членами
Постійного Бюро були обрані: П.О. Бакулін (робітник), М.Н. Зубов (селянин), І.Ф. Хмєлєвцов (лісник),
Е.Н. Образцов (вчитель), І.І. Чайка (козак), П.Н. Шматок
(робітник), А.Г. Пасіт та ін. Окрім названих представників,
до складу Бюро з правом вирішального голосу увійшли:
губкомісар М.А. Іскрицький, його товариші, уповноважений по продовольству С.Д. Семєнів та товариш уповноваженого Т.І. Осадчий.
Однак особовий склад Постійного Бюро часто змінювався, про що свідчить аналіз протоколів засідань [6;3]. Як
правило, кількість членів Бюро, котрі брали участь у засіданнях коливалась від 2–х до 10–ти. Це пояснювалося тим,
що не всі члени Бюро могли постійно бути присутніми на
засіданнях, так як мали виконувати ще основні службові
обов’язки. Згодом деякі з членів губвиконкому почали взагалі відмовлятись від роботи в Бюро, посилаючись на брак
часу і неможливість суміщення посад.
В травні 1917 р. відбулись вибори нових членів
Постійного Бюро замість осіб, які вийшли з його складу
[7,арк.80]. Зазначимо, що зміна складу губвиконкому негативно вплинула на його діяльність. Тому для налагодження більш ефективної роботи, комітету довелося додатково
обрати третього товариша голови (І.Ф. Хмєлєвцова), та
третього секретаря комітету (Е.Н. Образцова) [7,арк.83]. І
передати вирішення дрібних питань в розпорядження товариша голови В.К. Сєліванова, секретаря комітету Т.П.
Хільченка та одного із членів Бюро, за їх запрошенням
[6,арк.28].
Незважаючи на вжиті заходи, робота Постійного Бюро
губвиконкому ніяк не налагоджувалась. Наприкінці травня Е.Н. Образцов виніс на обговорення членів Бюро позачергову заяву, в якій намагався звернути увагу присутніх на причини ненормальної роботи Постійного Бюро
[6,арк.167]. Зокрема в ній вказувалось на те, що ще жодне
засідання Бюро не розпочиналось вчасно, що всі три товариші голови практично не беруть участі в них, а президія
не здійснює підготовчу роботу засідань тощо. До того ж,
ефективній роботі Постійного Бюро почали заважати особисті непорозуміння серед членів Бюро та радикалізація
селянського населення, що загострила відносини усередині повітових, волосних і сільських виконкомів.
Починаючи з квітня 1917 р., у Чернігівському губвиконкомі не відбулось жодного засідання Постійного Бюро,
на якому б не займались розглядом питань стосовно проявів анархії у губернії, до яких почасти були причетні
радикально налаштовані виконкоми [6,арк.1зв,3,5,6зв,8–
8зв,11,14,16,23зв,27,208–208зв; 8,арк.2зв,135]. Постійне
Бюро губвиконкому почало отримувати з різних кутків
губернії повідомлення про арешт посадових та інших осіб,
про висилку з приходів священників, агрономів та інших
громадських робітників, про самовільну рубку казенного
лісу, про поземельні спори та порушення орендних договорів та про самоуправні розпорядження сільських виконкомів [6,арк.6зв,14,16–16зв,27,81,125,139зв,142зв,144–
144зв,147–148,150,168зв,174зв,176–177,189–190;8,ар
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к.96зв,110,113,128;7,арк.69]. Виконкоми Нікольської,
Предмостної та Кухмістерської слобідок стали вимагати розширення своїх повноважень, як адміністративних
органів та передачі в їхнє розпорядження усіх кредитів
[7,арк.68]. Почепський міський виконком взагалі вимагав
визнати його єдиним адміністративним органом у межах міста [7,арк.83]. А в деяких місцевостях волосні та
повітові виконкоми самочинно перебирали на себе судові функції та примусово обкладали збором населення на
свою користь [6,арк.187зв;9,арк.73]. Отже, мав місце прецедент відкритої непокори виконкомів розпорядженням
Тимчасового уряду. Крім цього, з багатьох місць губернії
почали надходити скарги про неправильність виборів членів виконкомів [10,арк.3;11].
Губвиконком разом з повітовими та міськими виконкомами намагався припинити безлад. Але в більшості випадків вони були «безсилі боротися з подібними явищами»
і їм доводилося йти на поступки місцевому населенню
[6,арк.16зв,124,144–144зв,165]. Як наслідок, вже на початку квітня 1917 р. перед Чернігівським губвиконкомом постало питання про дійсний авторитет виконкомів на місцях
[6,арк.27зв]. Склад частини сільських та волосних виконкомів був переобраний, але деякі так і не зазнали суттєвої
реорганізації [12,арк.14;6,арк.111зв;8,арк.104;117,арк.1].
Як правило, їхнє переобрання відбувалося таємним голосуванням і проходило під наглядом членів волосних або
повітових виконкомів та рад солдатських і робітничих депутатів [13]. Зафіксовані також випадки, коли перевибори
сільських виконкомів проходили в присутності повітового
комісара та голови продовольчої управи [14].
Відбулася реорганізація і губвиконкому. До його складу
було вирішено включати не більше 2–х представників від
повітів [7,арк.68]. Але великі містечка, посади, поселення
(які мали місцевий характер), члени з’їзду духівництва й
мирян, губернський вчительський союз, Чернігівська рада
військових організацій та інші громадські та політичні організації почали вимагати розширення представництва у
губвиконкомі [7,арк.68]. Під таким тиском губвиконком був
змушений визнати необхідність прийняти до свого складу
представників від населених пунктів, які могли бути прирівняні до міст за кількістю населення (тобто, мали мати
не менш як 10 тис. чоловік). Але він категорично виступив проти поповнення свого складу представниками від
професійних організацій за винятком вчителів, схвалюючи їхню просвітницьку діяльність на місцях [7,арк.73,76].
Таким чином, радикалізація селянського населення та виконкомів низового рівня викликала ще один виток реорганізації виконкомів, та призвела до перерозподілу соціально–політичних сил в губернії.
Питання про переобрання складу губвиконкому ще
більш загострилося у червні 1917 р. Стало очевидним, що
Постійне Бюро губвиконкому лише займалось координацією справ, передаючи їх на вирішення іншим галузевим
органам (переважно продовольчим та земельним комітетам), тобто на практиці їх не вирішувало. Як наслідок,
зменшилася кількість звернень з місць. Як зазначив один з
членів Бюро «багато було побажань – діяльності не було»
[6,арк.181].
Ситуація ускладнювалася ще більше тим, що у червні
1917 р. до Чернігівської губернії почали прибувати агітатори матроси–кронштадтівці (Н.Д. Сапон, Карабута (б.і), Н.І.
Точений та ін.). Вони мали при собі посвідчення від Ради
селянських депутатів м. Кронштадта, яке надавало їм право вирішального голосу у виконкомах, недоторканість особи та на носіння вогнепальної зброї і безкоштовного проїзду на всіх залізницях і пароплавах [6,арк.201]. Агітатори
скликали сходи, закликали населення до повної непокори
Тимчасовому уряду та насильницького захоплення земель
і лісів [9,арк.58;15]. Хоча це були поки що поодинокі заклики до непокори Тимчасовому уряду, але вони вносили
ще більшу анархію у діяльність повітових, волосних та селянських виконкомів.
Отже закінчувалась перша (весняна) хвиля революції,
а губвиконком почав стрімко втрачати довіру населення
через не ефективну роботу. З метою налагодження діяльЗбірник наукових праць «Ґілея: науковий вісник»

ності, Постійне Бюро постановило: по–перше, призначити
чергові засідання тричі на тиждень, замість щоденних: у
вівторок, четвер та суботу; по–друге, доручити президії
Бюро самостійно вирішувати та виконувати справи, які
не мали принципового характеру; по–третє, встановити
постійні чергування членів Бюро в ті дні, коли немає засідань: з 11–ої ранку до 14–ої години; по–четверте, розділити діяльність Постійного Бюро на два відділи. Перший –
для організаційної роботи на місцях, другий – для участі
в управлінні губернією, шляхом представництва у присутствіях й комісіях та для найближчого ознайомлення
з земським громадським господарством. Для вирішення
цих завдань було ухвалено створити дві групи з членів
Бюро. Одна група, в складі Е.Н. Образцова, П.Н. Шматка
та М.Н. Зубова, створювалася для поїздок по губернії,
головним завданням якої визнавалась агітація населення щодо внесення державних податків [6,арк.183–184].
Інша – для роботи в Чернігові, в складі Н.П. Шаталова,
Н.М. Хільчєнка, та І.Ф. Хмєлєвцова. Однак було визнано,
що губвиконкому не вистачає сил для організаційної роботи: кадрового складу вистачало об’їздити тільки повітові
міста, але взяти на себе організацію сіл вже було не реально [6,арк.182]. Але ці заходи виявилися недостатніми для
підвищення ефективності діяльності губвиконкому.
Наприкінці червня 1917 р. у Постійному Бюро губвиконкому знову розпочалась підготовча робота з реорганізації складу як Постійного Бюро, так і губвиконкому в
цілому [6,арк.226зв]. Вона була завершена 2 липня 1917 р.
ухваленням рішення, згідно з яким, замість Постійного
Бюро губвиконкому створювалась Рада при губкомісарі. Це стало можливим тому, що Тимчасовий уряд ще не
встиг завершити роботу з конструювання інституту комісарів. На практиці губкомісар був відповідальний перед
губвиконкомом, а напрямки його діяльності були схожі з
діяльністю виконкомів.
Персональний склад Бюро було реорганізовано наступним чином: до нього увійшли голова Постійного Бюро –
І.Ф. Хмєлєвцов, два товариша голови – Н.М. Шаталов, П.Н.
Шматок та один секретар – С.Т. Парєнко. Також було обрано три кандидати до Бюро від губвиконкому: М.Н. Зубов,
Д.М. Маслов і А.А. Тітенко [6,арк.88]. Але Постійне Бюро
губвиконкому і надалі зазнавало змін.
Слід зауважити, що найважливіше значення мав, безумовно, особовий склад губвиконкому, від котрого залежала
його діяльність. Особовий склад губвиконкому був значно
розширений за рахунок представників від рад, політичних
партій, губернського органу Центральної Ради – губернської української ради, земкомітетів та продкомітетів тощо
[8,арк.60–60зв,66–67]. Таким чином, процедура формування комітету була радикально демократизована: представники буржуазно–ліберальної течії отримали близько 3%
місць, демократичної течії – 62%, радикально–демократичної – 29% (табл.1).
Таблиця 1
Кількісний склад Чернігівського губернського
виконавчого комітету на 2 липня 1917 р.
Організації, соціальні групи
та партії

Кількість представників
абс.

%

губвиконком

4

6,1

губернська земська управа

2

3

губернський земельний комітет

6

9,1

губернський продовольчий
комітет

11

16,6

губернська продовольча каса

1

1,5

губернська українська рада

1

1,5

Чернігівський повітовий продовольчий комітет

1

1,5

міський виконавчий комітет

3

4,6

міська продовольча управа

1

1,5

міський продовольчий комітет

4

6,1

кооперативи

1

1,5
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рада селянських депутатів

2

3

рада робітничих та військових
депутатів

1

1,5

Українська партія
соціалістів–революціонерів

3

4,6

соціал–демократи (меншовики)

2

3

соціалісти–революціонери, есери

1

1,5

Російська соціал–демократична
робітнича партія (більшовиків)

2

3

Чернігівський міській комітет
партії народної свободи

1

1,5

Чернігівський комітет Єврейської
соціал–демократичної робітничої
партії «Поалєй – Ціон»

3

4,6

Чернігівська фракція Цєірєй–Ціон

4

6,1

комітет єврейської громадської
організації

1

1,5

помічник губернського комісара

1

1,5

робітники

1

1,5

селяни

5

7,6

не ідентифіковано

4

6,1

Всього:

66

100

ди і складанню системи супідрядності влади. Рада перетворилася на коаліційний дорадчий орган при комісарі з
контролюючими повноваженнями. Процес злиття губвиконкому з губкомісаром дає підстави стверджувати,
що Чернігівський губвиконком перетворився на важливу
ланку в системі урядової влади в губернії. Але не встигла
Рада при губкомісарі сформуватися, як знову ж таки постало питання про подальшу еволюцію її складу. У липні до
складу Ради було введено ще по одному представнику від
губернських земельного та продовольчого комітетів, що не
вплинуло кардинально на вже існуючу структуру. Надалі
Рада при губкомісарі не піддавалась реорганізації і в такому складі проіснувала до її ліквідації.
Отже, постійне вдосконалення внутрішньої організації губвиконкому обумовлювалося реаліями відповідного
етапу розвитку революції та необхідністю розв’язання повсякденних проблем. Проте коаліційний характер, слабка
внутрішня структура, нездатність губвиконкому пристосовуватися до мінливої політичної ситуації, зрештою призвели до ослаблення його ролі у губернії. Після проведення
виборів до органів місцевого самоврядування, діяльність
губвиконкому втратила сенс, що зумовило його зникнення.

Нажаль ми не змогли ідентифікувати 4 особи, що становить 6% від кількості представників.
Динаміка зміни особового складу Чернігівського губвиконкому навесні–влітку 1917 р., що представлена у діаграмах нижче (рис.1–2), свідчить про те, що поміщикам та
дворянам так і не вдалося активізувати свою роль у формуванні губвиконкому.
14%
ɛɭɪɠɭɚɡɧɨɥɿɛɟɪɚɥɶɧɚ ɬɟɱɿɹ
ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɧɚ ɬɟɱɿɹ

52%
34%

ɪɚɞɢɤɚɥɶɧɨɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɧɚ ɬɟɱɿɹ


Рис.1. Склад Чернігівського губвиконкому
на початку квітня 1917 р.

6%

3%
ɛɭɪɠɭɚɡɧɨɥɿɛɟɪɚɥɶɧɚ ɬɟɱɿɹ
ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɧɚ ɬɟɱɿɹ

29%

62%

ɪɚɞɢɤɚɥɶɧɨɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɧɚ ɬɟɱɿɹ
ɧɟ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɨɜɚɧɨ


Рис.2. Склад Чернігівського губвиконкому
на початку липня 1917 р.

Виявилось, що після проведення реорганізації губвиконкому у липні 1917 р., позицію Тимчасового уряду (буржуазно–ліберальної течії) відстоювало лише близько 3%.
На цей процес вплинуло не лише кількісне збільшення
представників від повітів у відповідних організаціях, які
увійшли до складу губвиконкому (внаслідок чого радикально–демократична течія отримала близько 29% місць),
але і відмова деяких представників великого капіталу від
участі в засіданнях губвиконкому в зв’язку з наближенням
виборів до місцевого самоврядування. Зрозуміло, дані по
одній губернії не є цілком репрезентативними, але вони
багатозначні, тим більше що це типово аграрна губернія.
Засідання Ради при губкомісарі вирішено було проводити у комісара три рази на тиждень: у понеділок, середу і
п’ятницю з першої години дня до третьої [8,арк.110]. Крім
цього, було вирішено здійснити злиття канцелярій, тому
що робота канцелярії Постійного Бюро губвиконкому
стала зайвою внаслідок скорочення роботи [8,арк.1,16зв].
Таким чином, створення Ради при губкомісарі поклало
початок процесам об’єднання місцевої виконавчої вла-
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Діяльність організації Українського
та Шведського Червоного хреста у південних
областях України в період голодних
1921–1923 років
Розглядається надання допомоги в період голоду 1921–1923 років в
Південних областях УРСР такою благодійною організацією, як Червоний
Хрест. Автор наводить данні про засоби боротьби Червоного Хреста
з голодом, окремо подається інформація про допомогу Шведського
Червоного Хреста на Херсонщині.
Ключові слова: сільське господарство, голод, благодійна організація,
допомога голодуючим, пайки, продукти, медичне обслуговування,
Червоний Хрест, шведська колонія, Шведський Червоний Хрест.
Kirilenko V., a graduate student of history, Ukraine National University of
V.A. Sukhomlynsky (Ukraine, Nikolaev), akunin@list.ru
Activities of Ukrainian and Swedish Red cross in southern Ukraine
during 1921–1923 hungry years
Assistance during hunger of 1921–1923 in the Southern areas of
URSR by such charitable organization as the Red Cross is considered. The
author gives both the social and political facts which became the result of
starvation. It is specified that the great contribution was made by the Red
cross The article tells that the greatest attention and help from the Red
Cross received starving and orphaned children. The author gives data as for
the Red Cross struggling against hunger, besides the information about the
Swedish Red Cross help in Kherson is provided.
Keywords: agriculture, hunger, charity, famine relief, rations, food,
medical care, the Red Cross, the Swedish colony, Swedish Red Cross.
Кириленко В., аспирант кафедры истории Украины, Николаевский
национальный университет им. В.А. Сухомлинского (Украина,
Николаев), akunin@list.ru
Деятельность организации Украинского и Шведского
Красного креста в южных областях Украины в период голодных
1921–1923 годов
Рассматривается оказания помощи в период голода 1921–1923
годов в Южных областях УССР такой благотворительной
организацией, как Красный Крест. Автор приводит данные о
средствах борьбы Красного Креста с голодом, отдельно подается
информация о помощи Шведского Красного Креста на Херсонщине.
Ключевые слова: сельское хозяйство, голод, благотворительная
организация, помощь голодающим, пайки, продукты, медицинское
обслуживание, Красный Крест, шведская колония, Шведский Красный
Крест.

Голод – велике лихо, яке спіткало українські землі протягом першої половини ХХ століття. Голод 1921–1923 років не тільки не заперечувався, але й офіційно визнавався
радянською владою. Незважаючи на численні публікації,
тема голоду 1921–1923 років в Україні не втрачає своєї
актуальності.
Над темою голоду 1921–1923 років працювали такі
дослідники, як С.В. Кульчицький [1], О.М. Мовчан [2].
Регіональну специфіку Півдня України відображено у
працях М.М. Шитюка, В.П. Шквареця [3,c.183] в таких
роботах, як «Миколаївщина в голодних 1921–1923 роках»
[4,c.79], «Голодомори ХХ століття» [5,c.27–28]. Розглядали
зазначену проблематику голоду 1921–1923 років також
Ю.В. Котляр, І.С. Миронова у праці «Голодомори 1921–
1923 рр. та 1932–1933 рр. на Півдні України: етнічний та
міжнародний аспекти» [6,c.31–40]. Також про особливості голоду 1921–1923 років можна дізнатися з праць Є.Г.
Горбурова [7,c.45–49] та О.О. Баковецької [8,c.42–47]. Про
гуманітарну допомогу інших благодійних організацій, таких як місія Ф.Ненсена, йдеться у працях І.Є. Ніколаєва
[9]. Але, не зважаючи на це, в проблемі голоду 1921–1923
років на Півдні України залишилося багато невисвітлених
сторінок.
Серед причин голоду можна виділити ряд таких чинників як: руйнування сільського господарства в роки Першої
світової війни, наслідок – падіння товарності сільського
господарства. Політика «воєнного комунізму» та підвищення норм хлібозаготівлі прзвели до того, що селяни стали незацікавлені у збільшені посівних площ. Погіршувало
становище і примусове вилучення радянською владою
хліба. До того ж неврожай, породжений страшною посухою спричинив страшне лихо. Селяни були не в змозі проЗбірник наукових праць «Ґілея: науковий вісник»
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годувати свою родину. На селян, які не виконували продподатку, накладали штрафи, заарештовували, відправляли
на примусові роботи, конфісковували їхнє майно тощо.
Урожай 1921 року на Півдні України не задовольнив навіть прожиткового мінімуму [10,c.239].
Місцева партійна влада, виконуючи вказівки центру,
замовчувала голод, постачаючи до голодуючої РСФРР
хлібні ресурси з південних областей України та за кордону. Розповсюдженим на той час стало вилучення у церков
майна, за ці кошти закуповували техніку з – за кордону
[11,c.77].
У південних областях УРСР з кінця 1921 р. починається
голод. Люди недоїдали, ресурсів на існування катастрофічно не вистачало. Настрій голодуючої маси все більше
пригнічувався. За складних умов чисельність голодуючих
швидко зростала.
Лише коли смертність досягла неймовірно катострафічних масштабів, радянський уряд зменшив план вивозу хлібу з 57 млн. до 27 млн. пудів.
Уряд УНР в еміграції почав заявляти про голод в Україні
на весь світ восени 1921 р. В вересневому екзилі від 1921 р.
повноважний представник УНР Олександр Шульгин звернувся з проханням про допомогу голодуючому українському населенню до місії Нансена, а через місяць це питання
місія УНР поставила в Парижі. Але радянська влада все
ще приховувала голод. І тільки 16 січня 1922 р. політбюро
ЦК КП(б)У дозволило розмістити у пресі відомості про голод на Півдні України [12,арк.20–47].
З цього часу важливу роль у порятунку голодуючих
почали відігравати іноземні благодійницькі організації.
Наймасштабнішими з них були: АРА, місія Ф.Нансена,
Джойнт [9].
Ще до однієї з масштабних благодійних організацій
можна віднести Червоний Хрест. У ці важкі 1921–1923
роки вони розгорнули дуже важку, але поважну та достойну пошани роботу на теренах голодного Півдня України.
Визначне місце в допомозі голодуючим займав
Український Червоний Хрест, він брав активну участь
у допомозі голодуючим. Найбільшу увагу і допомогу
Червоного Хресту отримували голодуючі та осиротілі діти,
намагаючись покращити їхні умови проживання, запобігти хворобам, які прогресували на той час та примітивно
нагодувати їх. Український Червоний Хрест 22 листопада
1922 р. пропонує відкрити в Одеському та Миколаївському
повітах інтернати. Вони повинні були забезпечити дітей
продовольством, видаваючи їм пайки, продукти, одяг, грошові субсидії, а також обладнати та зробити ремонт в існуючих та ще не закритих інтернатах [13,арк.170–195].
Як приклад, один з дитячих будинків на Миколаївщині
у жовтні 1923 р. передано на повне утримання Червоного
Хреста. З листопада 1922 по травень 1923 р. в Миколаєві
Червоний Хрест обслуговував 8 їдалень, всього по
Миколаївській області діяло близько 42 їдалень [14].
В газеті «Красный Николаев» зазначається, що в таких селах як Воскресенськ, Парутіно, Богоявленськ
Миколаївської області діяли їдальні для немовлят [14]. На
1923 рік Червоному Хресту вдалося нагодувати в голодуючому Миколаєві 30000 осіб [15,арк.19].
Масштаби голоду, руйнували усі існуючі інфраструктури. Розпочалися масові епідемії. Тому Червоний Хрест
звертав увагу на медичне обслаговування.
У кожному селі з більш–менш обізнаного населення
призначалися сестри милосердя та фельдшери. Вони подавали медичну допомогу, проводили роз’яснювальні бесіди з основ гігієни і постійного догляду за хворими, обладнали та відкрили амбулаторію в селі Старошведському
Херсонського повіту.
Великі сили і кошти спрямовувалися на боротьбу з
туберкульозом. Так, 1 листопада 1922 р. за керівництва
Червоного Хреста в Миколаєві введено в дію туберкульозний диспансер на вулиці Другій Воєнній [16,арк.4].
Допомогу яку подавав диспансер, була безкоштовна, до
того ж там можна було отримать пайок. Але слабка ма-
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теріальна база не змогла повністю забезпечити та покращити лікування та перебування у ньому. Водночас,
завдяки Червоному Хресту вдалося розвинути фармацевтичну галузь. Їх фармацевтична робота полягала в заснуванні та постачанні аптек, збиранні лікарських рослин
тощо. Так в Миколаєві виникли спочаку аптеки на вулиці
Потьомкінській та на Воєнному ринку [17,арк.18], згодом
їх ставало усе більше і більше, і не тількі в місті, а й в
окрузі [18,арк.18].
Набула розвитку і роздача їжі в пунктах Червоного
Хреста. Для розподілу, роздачі й зберігання продуктів на
кожне село було два уповноважених, яких обирали на загальних зборах – один від населення, інші від сільради.
За виконану роботу уповноважені й секретар одержували
два додадкові пайки. Їм роздавалися інструкції з роздачі та
зберігання продуктів. Вони мали посвідчення уповноважених від Червоного Хреста.
Іменний список усього населення допомогав вести постійний контроль за продуктами і посівним матеріалом.
Для одержання продуктів зі кожна родина мала дерев’яний
ярлик з номером відповідно списку, печаткою Червоного
Хреста й кількістю пайків.
У складах оприлюднювалися таблиці норм продуктів
на одну видачу, для 15 людей. Кількість виданих продуктів на кожну родину записувалася до спеціальної книги.
Після цього підбивався загальний підсумок виданих продуктів, і виводився залишок. Роздача продуктів відбувалася щоразу у присутності представників Червоного Хреста
[19,арк.120].
Діти одержували їжу у вигляді гарячих обідів та сухих
пайків. Калорійність дитячої порції становила 1000 калорій, дорослої – до 900 калорій, але практично вони не відокремлювалася, і усім видавалася їжа до 1000 калорій.
Велику допомогу надав Шведський Червоний Хрест
мешканцям Старошведської волості Херсонського повіту,
яка на той час складалася з семи сіл: Куца Балка, Костирка,
Старошведське, Михайлівка, Зміївка, Дримайлівка і
Новоберислав.
Як і всі регіони області Півдня України Херсонщина також голодувала. Увага Шведського Червоного Хреста тут
була пов’язана з шведами – переселенцями на південній
землі України ще з 1781 року, та утворивши на цій території окремий колоніальний округ [20,арк.9].
Борис Дармостук, голова Бериславського ревкому
Херсону, в лютому 1922 р. доповідав, що з 25 тис. населення «зареєстровано голодуючих по волості до 10 тисяч людей, по м. Берислав – близько 6 тисяч людей. Голодуючих
дітей було 3300 осіб. Щоденна смертність від голоду до
чотирьох випадків» [21,арк.59].
Весна 1922 р. принесла ще більще лиха. Розпочався повальний мор, смертність зросла до 10 осіб на день, а потім
і до 30–40 по волості. Пайків на всіх не вистачало, тому
більшість населення була представлена сама собі.
Звернулися за допомогою і мешканці Старошведської
волості. Так, у травні 1922 р. до Швеції було делеговано
пастора села Старошведське Х.Т. Гоаса [19,арк.123], який
мав домагатися допомоги для голодуючої Старошведської
волості. Врешті, у листопаді 1922 р. із Стокгольму відправлено допомога від Шведського Червоного Хреста. Її очолив Г.К. Седергрен, його помічником став В.Е. Хеббель.
А.Сукрута призначено уповноваженим представником
від УСРР з проведення роботи допомоги Шведського
Червоного Хреста у Херсонському повіту.
Офіційна ж допомога почала надходити в грудні 1922 р.
Тоді ж і почався розподіл пайків, а також речей особистої
гігієни. Дуже важливим у цьому пайку виявилося мило,
яке допомагало дезінфікувати та позбавляти людей від деяких хвороб, а також вошей [22,арк.120].
Перший благодійний вантаж від Шведського
Червоного Хреста у 30 тисяч пудів прибув до станції
Олександрівської – Пристані та мав 60 тон зерна, 20 ящиків одягу, 2 – медикаментів, борошно, масло, рибу, какао,
сільськогосподарський реманент, інструменти [23,арк.27].
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Продукти від Шведського Червоного Хреста у
Старошведській волості та колоніальній окрузі видавалися
два рази на місяць. Такі продукти, як борошно, оселедці,
горох, рис, вівсянка, цукор, чорниці та мило розподілялися
порівну на кожного жителя волості.
За місяць були приблизно такі витрати: борошна житнього – 6 кілограмів, вівсяної крупи – 502 грами, рису
–502, гороху – 122, цукру – 410, оселедців – 4 кілограми
122 грами [24,арк.8]. Також додатково видавалося сало,
кава та чай. Разом із продуктами до гуманітарної допомоги додавався посівний матеріал: пшениця, ячмінь та овес.
Його розподіляли рівномірно, на кожну людину у селі, видавали на початку польових робіт.
Треба зазначити, що допомога Шведського Червоного
Хреста, як і будь–якого іншого, не була обмежена національною приналежністю, вона видавалася абсолютно
кожному мешканцю. Так, на квітень 1923 р. Шведський
Червоний Хрест подав допомогу 4510 особам [25,арк.18–
41], тоді коли населення Старошведської волості становило 3700 чоловік [23,арк.27].
Коли коштів на утримання голодуючих не вистачало, Червоний Хрест проводив, зокрема лотереї. Про
таку благодійну акцію міститься інформація у довідці
Українського Червоного Хреста про проведення грошової
лотереї Червоного Хреста на допомогу голодуючим 7 лютого 1923 р. У довідці зазначалося: «Усього було випущено білетів на 12,5 мільярдів по 1 мільйону білетів. Було
продано білетів на суму 7 мільярдів. Продаж відбувався
без примусу, та тривав майже чотири місяці. Зважаючи на
конкуренцію з боку інших організацій, робота йшла порівняно повільним темпом, але в кінцевому результаті дала
матеріальний успіх». Видав довідку секретар Українського
Червоного Хреста Богров [26,c.173].
Узагальнюючи викладене треба зазначити, що нещадна
хлібозаготівельна політика радянського уряду забрала в
минуле не один десяток людських життів. Але можна із
впевненістю вважати що допомога таких благодійних організацій, як Червоний Хрест, допомогла врятувати сотні,
тисячі, людських життів. Робилося усе можливе щоб хоч
трохи покращити життя голодуючого населення Півдня
України. Дещо вдавалося зробити, а дещо – ні. Однак це
була конкретна і відчутна допомога українському населенню в скрутний для них час.
17 березня 1923 р. стало останньою датою, коли повідомляється про голод 1921–1923 рр. Причиною цього став
початок експортної компанії радянського уряду. Хліб знову
почав вивозитися з–за кордон, не зважаючи на те, що українське село ще не відійшло від голоду та посухи попередніх років. У середині 1923 р. видача пайків благодійними
організаціями припинилася. Але і за цих умов Червоному
Хресту вдалося організовував пункти «Матері і дитини»,
де видавалися сухі пайки та молочні суміші недоїдаючому
населенню.
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На основі архівних матеріалів досліджуються різноманітні аспекти
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Rehabilitated by history: Zvada Ignaty
On the basis of archival material explores different aspects of political
repressions in Ukraine in the 30 years of the twentieth century, biographical
data and the fate of the lecturer of the Kiev Institute of Forestry Zvady Ignaty,
the innocent victim of the Soviet totalitarian regime. Restoration of historical
truth about the tragic pages of our history, the return of good name of
innocent victims compatriots in response to social demand Ukrainian society.
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repressive and rehabilitation processes in Ukraine, currently their study is
not complete. In particular, the problem of repressed researched enough
lecturers of agricultural schools. Particular suspicion aroused intelligence,
which raised the Kremlin leadership openly hostile. Tragedy Zvady G.G. was
also that he was with intellectuals. In addition, he studied at the «bourgeois»
institution, was involved in the hostile parties and armies, the church was in
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Реабилитированный историей: Звада Игнатий Игнатьевич
На основании архивных материалов исследуются различные
аспекты политических репрессий в Украине в 30–е годы ХХ
столетия, биографические данные и судьба преподавателя Киевского
Лесотехнического института Звады Игнатия Игнатьевича, невинно
пострадавшего от советского тоталитарного режима.
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контрреволюционная троцкистская террористическая организация,
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Однією з найтрагічніших сторінок вітчизняної історії є репресивна політика радянської влади на території
України. У 20–30–ті роки ХХ століття не було такої сфери
життя, якої б не торкнулися масові ув’язнення та розстріли
«ворогів народу». Не обминули вони й освітньо–наукові у
станови, українську інтелігенцію.
Відновлення історичної правди про трагічні сторінки нашої історії, повернення чесного імені безвинно постраждалим співвітчизникам є відповіддю на соціальний
запит українського суспільства.
В історичній літературі виділяють три етапи становлення дослідження реабілітаційних процесів [2].
Перший етап розпочався з середини 1950–х рр. оприлюдненням на ХХ з’їзді КПРС доповіді М.Хрущова «Про
культ особи Сталіна та його наслідки» і тривав до середини 80–х рр. ХХ століття. Подальше вивчення цієї проблематики продовжувалося у працях зарубіжних дослідників Г.Костюка, Б.Кравціва, Л.Лабедза, Н.Адлера, А.Ван
Гаудоувера, Дж.Шапіро, С.Оппенхейма, Б.Левицького
та вітчизняних правознавців В.Савицького, Т.Коблая,
М.Полякова, Б.Безлєпкіна, радянського політолога
Ф.Бурлацького.
Другий етап охоплює другу половину 80–х рр. ХХ століття до 1990 р., який характеризується процесами розвитку демократизації та гласності, що сприяє кількісному зростанню вітчизняних досліджень, їх тематичному
розмаїттю. Серед дослідників А.Рибаков, Я.Рапопорт,
О.Лаціс, Г.Померанц, І.Клямкін, М.Барсуков, В.Новіков,
В.Земський, Ю.Шевельов, О.Солженіцин, Н.Серов, наукові розвідки Б.Вікторова, О.Яковлева, Ю.Аксютіна,
О.Волобуєва, О.Зубкова, Н.Каткова, В.Наумова, правознавчі дослідження Б.Безлєпкіна, Л.Косарської, Л.Бойцової та
В.Бойцової, Б.Цой.
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У дослідженнях Інституту історії України НАН України
в 1990 р. була започаткована нова для вітчизняної історіографії проблематика «Увічнення пам’яті жертв незаконних
репресій 30–40–х – початку 50–х років в контексті розробки
проблем регіональної історії: На матеріалах України» під
керівництвом кандидата історичних наук Ю.З. Данилюка.
Упорядковуються збірники документів, пов’язаних з масовими репресіями, депортаціями, висланнями та засланнями. Важливі аспекти репресій та реабілітації розглянуті в історичних дослідженнях Ю.Шаповала, В.Барана,
О.Бажана, С.Кульчицького.
Третій етап розпочався у 1991 р. з прийняттям Закону
УРСР «Про реабілітацію жертв політичних репресій на
Україні» і триває по даний час. Він характеризується відкриттям для дослідників архівно–слідчих справ репресованих у сховищах колишнього КДБ, передачею багатьох з
них до державних архівів, прийняттям важливих державних законодавчих актів з реабілітації жертв політичних репресій, реалізацією їх в областях.
У наукових дослідженнях П.Т. Тронька, С.М.
Тимченка, Є.М. Скляренка, А.І. Амонса, Р.Ю. Подкура,
Н.В. Платонової, В.Ю. Васильєва, О.Я. Авербуха, М.М.
Шитюка та інших ґрунтовно розглядаються проблеми загально–правового порядку, обумовлені реалізацією Закону
«Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні»
від 17 квітня 1991 р.
Національна академія наук, Інститут історії України
НАН України, Служба безпеки України, спільно з
Державним комітетом по пресі, Українським історико–
просвітницьким товариством «Меморіал», Всеукраїнська
Спілка краєзнавців ініціювали Державну програму науково–документальної серії книг «Реабілітовані історією» –
видання по відновленню історичної пам’яті про трагічні
сторінки нашої історії.
Паралельно при Головній редколегії був створений
відділ по розробці архівів ВУНК–ДПУ–НКВС–КДБ,
співробітники якого співпрацюють із Галузевим архівом
Служби безпеки України щодо виявлення архівних документів та почав виходити науковий часопис «З архівів
ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ».
Реалізація Державної програми «Реабілітовані історією» відкрила новий науковий напрямок у вітчизняній історичній науці – «Дослідження радянської тоталітарної
системи». На сьогодні перелік наукових статей, монографій, розвідок, кандидатських та докторських дисертацій,
присвячених злочинам більшовицької системи в Україні,
вже налічує більше 9 тисяч позицій [4].
Не дивлячись на безсумнівні науково–дослідницькі здобутки у розвідці репресивно–реабілітаційних процесів в
Україні, на даний час їх вивчення далеко не завершено.
Зокрема, малодослідженою є проблема репресованих викладачів сільськогосподарських вузів.
Метою публікації є висвітлення трагічної сторінки історії України по знищенню радянською владою української
інтелігенції через призму судової справи однієї окремо
взятої особи.
З–поміж судових матеріалів 30–х років ХХ століття,
коли людей абсолютно безпідставно звинувачували в антирадянській пропаганді та засуджували до розстрілу або до
тривалого терміну ув’язнення, справа викладача Київського
Лісотехнічного інституту Звади Гната Гнатовича, який
працював тут з 17.Х.1931 р. по 10.VI.1934 р. [1,арк.53].
Звада Гнат Гнатович народився 20 грудня 1892 року
в с. Раштівка Грицівського району Вінницької області в багатодітній бідняцькій селянській родині, мали 2,5
га землі. Українець. На час арешту 68–річний батько –
Гнат Якович проживав у с. Раштівка та працював у колгоспі, безпартійний. Брати – Стефан, 21 рік, проживав у
с. Раштівка, член ЛКСМУ, бригадир, машиніст колгоспу; Іван, 34 роки, безпартійний, вчитель та завуч школи
в с. Криниця Грицівського району Вінницької області.
Афанасій, 38 років, безпартійний, робітник на будівництві
в м. Сторакостянтинові. Сестра – Катерина, 28 років, безпартійна, колгоспниця с. Демківці Вінницької області. На
момент затримання проживав у Сталінському районі міста
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Києва по вулиці Васильківській 123, квартира 1 з другою
дружиною – Янчуковською Анною Миколаївною, 31 рік,
вихователем дитячого комбінату №14. Донька – Ксенія
Гнатівна, 1922 року народження проживала в місті Пуліни
Київської області зі своєю матір’ю, колишньою дружиною
Гната Гнатовича – Єфімовою Валентиною Юріївною, 41
рік, безпартійна, шкільна вчителька [1,арк.41–43].
Соціальний стан – службовець, освіта вища, професор історії, філософ, викладач діамату в Київському
Лісотехнічному інституті.
З матеріалів особових справ – партійної, військової,
автобіографії витікає, що Звада Г.Г. з 1915 по 1917 роки
був членом партії лівих есерів, в 1917–1918 рр. – півроку
в більшовицькій партії РСДРП, з 1920 по 1924 рр. в УКП,
причому останні два роки – секретар Волинського Губкому
УКП. З 1924 по 1934 рр. – член КП(б)У.
Закінчив церковно–учительську семінарію та Віленське
військове училище, призивався в петлюрівську армію та
згідно наказу С.Петлюри як вчитель був звільнений від
військової служби, проживав на території зайнятої поляками, в 1923 р. стояв на обліку як колишній портупей–юнкер царської армії та як такий, що проживав на території
зайнятої білими. Був послушником у Почаївській Лаврі у
чорносотенця (!) архімандрита Віталія, дяком та регентом
церковного хору [1,арк.49–51].
Слідча справа про контрреволюційну троцькістську
терористичну організацію на Україні по якій проходив і
Звада Г.Г. розпочалась 4 жовтня 1935 року. Його було взято
під варту з утриманням в Спецкорпусі при НКВС УРСР
та пред’явлено звинувачення в контрреволюційній пропаганді та розповсюдженні контрреволюційних листівок
серед студентства, що передбачено Ст. 54–10 КК УРСР
[1,арк.34–36].
У ході слідства було Зваді Г.Г. були пред’явлені обвинувачення по Ст. 54–11 КК УРСР – учасник троцькістсько–
націоналістичної бойової організації, проводить контрреволюційну пропаганду, направлену проти політики партії
на Україні [1,арк.45] в тісному контакті з активними учасниками організації – Нирчуком, Глухенком та іншими –
Ст.54–8 КК УРСР [1,арк.47–48].
В матеріалах особових справ Звади Г.Г., що були долучені до слідства як речові докази, свідчилось, що Звада Г.Г.
«будучи на викладацькій роботі, пропагував троцькістські
та правоопортуністичні ідеї, за що був звільнений з роботи
з винесенням суворої догани з попередженням по партійній лінії» (1931 р., Плодоовочевий інститут) та звільнений
з Київського Лісотехнічного інституту «за контрреволюційну діяльність» (1934 р.). В рецензіях та відгуках на
роботи Звади Г.Г. відзначалось, що він допустив ряд ідеологічно шкідливих установок. Сповіщення з ВУАМЛІНу
свідчать про робочі зв’язки Звади Г.Г. З Нирчуком,
Глухенком, Лехтманом, Шаблевським та іншими. Виписка
з партколегії за 1934 рік про виключення Звади Г.Г. з партії
розцінювалось як «свідчення про протягування Звадою у
викладання ворожої партії ідеології» [1,арк.50,53].
Ідеологічно «шкідливою» виявилась і література, вилучена під час обшуку, що містила троцькістсько–націоналістичну пропаганду:
«1.Програма УКП. – І книга.
2. Наріс української соціалістичної програми. – М.
ДРАГОМАНОВА. – І книга.
3. Брошура о слиянии с незалежниками издания ЦК боротьбистов. – І книга.
4. Меморандум УКП 2–му Конгрессу Коминтерна. – І
книга.
5. Сборник программа партии кадетов, трудовиков,
народных социалистов и эсеров. – І книга.
6. Национальный вопрос на Украине. – Тезисы по докладу Вроны. – Издание Волынской Губконференции. – І
книга.
7. Литература и революция. – Троцкого. – І книга.
8. «Туда и назад». – Троцкого. – І книга.
9. «Імперіалізм». – Зиновьева. – І книга.
10. «Атака». – Бухарина. – І книга.
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11. За ленинскую философию. В книге помещены статьи НЫРЧУКА, ЗВАДЫ, ЗОЛОТАРЕВА, ЛЬВОВИЧА и
ЗАВАЛЬНОГО. – І книга.
12. Аграрный вопрос. – СЛЕПКОВА. – І книга.
13. Всесвітня історія . – М.ГРУШЕВСЬКОГО. – 6 книг.
14. «Сборник Україна. – М.ГРУШЕВСЬКОГО. – І книга.
15. «Марксизм и рабочее движение /старого издания/. –
І книга.
16. «Стан й завдання культ будівництва на Україні». –
Тезиси доклада СКРИПНИКА. – І книга.
Примечание:
«Марксизм
и
рабочее
движение». – Хрестоматия.
Ленинизм под. редакцией Каменева» [1,арк.54–55].
Звада Г.Г. та всі, хто проходив по цій справі, визнали себе
винними. 21 жовтня 1936 р. Військова колегія Верховного
суду СРСР за ст.ст. 54–8, 54–10, 54–11 КК УРСР засудила
їх до розстрілу з конфіскацією майна.
Згідно внесених змін в діючі кримінально–процесуальні кодекси союзних республік щодо розслідування й розгляду справ про терористичні організації й терористичні
акти проти працівників радянської влади рішення було
приведено в дію негайно:
1. Слідство в цих справах закінчувати в строк не більше
десяти днів;
2. Обвинувальний висновок вручати обвинувачуваним
за одну добу до розгляду справи в суді;
3. Справи слухати без участі сторін;
4. Касаційного оскарження вироків, як і подачі клопотань про помилування, не допускати;
5. Вирок до вищої міри покарання здійснювати негайно
після винесення вироку [3].
Військова колегія Верховного суду СРСР від 1 вересня
1956 р. Зваду Г.Г. та його колег реабілітувала.
Нині встановлено, що в Україні органи НКВС «викрили» сотні різних неіснуючих антирадянських організацій.
«Виникали» вони всі майже за одним шаблоном: заарештований під важкими тортурами повинен був сам зізнатися, підписати протокол допиту і назвати співучасників,
яких відразу ж заарештовували. Після арештів яких все починалося спочатку. В такій ситуації велику роль відігравав
слідчий, який тоді мав право будь–якими засобами добитися зізнання. Презумпція невинності в ті часи не діяла.
Особливу підозру викликала інтелігенція, до якої кремлівське керівництво ставилося відверто вороже. Трагедія
Звади Г.Г. полягала ще й в тому, що він був з інтелігентів.
До того ж, навчався у «буржуазному» навчальному закладі, був причетний до ворожих партій та армій, церкви, перебував на «ворожих» територіях.
На прикладі окремих справ прослідковується механізм
їх формування у 30–ті роки ХХ століття в Україні: постанова про початок слідства, міра обмеження пересування
та представлені обвинувачення (Ст.54 та певні пункти КК
УРСР – антирадянська діяльність), постанова на арешт,
ордер на обшук і арешт, протокол про обшук в присутності
понятих, анкета затриманого – дають повну інформацію
про особу.
Далі містяться протоколи допитів підозрюваного і свідків, які виявляють весь механізм репресивно–каральних
дій, органів ВУЧК–ДПУ–НКВС, в процесі яких карні
справи фальсифікувались.
Якщо у перших протоколах допитів підозрювані не визнавали своєї вини, то в подальшому після морального та
фізичного тиску зізнавались у скоєному, а звідси – жорстокі покарання – довготривалі заслання чи вища міра
покарання.
Заслуховували справу, робили висновки і ухвалювали
постанови Трійки, де фігурували цілі списки засуджених.
Виписка з акту постанови Трійки про розстріл громадянина приводилась в дію негайно, як правило – вночі, спеціальними відділами та підрозділами.
Як наслідок – масові нищення людей, поламані долі безвинно покараних та їх родин за нескоєні злочини.
Таким чином, архівно–слідчі справи є важливим історичним джерелом, здатним розкрити різноманітні аспекти політичних репресій в УРСР, біографічні дані та долю
Збірник наукових праць «Ґілея: науковий вісник»

осіб, постраждалих від радянського тоталітарного режиму, а також є цінними при вивченні соціального, суспільного, національного, демографічного стану українського
суспільства.
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Хрест та Орден Симона Петлюри – вища
нагорода уряду УНР (1932–1978 рр.)
Розглядається історія головної нагороди учасників Війни за незалежність
України 1917–1921 років: її заснування, виготовлення, функціонування
орденської ради та кількость нагороджених.
Ключові слова: Симон Петлюра, фалеристика, спеціальні історичні
дисципліни, Армія Української Народної Республіки.
Tinchenko Ya., historian (Ukraine, Kyiv), lemberg_landwer@meta.ua
The Cross and the Order of Simon Petlura – the highest award of
the government of People’s Republik of Ukraine (1932–1978)
This article is dedicated to history of the main award for members
of Ukrainian War of Independence 1917–1921 years: its foundation,
manufacture, function of the Order Council and the number of awarded
people. On May 25th 1926 President of People’s Republik of Ukraine Simon
Petlura was shot with several shots back to back on Parisian street Rassin.
The killer was arrested but Paris court justified him soon.
Defence of President’s name became an affair of honor for Ukrainian
emigration. His successor, ex–prime minister of the government of People’s
Republik of Ukraine in emigration, Andrew Levitski engaged in perpetuating
the memory of Simon Petlura. In the same 1926 initiative group of soldiers
proposed A.Levitski to make a ring in honor of the President – for all
participants in an armed struggle for the liberation of Ukraine from November
18th 1918 to May 25th 1926. It was decided to make an award instead of the
ring – the Cross of Simon Petlura. First cross awards were in 1936. Last –
on April 10th 1977. In all during that period there were done 3515 awards,
including about 500 – posthumously. Last holder of the Cross of Simon
Petlura, Nicola Lichik, died in the USA on the 20th of March in 1999 when he
was 102 years old.
Keywords: Simon Petlura, phaleristics, special historical disciplines, the
Army of the People’s Republic of Ukraine.
Тинченко Я., историк (Украина, Киев), lemberg_landwer@meta.ua
Крест и Орден Симона Петлюры – высшая награда
правительства УНР (1932–1978 гг.)
Рассматривается история главной награды для участников
Войны за независимость Украины 1917–1921 годов: ее учреждение,
изготовление, функционирование орденского совета и количество
награжденных.
Ключевые слова: Симон Петлюра, фалеристика, специальные
исторические дисциплины, Армия Украинской Народной Республики.

25–го травня 1926 року на паризькій вулиці Рассін кількома пострілами впритул було застрелено Головного отамана УНР Симона Петлюру. Вбивцю С.Шварцбарда було
затримано, але згодом виправдано паризьким судом.
Захист імені Головного отамана став справою честі
для української еміграції. Вшануванням пам’яті Симона
Петлюри займався його правонаступник – колишній
прем’єр–міністр уряду УНР в еміграції Андрій Лівицький.
У тому ж 1926–му році ініціативна група вояків звернулася
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до А.Лівицького з пропозицією зробити перстень на честь
Головного отамана – для всіх учасників збройної боротьби
за визволення України з 18–го листопада 1918 року до 25–
го травня 1926 року. Цей проект було розглянуто на засіданні ради міністрів уряду УНР, але до його схвалення так
і не дійшло [1,с.66]. Замість персня було виготовлено маленький знак для ношення у петлиці піджаків – у пам’ять
загибелі Симона Петлюри [5,с.104].
22–го травня 1932 року за підписом Андрія
Левицького та військового міністра УНР в еміграції генерала Володимира Сальського було видано наказ ч.1
«Головної команди війська і фльоти Української Народної
Республіки» про встановлення відзнаки – Хреста Симона
Петлюри [16,с.1;12,с.26–27].
У наказі було всього 4 параграфи, які, фактично, можна
вважати статутом відзнаки Хреста Симона Петлюри.
Параграф 1 починався зі згадки про те, що 10–го жовтня 1920 року у Кам’янці–Подільському своїм наказом
№70 Головний отаман Симона Петлюра запровадив орден «Визволення» – для відзначення вояків Армії УНР.
Подальші події – поразка в останніх боях, інтернування на
території Польщі, умови еміграції, завадили нагородженню
орденом «Визволення» усіх «лицарів», які відзначились у
боях з ворогом. Відтак, на виконання волі покійного та на
честь 15–ї річниці існування Армії Української Народної
Республіки запроваджувався Хрест Симона Петлюри. У
цьому параграфі вперше згадується і назва осіб, які будуть
нагороджені Хрестом – «лицарі».
У параграфі 2 перераховувались особи, які мали право
на отримання Хреста Симона Петлюри. Фактично, параграф 2 можна вважати Статутом нагороди. Отже, це були:
вояки Армії УНР та повстанських загонів, які брали участь
у збройній боротьбі за звільнення України під керівництвом Головного отамана Симона Петлюри за винятком,
осіб, які:
а) зрадили ідею державності України, перейшовши до
табору ворогів;
б) зганьбили себе вчинками, негідними для українського вояка.
Спосіб нагородження Хрестами Симона Петлюри визначався у параграфі 3. Військовий міністр УНР в еміграції
Володимир Сальський мав організувати Головну раду нагороди. Ця рада мала бути вищім керівним органом Хреста
Симона Петлюри. До неї мали надходити представлення
на нагороджених з місцевих рад, які мали створюватись
при регіональних осередках військових товариств ветеранів Армії УНР. На Головну раду нагороди покладалося завдання заопікуватись виготовленням примірників Хреста
Симона Петлюри.
Параграф 4 був коротким. У ньому було зазначено, що
права та привілеї, пов’язані з нагородженням Хрестом
Симона Петлюри, мають бути додатково розроблені законодавчо в Україні. Іншими словами – після звільнення
рідного краю. Відтак, якщо у власників Хреста Симона
Петлюри не було прав та привілей, за своїм статусом ця
нагорода не була орденом, а лише – відзнакою. Проте, у
разі повернення на батьківщину, Хрест Симона Петлюри
міг перетворитись на орден.
У тексті наказу не було ані слова про зовнішній вигляд
Хреста Симона Петлюри, що наштовхує на думку про
те, що його лише збиралися розробляти. Автором проекту нагороди став ветеран Армії УНР, художник Микола
Битинський, який у той час набув популярності серед
української еміграції завдяки мистецькому оформленню
періодичних видань, розробці різноманітної геральдичної символіки, а також статтям на цю тему. У «Списку
письмових і мистецьких образотворчих праць» Миколи
Битинського, складених наприкінці його життя (у 1960–і
роки), фігурує: «ХРЕСТ СИМОНА ПЕТЛЮРИ. Орденська
відзнака. Срібло й чорна емаль, на орденській стрічці.
Запроектовано на пропозицію Військового Міністерства
1936» [14,с.181].
Очевидно, орденською відзнакою Хрест названо тому,
що у повоєнний час урядом УНР в еміграції він дійсно був
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перейменований на орден. Але для нас у цьому запису є
важливим інше – дата виконання відзнаки – 1936 рік.
За свідченням самого М.Битинського, проект нагороди
йому було замовлено згідного наказу Військового міністра
УНР В.Сальського, коли митець жив та працював у Празі
(Чехословаччина). Вибір форми нагороди художник тлумачив такоим чином: «Проект хреста подано за зразком
українського надгробного хреста т.зв. «Просто–схильнораменного». Стрічка до нагороди була спроектована інженером Яворським, а грамота – графіком Петром Холодним
[20,с.54–зв].
25–го березня 1936 року було видано наказ, згодом передрукований в українській пресі, про порядок нагородження Хрестом Симона Петлюри [7,с.2–3].
10–го травня 1936 року у Варшаві відбулось перше засідання пленуму головної ради Хреста Симона Петлюри.
Керував роботою пленуму військовий міністр УНР генерал–хорунжий В.Сальський. На пленумі було прийнято
такі рішення:
а) просити голову Товариства вояків Армії УНР у
Франції генерал–хорунжого О.Удовиченка покласти хрест
з №1 на могилу світлої пам’яті покійного Головного отамана С.Петлюри у 10–у річницю його смерті;
б) на пропозицію військового міністра визнати право на
Хрест усім членами головної ради;
в) на пропозицію головної ради визнати право на Хрест
Головному отаману УНР А.Лівицькому (за жеребкуванням
витягнув відзнаку з №123);
г) на пропозицію головної ради визнати право на Хрест
військовому міністру генерал–хорунжому В.Сальському
(за жеребкуванням витягнув відзнаку з №122).
Услід за цим пленум визнав право на відзнаку низці воєначальників та вищіх старшин Армії УНР, а саме:
а) Представникам військового міністра УНР:
у Франції – генерал–хорунжому О.Удовиченку, у
Чехословаччні – підполковнику В.Проході, у Румунії – підполковнику Г.Порохівському, на Балканах – підполковнику
В.Філоновичу.
б) Генералам Армії УНР, які мешкали на еміграції: О.Галкіну, С.Дельвігу, В.Сінклеру, В.Петрову,
С.Кульжинському, О.Козьмі, Є.Білецькому, М.Янчевському,
В.Шепелю,
М.Яшниченку,
В.Савченко–Більському,
Є.Башинському, І.Білевичу, М.Пересаді, В.Сікевичу.
в) Померлим та загинувшим генералам Армії УНР:
М.Юнакову,
Ф.Колодію,
М.Коваль–Медзвецькому,
С.Дядюші, П.Кудрявцеву, А.Чеховичу, А.Пількевичу,
Н.Никонову,
Є.Мешківському,
Є.Мошинському,
В.Ольшевсткому, В.Гудимі.
г) особам, чиї анкети були розглянуті головною радою,
варшавським та каліським місцевими радами, а також – радою при Союзі українських військових інвалідів.
Загалом того дня було визнано право на Хрест Симона
Петлюри 136 особам включаючи покійного Головного отамана та 12 померлих генералів [4,с.26].
18–го травня 1936 року у Варшаві відбулось друге засідання пленуму головної ради Хресту Симона Петлюри,
на якому право на нагороджу було визнано протопресвітеру Армії УНР П.Пащевському, генерал–хорунжому
О.Алмазову, а також ще 143 особам, чиї анкети було надіслано з паризької, варшавської, луцької та тираспольської
місцевих рад нагороди.
Слід відмітити, що організації луцького відділення
наказом від 25–го березня 1936 року не передбачалось.
Очевидно, після 25–го березня 1936 року, йдучи на зустріч
колективним клопотанням з різних центрів скупчення
колишніх вояків Армії УНР, головна рада погодилась на
створення додаткових місцевих рад. Зокрема, крім Волині
(Луцьк), така рада також постала у Канаді.
До кінця 1936 року голова рада встигла визнати право
на вручення 1 тисячі Хрестів Симона Петлюри та грамот
до них. Однак, не всі з цієї кількості нагород були виготовлені та надіслані колишнім воякам: дехто не зміг оплатити виготовлення відзнак (зокрема, деякі особи, нагороджені Хрестом Симона Петлюри, змогли його придбати
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лише у повоєнний час – коли вони опинилися в еміграції у
Німеччині або США).
13–го грудня 1936 року в офіціозі уряду УНР, часопису «Тризуб», було опубліковано коментар головної ради
Хреста Симона Петлюри щодо найбільш розповсюджених
помилок, які містилсь в анкетах. Було окремо розглянуто
недоліки анкет, які надсилались вояками Армії УНР, а також – колишніми партизанами.
У роз’ясненні головної ради Хреста Симона Петлюри
також повідомлялось, що окремі особи можуть просити
про визнання права на нагороду загиблих або померлих
вояків Армії УНР. Для цього особам слід заповнити анкети
від імені померлих побратимів.
Головна рада також повідомляла, що мають право на
отримання Хреста Симона Петлюри священики, лікарі,
урядовці, сестри–жалібниці військових частин та тилових
організацій Армії УНР та Військового міністерства УНР
[8,с.30–31].
У Центральному державному архіві вищих органів влади та управління в Україні зберігається Реєстр усіх осіб,
нагороджених Хрестом Симона Петлюри з моменту його
заснування й до часу останнього нагородження. Список
було передано до архіву у числі інших документів ресорту
військових справ уряду УНР сином керівника цього ресорту – Василя Філоновича [19].
На підставі цього списку можна зробити висновок про
кількість нагороджених до початку війни між Німеччиною
та Радянським Союзом:
– Протягом 1937–1938 років Хрестом Симона Петлюри
було нагороджено близько 900 осіб (вони отримали відзнаки з номерами від ч.1000 до ч.2000, причому Хрести з числами 1843–1899, 1900–1902 та 1904–1945 з невідомих нам
причин не видавались) [19,с.15–33];
– На початку 1939 року відбулось колективне посмертне
нагородження 359 вояків Армії УНР – учасників Другого
Зимового походу, які потрапили до полону та були страчені червоними у містечку Базар у листопаді 1921 року.
Їм було присуджено Хрести Симона Петлюри з числами
2001–2359 [19,с.33–39].
– Протягом 1939–1941 років Хрестом Симона Петлюри
було нагороджено близько 600 осіб, у тому числі – ветеранів Українською Галицької армії, яка у 1919 році формально перебувала під верховною зверхністю Головного отамана Симона Петлюри. Зокрема, Хрест Симона Петлюри.
Дослідження екземплярів Хрестів Симона Петлюри,
які дійшли до нашого часу, дають змогу зробити висновок
про місце їх виготовлення. Перші 500 примірників Хреста
мають на звороті штамп варшавської майстерні ювеліра
Й.Квекзільбера. Хрести з номерами після 500–го були вже
без штампу майстерні, але судячи з роботи – також виготовлялись у Й.Квекзільбера [5,с.115–116].
Слід також згадати, що у передвоєнний час крім Хрестів
Симона Петлюри з’явилися мініатюри до них – для ношення на цивільних костюмах. Очевидно, поява мініатюр була
чиєюсь власною ініціативою, але більшість довоєнних мініатюр, як видно з способу виготовлення, також виготовлялися у варшавській ювелірній майстерні Й.Квекзільбера.
У 1937 році начальник персональної управи військового
міністерства УНР полковник Микола Стечишин переробив
статут Хреста Петлюри та запропонував перейменувати
його на Воєнний орден імені Симона Петлюри. Згідно цього проекту, орденські знаки були трьох розмірів (ступенів):
а) Великий Хрест (1–а ступінь) – для ношення на правому боці, на широкій орденській стрічці. До Великого
Хреста також додавалася Срібна Зірка, яка мала носитись
на лівій половині грудей, нижче нагрудних знаків.
б) Середній Хрест (2–а ступінь) – для ношення на шиї,
на звичайній орденській стрічці;
в) Малий Хрест (3–я ступінь) – для ношення на лівій
половині грудей, на звичайній стрічці. На стрічці Малого
Хреста могла бути срібна лаврова гілка (за бойові відзначення), або срібний пасок–окуття (з зазначенням часу нагородження) [20,с.2,4;23,с.1–16].
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Однак, цей проект з невідомих причин не було реалізовано, хоч він розглядався військовим міністерством УНР і
в 1937–му, і в 1947–му роках.
Друга світова війна стала часом випробувань для багатьох лицарів Хреста Симона Петлюри та для самої нагороди. Чимало з них загинуло від рук радянських чи німецьких каральних органів, або без сліду зникло у вирі бойових
дій.
Уряд УНР в еміграції деякий час підтримував політику нацистської Німеччини, відтак декотрі з вояків Армії
УНР служили у лавах вермахту та інших збройних формувань А.Гітлера. Можливо, саме завдяки цьому нагородження Хрестами Симона Петлюри у 1941–1945 роках
не припинялось. Всього протягом цього часу було видано
близько 200 екземплярів нагороди (з номерами, орієнтовно, 3000–3200). Серед нагороджених було кілька осіб, які
після закінчення збройної боротьби у 1920–1921 роках залишились на теріторії, зайнятій радянською владою, а після приходу німців в Україну легалізувались та вийшли на
контакт з урядом УНР у Варшаві. Серед них, наприклад,
можна назвати сотника Олександра Гетенка, який у 1919–
му році керував Інженерною військовою школою Дієвої
армії УНР (він дістав Хрест Симона Петлюри ч.3190).
У числі 200 осіб, які дістали Хрести Симона Петлюри
під час війни, було і 7 німецьких офіцерів. В одній з приватних колекцій збереглося посвідчення німецькою мовою на майора Ернеста Зайфара, нагородженого Хрестом
№3138 25–го лютого 1944 року [5,с.136]. Ким він був та
за що дістав українську нагороду – виявити доки що не
вдалося.
Судячи з біографії іншого німецького офіцера, Федіра
Генінга, який мав Хрест Симона Петлюри ч.3140, можна зробити висновок, що ці 7 осіб – колишні старшини
Української Галицької армії, які під час Другої світової
війни також долучилися до українських збройних формувань. Федір Генінг служив у Галицькій армії з 1918 по
1920 рік. Навесні 1920–го з рештками цієї армії він влився до Армії УНР, а вілтку – перейшов на інтернування
до Чехословаччини. Тут, у таборах Української бригади
у Німецькому Яблонному, сотник Генінг закінчив курси української мови, діставши оцінку «добре» [9,с.13]. У
1943–му році майор Федір Генінг брав участь у формуванні 14–ї дивізії військ СС «Галичина», а потім у складі
її частин з боями пробивався до Італії, де інтернувався у
травні 1945 року.
Восени 1944 року, у зв’язку з наступом Червоної армії на Волині та Західній Україні, більшість представників української еміграції, які мешкали тут, змушені були
вирушити на захід. Згодом до них долучилася і колонія
вояків Армії УНР, яка мешкала у Німеччині. Переважна
більшість емігрантів змушена була покинути свої оселі,
прихопивши з собою найбільш необхідні речі, потрібні для
членів родини. Крім того, ветерани остерігались, що у разі,
коли вони потраплять до рук радянських військ і при них
знайдуть нагороди з тризубами – знищать не тільки власників цих нагород, а ще й членів їх родин. Відтак, чимало
нагород, документів, фотографій та інших історичних артефактів були покинуті або сховані у місцях попереднього
проживання.
Наприкінці весни – влітку 1945 року переважна більшість біженців – колишніх вояків Армії УНР та членів їх
родин зібралася у кількох таборах для переміщених осіб
у таборах Західної Німеччини. До емігрантів старого покоління долучилася українська молодь – юнаки, які потрапили до полону, були насильно вивезені на роботи до
нацистської Німеччини, біженці. Радянські репатріаційні
комісії вимагали від союзників, аби всі колишні громадяни були видані до СРСР. Чимало молоді не хотіло повертатись до комуністів, а тому горнулось до представників
уряду УНР в еміграції, прагнучи здобути громадянство
неіснуючої країни – Української Народної Республіки. На
диво, чимало з юнаків, які дістали посвідки від представників уряду УНР, були залишені у спокою та залишились у
Західній Німеччині.
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На жаль, лише одинокі ветерани Армії УНР залишили
при собі нагороди – Залізні Хрести «За Зимовий похід і
бої» або Хрести Симона Петлюри.
16–го листопада 1945 року у таборах переміщених осіб
у Західній Німеччині за ініціативою генералів Армії УНР
М.Омеляновича–Павленка, П.Шандрука та ще 13 колишніх старшин було створено Товариство українських вояків
До його складу ввійшли колишні вояки Армії УНР, а також – всі без винятку вояки–українці, що брали участь у
Другій світовій війні, та визнавали зверхність УНР. Серед
них були колишні вояки німецької, радянської, польської,
румунської, чехословацької, та інших армій. Протягом
1946–1953 років у Мюнхені та Новому Ульмі відбулося
4–и з’їзди Товариства.
Було також відновлено діяльність головної ради Хреста
Симона Петлюри. Вона була організована у Мюнхені
на підставі наказу військовому міністерству та Армії
УНР ч.2 від 15–го лютого 1946 року за підписом генерала П.Шандрука. Згідно цього наказу, попередня рада
вважалася офіційно розпущеною. До керівництва нової
головної ради Хреста С.Петлюри були призначені: генерал–хорунжий Савченко–Більський Володимир (голова),
полковник Вишнівський Олександр (заступник голови),
полковник Стечишин Микола (член президії), підполковник Шандрук–Шандрушкевич Олександр (член президії),
сотник інженер Семен Нечай (секретар). Членами ради
стали: підполковник Валійський Аркадій (від генерального штабу), майор Татарський Василь (від 1–ї Запорізької
дивізії), підполковник Харитоненко Микола (від 2–ї
Волинської дивізії), полковник Петлюра Олександр (від
3–ї Залізної дивізії), полковник Шраменко Микола (від
4–ї Київської дивізії), сотник Самойлів Петро (від 5–ї
Херсонської дивізії), сотник Битинський Микола (від 6–ї
Січової дивізії), сотник Запара Олександр (від Окремої
кінної дивізії), сотник Івасишин Захар (від Окремого кордонного корпусу) [10,с.1].
Фактично, рада другого скликання діяла протягом трьох
років, причому нагородження Хрестом С.Петлюри відновилося лише у 1948 році. Всього з 25–го травня 1948
року до 28–го травня 1949 року було нагороджено 19 осіб
(Хрести з числами 3267–3284) [11,с.61].
Знов нагороджені отримували лише грамоти до Хреста
Симона Петлюри, видрукувані у червні 1948 року. Що ж
до екземплярів нагороди, то їх не було у наявності ради,
і вони тимчасово не виготовлялись. Особам, які втратили
свої Хрести С.Петлюри під час Другої світової війни, також видавались лише грамоти, причому на них містився
напис від руки «Дублікат».
10–го червня 1948 року за підписом Головного отамана
УНР Андрія Левицького було видано Тимчасовий закон
про реорганізацію Державного центру УНР. Цим законом
було створено Українську Національну Раду (УНРада),
яка складалася з представників різних українських політичних партій, які діяли в еміграції. УНРада мала бути
законодавчим органом, який мав обирати виконавчий орган – раду міністрів, та президента (Головного отамана)
УНР. У складі виконавчого органу УНРади були створені
галузеві ресорти (міністерства). Зокрема – ресорт (міністерство) військових справ. Один з перших наказів війську
УНР, ч.14 від 24–го квітня 1950 року, містив реєстр осіб,
нагороджених Хрестом Симона Петлюри від моменту його
заснування і до часу видання наказу. Згідно реєстру, на момент видання наказу останнім, хто отримав Хрест Симона
Петлюри ч.3284, був поручик Микола Габіт [15,с.30–89].
Наказ – за підписом Гол.Отамана А.Лівицького та міністра
військових справ М.Капустянського.
На третій сесії Української Національної Ради, яка відбувалась у Німеччині 6–12 березня 1954 року, представник
ресорту військових справ УНР виголосив дещо інші дані
про нагородження Хрестами Симона Петлюри. За його
словами, станом на момент засідання було видано 3278
екземплярів нагороди [6,с.37–38]. Очевидно, на сесії було
названо загальну кількість записів у реєстрі нагороджених Хрестами Симона Петлюри. А там було вписано і 359
осіб, страчених під Базаром у 1921 році, і Головний ота-
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ман Симон Петлюра, і 12 померлих генералів, і ще чимала кількість осіб, які по–факту Хрест не отримали. Таким
чином, реальна кількість виданих на той момент Хрестів
Симона Петлюри була значно меншою, і, за приблизними
оцінками, коливалась у межах 2500 екземплярів.
Фактично, публікацією наказу ч.14 від 24–го квітня 1950
року зі список нагороджених Хрестом Симона Петлюри
було завершено роботу ради нагороди другого скликання.
Одна частина членів ради роз’їхалась по різних країнах
(переважно – до США, Канади до Австралії), інша – померла. Після смерті у 1955–му році голови ради генерала
Володимира Савченко–Більського її формальним головою
був Захар Івасишин, який мешкав у Нью–Йорку (США).
Але він не проводив жодної активної діяльності.
Утретє головна рада Хреста Симона Петлюри була
створена на підставі наказу міністра військових справ
УНР генерала Андрія Вовка ч.7 від 30–го жовтня 1958
року. Головою ради було призначено полковника Миколу
Стечишна, його заступником – сотника Петра Савицького,
членами: сотника Яківа Зінченка, хорунжого Степана
Сулятицького та чотового Івана Ковальського. Рада мала
функціонувати при Державному центрі УНР, тобто – у
Мюнхені [16,с.10].
До 1960–го року нагороджень Хрестами Симона
Петлюри не відбувалось. Не могли отримати їх і ті ветерани Армії УНР, які втратили свої нагороди під час Другої
світової війни. Запасів відзнаки з довоєнних частин не залишилось, а тому її треба було замовляти наново. Цим питанням займались начальник персональної управи ресорту
військових справ полковник М.Стечишин, який мешкав
у Мюнхені (Німеччина) та голова Українського військово–історичного товариства полковник В.Садовський у
Торонто (Канада). Микола Стечишин знайшов можливість замовити Хрести Симона Петлюри у німецькій фабриці у Мюнхені, яка робила нагороди для уряду ФРН.
Листом від 5–го березня 1959 року М.Стечишин повідомляв В.Садовського про розцінки фабрики за виготовлення Хреста Симона Петлюри та мініатюри до нього (для
ношення на цивільному одягу):
– за Хрест тиражем 50 штук – по 9 дойчмарок за штуку;
– за Хрест тиражем 100 та більше штук – по 8 дойчмарок за штуку;
– додатково за штамп Хреста – 125 дойчмарок;
– за мініатюру Хреста тиражем 50 штук – по 7 дойчмарок за штуку;
– за мініатюру Хреста більше 100 штук – по 6 дойчмарок за штуку;
– додатково за штамп мініатюри Хреста – 100 дойчмарок.
Після виготовлення тиражу штампи мали залишатися
на фабриці [13,с.46].
Полковник В.Садовський чомусь вирішив, що умови
німецької фабрики завеликі, а тому став шукати шляхів
до виготовлення Хрестів у Канаді. Тим не менше головна
рада Хреста Симона Петлюри прийняла пропозицію фабрики у Мюнхені та здійснила замовлення.
На превеликий жаль, точну кількість замовлених у
Мюнхені екземплярів встановити годі. Адже, крім нагородження осіб, які ніколи не мали Хреста Симона Петлюри,
слід було виготовити чималу кількість екземплярів воякам
Армії УНР, які втратили свої нагороди під час Другої світової війни.
11–го травня 1960 року у Мюнхені, у кабінеті ректора
Українського технічно–господарського інституту за адресою Дахауерштассе, 9/11, відбулося перше засідання ради
Хреста Петлюри третього скликання. Були присутні всі
п’ять членів ради. На засіданні було розглянуто 40 анкет
осіб, які прагнули бути нагородженими Хрестами Симона
Петлюри. У тому числі:
8 анкет – які чекали розгляду з 1950 року;
5 анкет – з 1952 року,
2 анкети – з 1953 року,
3 анкети – з 1954 року,
22 анкети – з 1960 року.
Після розгляду анкет головна рада прийняла рішення,
що всі особи гідні бути нагородженими Хрестами. На підЗбірник наукових праць «Ґілея: науковий вісник»
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ставі ухвали ради цим особам мало бути вручено Хрести
С.Петлюри та грамоти до них з числами 3291–3330 [21,с.1].
Цікаво, що нова рада Хреста Симона Петлюри виявилась неуважною щодо нумерації нагороди. Адже, останній
особі, нагородженій радою другого скликання, було присвоєно Хрест ч.3284. Рада третього скликання почала нагородження з Хреста ч.3291.
У результаті Хрести з числами 3285–3290 отримали
особи, які подали документи на нагородження пізніше.
Наказом ч.2 війську УНР від 25–го вересня 1960 року за
підписом С.Витвицького було затверджено нагородження
Хрестами С.Петлюри 43 осіб. З них анкети 40 осіб були
розглянуті на засіданні ради 11–го травня 1960 року, а ще
3 – пізніше. Нагородженим було затверджено Хрести з
числами 3288–3330.
Як і в 1930–і роки, у 1960–му було відновлено роботу
крайових рад Хреста Симона Петлюри. Зокрема, у Канаді
крайову раду очолив автор відзнаки – Микола Битинський.
Протягом 1961–1966 років рада під його керівництвом розглянула та ухвалила до нагородження Хрестом 75 заяв від
різних претендентів. Всі анкети були передані до Мюнхену
[24,с.3].
Друге велике засідання головної ради Хреста Симона
Петлюри третього скликання відбулось лише восени 1966
року. На підставі рішення ради, наказом війську УНР ч.39
від 31–го грудня 1966 року Хрестами Симона Петлюри
було нагороджено 125 осіб.
Крім офіційних тиражів нагород, які замовляв ресорт
військових справ УНР у Західній Німеччині, відомо також
кілька неофіційних випусків Хреста Симона Петлюри,
здійснених керівником Українського військово–історичного товариства (згодом перейменованого на інститут) полковником В.Садовським у Торонто (Канада). Шляхом повідомлень у пресі В.Садовський реалізовував ці Хрести за
ціною – 6 доларів за великий та 5 – за малий (мініатюру),
або за 10 доларів – в комплекті [2,с.245].
Діяльність
В.Садовського
викликала
обурення М.Битинського. 20–го лютого 1967 року Микола
Битинський подав на ім’я військового міністра УНР генерала А.Вовка заяву, в якій складав з себе повноваження голови крайової ради Хреста Симона Петлюри та Воєнного
Хреста у Канаді. Ось що він писав про причини, які спонукали його до демісії: «Було б може і надалі все добре,
але Краєва Рада Хрестів на Канаду поступово щораз почала довідуватись з жалем, що навколо тих хрестів (подібно, як і навколо рангових підвищувань МВС) розпаношується безоглядна вакханалія та жалюгідна спекуляція. А
саме: поза ухвалою Краєвої Ради дехто діставав «Воєнний
Хрест» приватньо протекційним способом, причому сам
хрест продавався і в таких випадках і в інших за вищу від
офіційно зазначеної ціни... Ще: приватно виготовлений одним генералом (мався на увазі Садовський, підвищений у
той час до ранги генерал–хорунжого – прим. Я.Т.) у Канаді
Хрест С.Петлюри продавався без відома Краєвої Ради і
навіть без аплікацій. Був навіть випадок удекорування
Хрестом С.Петлюри одної й тої самої особи ДВІЧІ в різних містах Канади» [24,с.4].
Наприкінці 1960–х років, коли живих власників Хреста
Симона Петлюри залишались одиниці, виконавчий орган
УНРади постав питання про перейменування його на орден зі статусом загальнодержавного. Причому, згідно проекту планувалось, що у подальшому можна буде нагороджувати орденом Симона Петлюри осіб, які відзначились
перед українським народом та у Визвольній Боротьбі.
Законопроект був цілком логічним, адже УНРада у той час
не мала жодної державної відзнаки, якою могла б нагороджувати своїх активістів, симпатиків, а також – представників інших урядів у вигнанні.
Однак у 1968 році, без законодавчого затвердження законопроекту, ресорт військових справ УНР почав на власний розсуд нагороджувати Хрестом Симона Петлюри
різноманітних прихильників українського визвольного
руху. Та коли ресорт військових справ УНР нагородив
Хрестом Симона Петлюри кубанську капелу бандуристів
та ансамбль танцю, у колах української еміграції здійнявся
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шквал обурення [14,с.54]. З іншого боку, коли ресорт військових справ УНР нагородив Хрестом Симона Петлюри
лідерів литовської політичної еміграції, цей факт було
сприйнято позитивно. Попри те, за наполяганням живих
«лицарів» Хреста Симона Петлюри, практику нагородження відзнакою осіб, які не брали участь у боях за визволення
України під проводом Головного отамана (про що було написано у статуті нагороди), було припинено.
Крім того, аби врятувати Хрест Симона Петлюри для
майбутнього, у колах української еміграції обговорювалось питання зробити його спадковим – передавати дітям
та онукам «лицарів». Але ця ідея також зазнала фіаско.
Наприкінці 1960–х років головна рада Хреста Симона
Петлюри третього скликання поступово припинила свою
діяльність – через хворобу або смерть її членів. Замість померлих обиралися нові члени ради, але вони вже мешкали
в Америці. Так, останнім секретарем головної ради нагороди третього скликання був майор Леонід Василів, що
мешкав у Нью–Йорку.
25–го липня 1974 року за підписом президента УНР
Миколи Левицького було прийнято закон про перейменування Хреста Симона Петлюри на Орден Симона Петлюри.
Зовнішній вигляд нагороди залишився попереднім, лише
на грамоті старого зразка замість слова «Хрест» відтепер
мало бути написано «Орден». У зв’язку з цим було замовлено нові зразки грамот до Ордену Симона Петлюри. У
пресі було опубліковано повідомлення, що особи, які були
нагороджені Хрестом, можуть до 25–го лютого 1975 року
надіслати крайовій раді нагороди у Філадельфії (США)
свої грамоти старого зразка та 1 долар (на пересилку), а
замість них отримають нові грамоти [3,с.111].
Було також створено нову, вже четверту за чергою, головну раду ордену Хреста Симона Петлюри. Її головою став
керівник ресорту військових справ УНР Василь Філонович,
який мешкав у Чикаго (США). Аби поновити діяльність
головної ради, В. Філонович ще у лютому 1974–го року
звернувся листом до майора Л.Василіва з проханням передати йому архів, у першу чергу – невидані екземпляри
Хрестів та грамот до них [22,с.14]. Відповідь Л.Василіва
відшукати не вдалося, але, очевидно, він не зміг задовольнити прохання В.Філоновича.
З переписки генерала В.Філоновича відомо, що йому
довелося замовити на фабриці у ФРН новий тираж великих та малів Хрестів Симона Петлюри у кількості 100
штук. При цьому на фабриці було зроблено браковану партію мініатюр – вони надійшли замовнику (В.Філоновичу)
або взагалі без вушок, або з дуже тонкими вушками, непридатними до використання. Розсилаючи екземпляри
нагороди власникам, керівник ресорту пропонував їм самим виправити у ювелірів цей брак. 90% отримувачів полагодили свої мініатюри, а решта повернула малі хрести
В.Філоновичу, і йому довелось власноручно паяти вушка
малих Хрестів [17,с.58,71].
Як видно з Реєстру осіб, нагороджених Орденом
Симона Петлюри, останнє нагородження було здійснено 10–го квітня 1977 року. Цього дня Хрест з ч.3512 було
присвоєно підпоручику М.Гікавому. Після нього у реєстрі
зазначено ще три імені (з номерами чч. 3513–3515) – але
це особи, які загинули під час Другого Зимового походу, а
відтак були нагороджені посмертно [19,с.54–57].
Станом на 1978 рік у керівника ресорту військових справ
УНР полковника Василя Філоновича залишався один–єдиний примірник Хреста Симона Петлюри, на якому не було
проставлено числа. Цей Хрест він відправив до Парижу –
до Бібліотеки імені Симона Петлюри. Сталося це в результаті розслідування, яке В.Філонович провів, з’ясовуючи:
куди подівся Хрест Симона Петлюри ч.1, який 1936 року
мав бути прикріплений на надгробок Головного Отамана.
Як виявилося, насправді Хрест та грамота були передані
до Бібліотеки ім. С.Петлюри в Парижі. Під час Другої світової війни німці конфіскували Хрест та грамоту. Замість
зниклого, Василь Філонович надіслав до бібліотеки новий
Хрест Петлюри, а також – Воєнний Хрест ч.262 та Хрест
«Відродження» ч.360, які також були посмертно присвоєні С.Петлюрі, та Воєнний хрест ч.1185 – для музею при
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бібліотеці. Поміж іншим, у супровідному листі Василь
Філонович просив вибити на Хресті ч.1 [18,с.81,97].
Видача грамот нового зразка затягнулась надовго, і
останні з відомих грамот до Ордену Симона Петлюри надсилались власникам навіть на початку 1980–х років.
Фактично, історія Ордену Симона Петлюри закінчилась
у 20–го березня 1999 року – зі смертю у США на 102–му
році життя останнього «лицаря» цієї нагороди, колишнього старшини 6–ї Січової дивізії Армії УНР, останнього секретаря головної ради нагороди майора Миколи Личика.
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Адміністративні засоби та можливості захисту
прав та інтересів місцевого населення
Райхскомісаріату «Україна» (1941–1944 рр.)
Аналізується комплекс заходів, зокрема, форми та методи, які
застосовувала окупаційна адміністрація Райхскомісаріату «Україна» при
процедурах захисту прав та інтересів місцевого населення.
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Administrative tools and capabilities to protect the rights and
interests of the local population Rayhskomisariatu «Ukraine» (1941–
1944 years)
The complex of measures is analysed, in particular, forms and methods
that was applied by of occupation administration of Reichscommisariat
«Ukraine» at procedures of protection of rights and interests of local
population.
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Административные средства и возможности защиты прав
и интересов местного населения Рейхскомиссариата «Украина»
(1941–1944 гг.)
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Друга світова війна та період гітлерівської окупації
України, стали найтрагічнішим періодом вітчизняної історії, коли під сумнів були поставлені не лише існування
усталених норм соціальної поведінки та морально–етичних засад суспільного розвитку, а й власне й майбутнє
нашого народу. Українське суспільство перетворилося на
об’єкт нацистського соціального експериментаторства і
позбавлене будь–яких ознак державно–політичного життя
мало забезпечувати Райху та Вермахт усім необхідним для
успішного завершення війни. І лише затягування військових подій на Східному фронті, відволікало керівництво
Третього Райху від негайного перетворення захопленого
територіального масиву на «життєвий простір» для німецького народу.
Одним із важливих засобів дотримання правомірної
поведінки місцевого населення виступала можливість захисту його прав. Місцевий соціум перебував під тотальним та суворим контролем окупаційної адміністрації усіх
управлінських рівнів. Звісно, що у стосунках між суспільством і державними органами домінував нерівноправний
статус особи, а останні, будь–що домагалися виконання
власних директивних установок. Але, такі відносини складалися виключно у сфері функціонування німецьких владних інституцій. Німецькі управлінці навіть не розглядали
можливостей оскарження своїх рішень з боку місцевого
населення.
Але такі правила не повною мірою діяли у сфері взаємовідносин між українським суспільством і органами місцевого управління. Однозначно, що усі вказівки керівництва
сільських, міських та районних управ потрібно було виконувати в обов’язковому порядку. Та управлінські рішення
керівників цих публічних структур підлягали контролю з
боку німецької адміністрації, а тому, у разі проведення невірних заходів, їм вказували на необхідність виправлення
допущених помилок чи свідомих дій. Як вже зазначалося,
немало цих людей було суворо покарано, як за помилкові
чи цілком свідомі дії, так і за допущену службову бездіяльність та недбалість.
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Врахуємо й той факт, що суспільне життя надзвичайно
багатогранне, а всередині соціуму виникає велика кількість соціальних відносин, врегульовувати які є неодмінною потребою будь–якого державно–політичного режиму.
Здебільшого це є відносини внутрішнього соціального порядку: сімейні, цивільні, міжконфесійні, міжособистісні
тощо. Держава не може залишити ці відносини поза своєю
увагою, – тим більше, якщо вона тоталітарна за своєю внутрішньою сутністю. Звісно, що й окупаційна адміністрація РКУ не лишила ці відносини поза власним контролем.
Тому, незважаючи на факт окупації, у площині соціальних
відносин, особа мала право на захист власних прав та
інтересів.
Заявлена тема дослідження продовжує залишатися актуальною, адже, здатна конкретизувати соціальні відносини, які виникали в українському суспільстві та макро– та
мікрорівнях, й більш ємніше побачити повсякденне життя
людей, які перебували в окупації.
Окремі сегменти цієї багатогранної проблеми розглянуті у дослідженнях О.Гончаренка. У центрі уваги
О.Гончаренка перебував правовий статус місцевого населення РКУ, у тому числі і в адміністративній його площині [1,с.426–546]. Але, дослідник лише наблизився до
з’ясування можливостей, які мало місцеве населення у
сфері можливостей захисту прав та інтересів.
Отже, аналіз історіографічних напрацювань попередників вказує на ту обставину, що проблема адміністративних
можливостей захисту прав та інтересів місцевого населення РКУ потребує додаткових дослідницьких зусиль.
Відповідно до цього, об’єктом дослідження визначається
нацистський окупаційний режим, встановлений на теренах РКУ, предметом – окупаційна адміністративно–правова система, яка спрямовувалась на українське суспільство.
З перших днів окупації основним способом захисту прав
місцевого населення стали звернення та заяви до органів
управління. Звісно, що в першу чергу люди могли звертатися до керівництва районних та міських управ. Саме цим
керівникам і довелося розглядати велику кількість заяв, й
забезпечувати певний правовий захист населення.
Так, до керівництва однієї із районних управ генеральної округи «Київ» звернулися мешканці одного із сіл із
скаргою на сільського старосту. Виявилося, що він відмовлявся надавати встановлені допомоги членам сімей тих,
хто виїхав на роботи до Райху або знаходився на службі в
поліції та німецьких мілітарних частинах. Реагування районної влади була негайним. Місцеві адміністратори отримали вказівку більше не допускати подібних випадків й
надавати людям встановлені допомоги та пільги. Сільські
службовці попереджалися про те, що у разі подальшого
порушення цих норм, вони підлягатимуть покаранню, як
такі, що не виконують розпоряджень і вказівок німецької
влади [2,арк.22].
Керівництво районного рівня реагувало й на індивідуальні звернення громадян, які скаржилися на відсутність з
боку сільських старост надання, вже встановленої районним керівництвом допомоги [2,арк.24].
У разі, якщо сільські старости грубо поводили себе з
людьми, пиячили у робочий час та загалом, своїми діями
порушували встановлений порядок управління місцеві
мешканці також могли звернутися до районного керівництва. Зазначимо, що досить часто з його боку надходила
позитивна реакція – сільських старост звільняли [3,арк.71].
Із проханнями надати допомогу, навіть у розв’язанні
«делікатних» сімейних проблем, до керівників органів місцевого управління зверталися й дружини тих службовців,
які працювали у підпорядкованих їм органах та установах.
Прохання були різні, – від допомоги у розподілі спірного
сімейного майна, – до забезпечення нормальної поведінки
чоловіка у побутовому житті [4,арк.71].
До органів місцевого управління, за отриманням допомоги могли звертатися й керівники закладів соціального
забезпечення. Так, відповідно до наказу по будинку інваЗбірник наукових праць «Ґілея: науковий вісник»
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лідів с. Бакаївка Золотонішського району від 14 жовтня
1942 р., із відповідного закладу було виключено інваліда
П.Вєтрова. Адміністрація закладу у відповідному наказі
зазначала, що цей громадянин не лише грубо порушував
правила внутрішнього розпорядку, відмовлявся працювати, й незважаючи на неодноразові попередження, ображав
медичний та технічний персонал, зокрема «лаяв їх матом,
називав шляхами, паскудами, злодійками». Наказ було відправлена на затвердження до міської управи. Резолюція
голови міської управи була наступною: «Наказ директора
будинку про виключення із будинку інвалідів гр. Вєтрова
Пилипа за його розкладницьку роботу та грубе, нетактовне
поводження з інвалідами та адміністрацією, за небажання
коритись розпорядженням адміністрації та за її дискредитацію – затверджую» [5,арк.1].
У період відсутності на теренах РКУ судових установ,
керівникам органів місцевого управління довелося розглядати ще й справи сімейного та цивільного характеру.
Особи, які були зацікавлені у визначенні розмірів аліментних платежів та забезпеченні їх сплати, поділі майна також мали право на звернення та відповідний захист з боку
місцевої влади. Фактично, до створення місцевих судових
органів усі цивільні позови розглядалися на засіданнях районних та міських управ [6,арк.1,3;7,арк.1].
У документації органів місцевої влади, зокрема, районних управ, можемо віднайти немало матеріалів розгляду
подібних справ. Так, відповідно до виписки із мирової
угоди, яка була укладена під час розгляду справи головою Базарського райуправління, що на Житомирщині, від
2 липня 1942 р. зазначалося, що «Березовський Пилип
дає своїй дочці Березовській Галині в особі її матері
Пастуховій Ганні щорічно, до 1 жовтня починаючи з 1942
року по одному зимовому пальто, по одній теплій хустці та
одній парі чобіт, чи в крайньому разі по одній парі черевик.
В разі ухилення від добровільної видачі, зазначене стягуватиметься примусово, чи вартість його по існуючим на
той час базарним цінам» [8,арк.196]. В аналогічному випадку, головою цього ж районного органу влади відповідач був зобов’язаний до виплати на утримання сина, «починаючи з 1 травня 1942 р. по 4 кг борошна та по 30 крб.
грішми» [8,арк.202].
Зазначимо, що подібні рішення, укладені за допомогою керівників органів місцевого управління створювали
умови для більш покращеного рівня життя неповнолітніх
дітей, оскільки, за рішенням судів аліментні платежі становили 25% від заробітку чи прибутків працюючого. А в
умовах руйнації товарного ринку й дефіциту багатьох видів продукції купити речі, необхідні для утримання дітей
було неможливо. Тому, визначення розміру аліментів у натуральному розмірі, більше відповідало забезпеченню інтересів дітей, аніж зобов’язання відповідача здійснювати
помісячні фіксовані грошові виплати. Зазначимо, що така
особливість розгляду справ головами районних управ спостерігається у багатьох регіонах України.
Таким чином, органи управління районного та міського рівнів стали тим органом окупаційної влади, до якого
могли звертатися місцеві мешканці із проханнями у наданні різноманітної допомоги, розв’язанні їх проблем.
Характерно, що їх заяви без розгляду та уваги відповідних органів управління не залишалися. Але, при подачі
неправдивих відомостей заявники підлягали покаранню
[9,арк.49зв].
Одним із основних структурних підрозділів міських
та районних управ, до працівників яких могли звертатися люди, стали правові відділи. У їй складі працювали
в основному особи, які мали юридичні спеціальності,
а тому, вони й могли допомогти людям. Це завдання не
лише входило до їх компетенції, а й ставилося в обов’язок
[10,арк.5].
Так, наприклад, юридичним відділом Шевченківської
районної управи м. Києва на ІІ квартал 1942 р. передбачалося прийняти 1500 відвідувачів та надати їм відповідні
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консультації правового змісту [11,арк.10]. За умови відсутності в структурі місцевої влади юридичного відділу
ці функції покладалися на юрисконсультів, які входили до
штатних розписів цих владних інституцій [12,арк.71] або
гебітсюристів, які обслуговували райони гебітскомісаріатів [13,арк.98]. Подібна направленість функціонування
правових відділів була не винятком, а скоріше, правилом
тогочасної управлінської дійсності.
Незважаючи на те, що у деяких регіонах України правові відділи, які діяли у структурі органів місцевого управління районного та міського рівнів, юридична практика з
допомоги населенню, усе ж не припинялася. На місцях,
залишилися діяти юридичні консультації, працівники яких
продовжували надавати відповідні послуги місцевому
населенню. Замість правових відділів, у багатьох генеральних округах при органах місцевого управління були
створені юридичні бюро. Поряд із наданням консультацій працівникам районних та міських управ, їх службовці
зобов’язувалися надавати юридичну допомогу місцевому
населенню [14,арк.54]. У складі Дніпропетровської міської
управи діяв правовий сектор, до працівників якого й зверталися за наданням правової допомоги [15,арк.1].
Однією із причин такої «уваги» до потреб місцевого
населення з боку голів місцевих органів влади стало те,
що їх службова діяльність контролювалася німецькими
управлінцями. А за порушення встановленого порядку
управління чи байдуже ставлення до потреб місцевого населення, німецькі керівники карали своїх підлеглих досить
таки суворо.
Німецькі владні інституції також здійснювали заходи із
розгляду звернень місцевого населення. Основною німецькою владною інституцією, до якої населення України мало
право звертатися за допомогою, стали гебітскомісаріати.
До них же могли звертатися й керівники підпорядкованих
районним управам господарських установ, якщо перед
цим справа не вирішувалася в органі влади місцевого рівня
[16,арк.8]. Фактично, гебітскомісаріати стали тим органом
влади, працівники якого мали реальну можливість вплинути на долю людей, вирішити їх важливі життєві й побутові
проблеми.
Не потрібно вважати, що інтереси та права місцевого
населення, чи якісь інші подібні їм міркування стали причиною певної уваги на цю сферу життя суспільства, яка
зверталася з боку німецьких управлінців. Їх передусім цікавили власні інтереси, але й ускладнювати, й без того неприглядне становище представників місцевого населення,
вони таки не бажали.
До того ж, якщо ці незаконні дії ініціювалися місцевими
управлінцями, службовці німецьких органів влади були не
проти того, щоб засвідчити перед людьми свою «справедливість». Тому, досить часто місцеву людність ознайомлювали із неприглядними фактами зловживань адміністрації
районних та міських управ, працівників поліційних формувань. При цьому, використовувалися й шпальти місцевих періодичних видань. Називалися й конкретні прізвища
покараних службовців та працівників місцевих поліційних
відділень.
Так, один із сільських старост генеральної округи
«Київ», настільки налаштував проти себе населення, що
його, після слідства проведеного німецькою адміністрацією було розстріляно [17,арк.13,13]. Зазначимо, що подібні
випадки не були винятком.
Німецькі адміністратори не потребували місцевих працівників та поліцаїв, які зловживаючи наданою їм владою,
фактично дискредитували гітлерівський окупаційний
режим. Тому, неодноразово керівники районних управ
отримували вказівки «очистити» місцевий владний апарат від осіб, які недобросовісно ставляться до службових
обов’язків, зловживають владою, пиячать та займаються
здирництвом [18,арк.100].
За умови конфлікту із сільськими старостами чи іншими працівниками сільських управ, громадяни, в обхід ке-
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рівництва районної управи могли звертатися за відповідною допомогою до гебітскомісаріату [19,арк.124].
Одним із основних засобів звернення до німецьких
службовців місцевих установ РКУ стали особисті звернення людей. Тому, для організації прийому місцевих
мешканців, гебітскомісарами встановлювався визначений
час. Так, на Кіровоградщині, місцеве населення мало право звертатися до гебітскомісаріату з приватних питань, у
чітко визначений день тижня – в четвер з 8 до 17 години
[20,арк.11].
Прийом місцевого населення міг проводитися й на
місці, – у визначеному для цього районному центрі, який
входив до адміністративно–територіальної структури гебітскомісаріату. Таким чином, представники гебітскомісаріату виїздили безпосередньо на місця, де й розглядали
звернення громадян [21,арк.82].
У окремих регіонах України ця справа набула завершеного характеру, оскільки, у районних центрах чи інших,
надто важливих містах було створено представництва гебітскомісаріатів, працівники яких, поряд із виконанням
інших службових питань, здійснювали прийом місцевого
населення [22,арк.1].
Так, само представники місцевого населення мали право на звернення до німецьких управлінців за допомогою
заяв, у тому числі, й колективних. Зазначимо, що з особливою ретельністю та прискіпливістю німецькі управлінці
ставилися до колективних звернень громадян.
Так, мешканці одного з гебітскомісаріатів генеральної
округи «Київ» звернулися із колективною скаргою на зловживання працівників, які відповідали за обов’язкові поставки населенням молочної продукції. Перевіркою було
встановлено, що дійсно робітники приймального пункту
майже вдвічі занижували якісні показники зданого селянами молока. У результаті, осіб визнаних винними у махінаціях із визначенням жирності молока чекало покарання,
а цілком справедливі претензії громадян були задоволені
[23,арк.101].
Досить часто, після відповідного розгляду ці заяви, за
умови подачі вірогідних й обґрунтованих відомостей вирішувалися, здебільшого, позитивно, а нерадивих місцевих
керівників, карали, а то й знімали з роботи. У результаті,
щодо немалої кількості місцевих керівників була застосована смертна кара.
Самих же місцевих управлінців неодмінно повідомляли про випадки покарання їхніх колег, застерігаючи їх
самих від вчинення протиправних дій і загрожуючи застосуванням смертного вироку [24,арк.26]. До речі, вони
були попереджені й про те, що місцеве населення має право звертатися за допомогою безпосередньо до німецьких
управлінців [25,арк.28].
Щоправда, в окремих регіонах подача заяв до гебітскомісаріатів була дещо забюрократизована. Зокрема, від
громадян вимагали не лише офіційного перекладу поданих ними заяв, а й затвердження самого тексту та підписів
людей у нотаріальних конторах [26,арк.4,194;27,арк.55].
Звісно, що за ці дії нотаріуси збирали відповідну плату.
Одне із важливих місць у забезпеченні прав місцевого
населення належало органам місцевої цивільної жандармерії. Фактично, ця німецька правоохоронна структура виконувала функції кримінальної поліції, розглядаючи безліч
справ, пов’язаних із відповідними зверненнями місцевого
населення.
Так, наприклад, представники жандармського посту,
який знаходився в гебітскомісаріаті «Пятихатки» генеральної округи «Дніпропетровськ» поряд із затриманням осіб,
запідозрених у приналежності до учасників радянського
руху опору і саботажників, заарештували кількох «дітовбивць», розслідували випадки крадіжок майна як представників місцевого населення так і підприємств [28,арк.80].
А особовий склад жандармського посту «Гребінки» генеральної округи «Київ», з 4 до 10 жовтня 1942 р. розкрив 14
правопорушень, які зокрема, стосувалися порушень встаЗбірник наукових праць «Ґілея: науковий вісник»
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новлених правил нічного світломаскування, відмови громадян виконувати роботу та фактів хуліганських вчинків
[29,арк.60].
Представники місцевого населення зверталися до підрозділів німецької жандармерії із заявами, у яких могли
скаржитись на неправомірні дії працівників українських
поліційних формувань. Немало випадків зафіксовано,
коли люди скаржилися на фізичне побиття, нанесення
тілесних ушкоджень, завданих неправомірними діями
поліцаїв [30,арк.175], завданні тяжких тілесних пошкоджень, яких вони зазнали від застосування вогнепальної
зброї [31,арк.1,2]. Досить часто, зверталися люди й зі
скаргами на дії службовців органів місцевого управління
[32,арк.1,2].
У разі, якщо факти ці факти підтверджувалися то німецькою цивільною жандармерією відкривалося кримінальне провадження щодо місцевих поліцаїв та службовців
органів управління [33,арк.1,5]. Так само, представники
місцевої поліції та німецької цивільної жандармерії розслідували випадки розкрадання майна, вчинених керівниками
організацій та установ [34,арк.1–10].
У тогочасній документації місцевих судових установ
зафіксовано немало випадків, коли люди скаржилися на
факти хуліганських вчинків односельчан та членів сімей,
різноманітних побутових негараздів тощо. В усякому разі
реакція жандармерії була однозначною, – відкриття кримінальної справи, досудове розслідування та направлення
справи до місцевого кримінального суду, який і приймав
остаточний вирок. При цьому, жандармерія мала право й
самостійно провадити усі стадії розслідування та виконувати вироки.
Зазначимо, що в обов’язковому порядку, із заявою місцевих мешканців чи без неї, але німецькі жандарми займалися розслідуванням усіх виявлених випадків насильницької смерті [35,арк.1]. Якщо виникали підозри щодо
природності фактів смерті представників місцевого населення, жандармерією також проводилися відповідні перевірки. При цьому, учасниками розгляду справи були родичі
померлих, місцева поліція та жандармерія [30,арк.113].
Зазначимо, що німецькі управлінці ставили в обов’язок
місцевих поліційних формувань доповідати їм про усі
випадки «побоїв, убивств, розбійництва з метою пограбування», які траплялися на підконтрольній їм території
[30,арк.67].
Отже, особовий склад місцевих формувань німецької
цивільної жандармерії, у разі потреби здійснював реальний захист цивільного населення від незаконних посягань
на його права як з боку інших осіб так і представників місцевих органів влади та поліції. При цьому, жандарми могли розглядати справи у адміністративному порядку, власноруч виносячи рішення та й здійснюючи правосуддя, так
і направляли підготовлені матеріали досудового слідства
на розгляд місцевого кримінального суду.
Отже, місцеве населення РКУ користувалося можливостями звернення до німецьких та місцевих органів
управління, зі зверненнями щодо захисту власних прав
та інтересів. Цим самим, німецькі управлінці намагалися
врегулювати соціальні відносини в українському суспільстві, забезпечити правомірну поведінку місцевого населення РКУ.
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Стан системи охорони здоров’я матері і дитини
на селі в повоєнний період (1943–1956 рр.)
Досліджується процес відбудови мережі установ з охорони здоров’я
матері і дитини в сільській місцевості в повоєнний період та
розглянути особливості їх функціонування в умовах повоєнного часу.
Дослідження базується на основних принципах науковості, історизму,
систематичності, всебічності та плюралізму. Послідовне дотримання
цих принципів дозволяє якомога об’єктивніше розкрити означене
питання.Зроблено висновок, що попри доволі швидке відновлення
роботи більшості медичних установ з охорони здоров’я матері і дитини
в сільській місцевості, довгий час якість медичного обслуговування,
що надавалася ними, залишалася на досить низькому рівні. Це в свою
чергу негативно позначалося на здоров’ї породіль та новонароджених
немовлят, а також мало негативний вплив на показники дитячої
смертності.
Ключові слова: медичне обслуговування, охорона здоров’я матері та
дитини, повоєнний період.
Gychka A.I., postgraduate of the department of the archival studies,
of the contemporary history and special historical sciences of Cherkasy
National University of Bogdana Khmelnitskogo (Ukraine, Cherkassy), warlokua@rambler.ru
The conditions of health care of mother and child in the village in
postwar years (from 1943 till 1956)
The author set the goal of investigating the process of recovery a
network of maternal and child health in rural areas in the post–war period
and consider the peculiarities of their functioning in the context of the
postwar period. The study is based on the fundamental principles of science,
historicism, systematic, comprehensive, and pluralism. The consistent
application of these principles can objectively reveal the indicated question.
The author suggests that in spite of the fairly rapid recovery of most medical
institutions for the protection of mothers and children in rural areas, the
quality of care provided by them remained at a low level. This in turn has had
a negative impact on the health of pregnant women and newborn babies,
and also had a negative impact on child mortality.
Keywords: health care, maternal and child health, the post–war period.
Гичка А.И., аспирант кафедры архивоведения, новейшей истории
и специальных исторических дисциплин, Черкасский национальный
университет им. Б.Хмельницкого (Украина, Черкассы), warlok-ua@
rambler.ru
Состояние системы охраны здоровья матери и ребенка на
селе в послевоенный период (1943–1956 гг.)
Исследуется процесс восстановления сети учреждений по охране
здоровья матери и ребенка в сельской местности в послевоенный
период и рассмотреть особенности их функционирования в
условиях послевоенного времени. Исследование базируется на
основных принципах научности, историзма, систематичности,
всесторонности и плюрализма. Последовательное соблюдение этих
принципов позволяет объективно раскрыть обозначенный вопрос.
Автор высказывает мнение, что, несмотря на довольно быстрое
восстановление работы большинства медицинских учреждений по
охране здоровья матери и ребенка в сельской местности, качество
медицинского обслуживания, предоставляемое ими, оставалась
на достаточно низком уровне. Это, в свою очередь, негативно
сказывалось на здоровье рожениц и новорожденных младенцев,
а также оказало негативное влияние на показатели детской
смертности.
Ключевые слова: медицинское обслуживание, охрана здоровья
матери и ребенка, послевоенный период.

Одним із важливих напрямків досліджень сучасної української історичної науки є вивчення проблем,
пов’язаних з наслідками Великої Вітчизняної війни в соціальній сфері. Адже донедавна питанням людських втрат,
умов життя населення в період війни та післявоєнної відбудови не приділялося належної уваги. Зокрема, малодослідженою залишилася тематика, пов’язана з організацією
роботи установ з охорони здоров’я матері і дитини на селі
в повоєнний період.
Слід відмітити, що історична наука радянської доби в
силу негативних впливів тоталітарної ідеології та методологічного догматизму не змогла достатньо об’єктивно
і повно висвітлити це питання. Тогочасні дослідження не
відображали всіх труднощів процесу ліквідації цієї групи
наслідків війни. Увага в них акцентувалася лише на позитивних моментах, пов’язаних, насамперед, з діяльністю
компартійних органів, водночас замовчувалися багато негативних явищ та фактів, які мали місце в сфері медичного
обслуговування породіль та дітей. Така практика не сприя-
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ла створенню реального уявлення про функціонування соціальної сфери на території республіки в означений період.
У зв’язку з цим зрозумілим є інтерес сучасних науковців до вивчення тих чи інших аспектів зазначеної теми.
Серед них, зокрема, варто відмітити праці Л.В. Ковпака
[1] та І.В. Рибака [2], в яких дослідники, розглядаючи стан
соціально–побутового забезпечення сільського населення,
доволі стисло зверталися і до питання роботи пологових
будинків та дитячих ясел, аналізують стан їх матеріального забезпечення. Розглядаючи проблему реформування
системи медичних закладів в УРСР в 1947–1950 рр., І.В.
Перехрест [3] звертає увагу і на вплив згаданої реформи на
мережу закладів з охорони здоров’я матері та дитини. І.М.
Романюк [4] в своїй монографії, характеризуючи стан медичного обслуговування сільського населення в повоєнні
роки, також, хоча і доволі стисло, розкриває стан функціонування відповідних медичних установ в сільській місцевості, оцінюючи його в цілому, як незадовільний, так само
як і рівень соціального захисту матері з боку держави.
Проте вказана тема залишається ще далеко не вичерпаною. Не достатньо дослідженими залишається ще цілий
ряд питань. Тому автор статті ставить за ціль дослідити процес відбудови сільської мережі установ з охорони
здоров’я матері і дитини та розглянути особливості їх
функціонування в повоєнні роки.
Бойові дії часів Великої Вітчизняної війни та тимчасова окупація нанесли серйозних збитків мережі установ з
охорони здоров’я матері та дитини. Мільйони жінок і дітей були вимушені тимчасово покинути рідні місця і переселитися вглиб Радянського Союзу. Більшість дитячих
лікувально–профілактичних установ, а також жіночі консультації та пологові будинки, які залишилися в окупованих районах, були розкрадені чи зруйновані. Зрозуміло,
що негативна медико–санітарна ситуація, яка склалася в
Україні за роки війни та практично повна розруха в галузі
забезпечення здоров’я матері та дитини складали серйозну
загрозу здоров’ю та чисельності населення в майбутньому
[4,с.212].
Тому під час визволення України та в повоєнні роки одним з головних напрямків відбудови мережі з медичного
обслуговування населення стало саме відновлення роботи
установ з охорони здоров’я матері і дитини.
У передвоєнному 1940 р. на державному бюджеті в УРСР
перебувало 21766 пологових ліжок, з яких у містах знаходилося 14562 ліжка, в сільській місцевості – 7114 [5,с.15].
Така кількість пологових ліжок задовольняла в основному
потреби міських жителів в стаціонарній медичній допомозі при пологах, чого не можна сказати про сільську місцевість. Звичайно в передвоєнний період цю проблему було
частково вирішено з ініціативи самих колгоспників шляхом створенням колгоспних пологових будинків. Вперше,
як відомо, колгоспний пологовий будинок було створено
ще в 1934 р. в селі Сербо–Слобідка Житомирської області.
До початку Великої Вітчизняної війни на Україні функціонувало вже понад 3000 колгоспних пологових будинків.
Проте, за 1941–1944 рр. їх чисельність скоротилась практично до нуля [6,с.66].
Значної шкоди німецькими окупантами також було завдано державним установам родопомочі. Сільська стаціонарна мережа медичної допомоги при пологах, яка перебувала на бюджеті Міністерства охорони здоров’я УРСР,
була до кінця 1944 р. відновлена лише на 45,6%. А на
1946 р. з 7114 пологових ліжок на селі, які існували до війни, було відновлено менше 6 тисяч. В особливо тяжкому
становищі перебувала сільська місцевість західних областей України, де стаціонарної мережі пологової допомоги
в післявоєнний період взагалі майже не існувало. Так, у
Львівській області в 1944 році в сільській місцевості функціонувало лише 9 пологових ліжок, в Дрогобицькій – 15,
Станіславській – 16, Ровенській – 40 [7,с.43].
Внаслідок розрухи в перші повоєнні роки значно зросла
різниця в показниках забезпеченості міського і сільського
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населення пологовими ліжками в порівнянні з 1940 р. Так,
якщо прийняти показник забезпеченості міського населення за 100, то отримаємо для сільського населення індекси
розбіжності в 1940 р. – 70,7 і в 1944 р. – 39,7 [8,с.20].
В сільській місцевості УССР питома вага стаціонарної
допомоги при пологах зменшилася в 1944 р. в порівнянні
з 1940 р. майже в три рази. До війни в областях, найменш
забезпечених стаціонарною пологовою допомогою в сільській місцевості, питома вага стаціонарної пологової допомоги на селі була близько 38% (не враховуючи західних
областей, де охват пологів стаціонарною допомогою був і
до війни доволі низьким); в 1944 р. в більшості областей
на стаціонарну пологову допомогу в сільській місцевості
припадало 19–25%. В західних областях станом на 1944
рік стаціонарної допомоги при пологах в сільській місцевості практично не існувало. В одній лише Чернівецькій
області питома вага стаціонарної пологової допомоги на
селі досягала 11%; в інших областях відсоток стаціонарної допомоги при пологах складав 2,2 (Львівська), 6,9
(Тернопільська) [9,с.37].
Тому ще в постанові РНК СРСР і ЦК ВКП(б) від 21 червня 1943 р. «Про невідкладні заходи по відновленню господарства в районах, звільнених від німецької окупації», яка
стала програмою першочергових заходів по відновленню
зруйнованого ворогом господарства, поряд з задачами відновлення промисловості, транспорту, сільського господарства, стояло завдання відновлення житлових будинків,
культурно–побутових і медичних установ [10,c.503].
Про подальший розвиток медичного обслуговування
населення, і зокрема, мережі з охорони здоров’я матері і
дитини говорилося в законі «Про п’ятирічний план відновлення і розвитку народного господарства СРСР на
1946–1950 рр.», який був прийнятий 18 березня 1946 року
першою сесією Верховної Ради СРСР другого скликання.
В ньому говорилося, що головне завдання органів охорони здоров’я і медико–санітарних установ полягає в тому,
щоб своєю діяльністю допомогти здійсненню цього плану,
виконання якого було пов’язано із значним поліпшенням
матеріального становища широких народних мас і стану їх здоров’я. Законом передбачалося значне зростання
кількості фельдшерсько–акушерських пунктів в сільській
місцевості та забезпечення їх відповідними медичними кадрами [10,с.549].
Слід відмітити, що незважаючи на всі труднощі медичні заклади УРСР були відбудовані в післявоєнний період у
найкоротші строки.
Величезну допомогу органам охорони здоров’я в усій
відбудовчій роботі і зокрема у відновленні установ з захисту матері і дитини в сільській місцевості надало місцеве населення. Уже в 1945 р. за ініціативою колгоспників
Житомирської області відродження медичної мережі набрало справді народного руху. Так, лише в Кіровоградській
області за період з 27 липня по 1 серпня 1945 р. добровольцями було відбудовано 10 колгоспних пологових будинків.
В Кам’янець–Подільській області влітку 1945 р. було відбудовано 12 фельдшерсько–акушерських пунктів та 7 колгоспних пологових будинків [11,арк.63].
Загалом цей рух носив позитивний характер: по–перше,
залучення добровольців дозволило прискорити хід відбудови мережі установ з охорони здоров’я матері та дитини,
по–друге, це дозволило державі зекономити кошти.
В процесі відбудови мережі охорони здоров’я матері і
дитини на селі в післявоєнний період відбулося ряд змін в
порівнянні з мережею, яка існувала на 1940 р. Відмінності
відмічалися не лише по чисельних показниках, але й за
структурою. Так, в повоєнний період значно скоротилася
в порівнянні з 1940 р. питома вага ліжок в міських самостійних пологових будинках – найбільш досконалому типі
закладів з надання медичної допомоги при пологах і в колгоспних пологових будинках – найбільш масовому і наближеному до населення типу сільського пологового стаціонару. Акушерські і акушерсько–фельдшерські пункти,
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відновлення яких було значно легшим в умовах воєнного
часу 1944 року, стали основним типом закладів з надання
медичної допомоги при пологах на селі, а прийом пологів
на дому – переважаючою формою цієї допомоги [12,c.263].
Потрібно відмітити, що в роки першої повоєнної
п’ятирічки організація допомоги породіллі, особливо в
сільській місцевості, мала істотні недоліки. Так, якщо
в 1948 р. у 80–85% породіль у місті пологи проходили в
пологових будинках і пологових відділеннях, то на селі
охоплення медичною допомогою породіллі не перевищувало 57–59%. В окремих районах справа йшла ще гірше
[13,c.37]. На початку 50–х років взагалі спостерігалася
тенденція, коли збільшення в містах числа прийнятих стаціонарними пологовими закладами пологів проходило головним чином за рахунок сільських породіль. Так, в 1950
році число сільських жінок в міських пологових закладах
збільшилося з 55365 до 59991, тобто на 4626 чи на 8,4%.
В зв’язку з цим пройшов ріст питомої ваги сільських жінок в пологових закладах з 18,9% до 20,4%. Це говорить
про те, що сільські жінки надавали перевагу користуванню міськими пологовими будинками, де краще було поставлено надання допомоги, особливо в зимовий період
[14,арк.215].
З метою покращення ситуації урядом були намічені заходи для подальшого розширення мережі пологових будинків і корінного поліпшення їх роботи. Пологові ліжка в
містах розгорталися з розрахунку 1–1,2 ліжка на 1000 населення, повна госпіталізація всіх породіль і обов’язкове
їх перебування в стаціонарі після нормальних пологів протягом 9 днів. В сільській місцевості мережа мала розвиватися з таким розрахунком, щоб не менше 50–60% пологів
проходили в медичних установах за участю лікаря. Кожне
пологове ліжко в місті повинно було бути використане не
менше 300 днів на рік, на селі – 280 днів [3,c.291].
Були вжиті заходи для застосування методів знеболення пологів у всіх випадках, коли для цього не було протипоказань. За роки першої післявоєнної п’ятирічки на 64%
збільшилося число лікарів–педіатрів, покращало обслуговування дітей в консультаціях, вдалося значно понизити
рівень смертності [3,c.292].
Нагальною була потреба посилення темпів з подальшої розбудови мережі колгоспних пологових будинків. Це
диктувалося тим, що показник забезпеченості сільського
населення пологовими ліжками був вкрай низьким (число
розгорнутих пологових ліжок при тогочасному рівні народжуваності було майже в три рази менше від потреби) і
тим, що розміщення лікарень при труднощах з транспортом не завжди забезпечувало можливість використання пологових ліжок у них [4,c.213].
Окрім труднощів, які мали органи з охорони здоров’я і
медичні заклади в зв’язку з браком транспорту для перевезення породіль, що безсумнівно відбилося на розмірах
їх госпіталізації, на якості надання медичної допомоги відбивалася також непідготовленість ряду пологових закладів
до роботи в зимових умовах, незадовільна організація господарського забезпечення ряду з них та серйозні недоліки
в роботі жіночих консультацій [2,c.68].
Незадовільний стан лікарняного «побуту» в багатьох
пологових будинках і лікарнях мала своїм прямим результатом в ряді областей скорочення термінів перебування породіль на ліжку.
При цьому слід врахувати, що при відсутності належного зв’язку з дитячими консультаціями рання виписка дітей,
в числі яких були і недоношені, ставила під собою загрозу
здоров’ю і життю цих дітей. За рахунок таких слід віднести не лише частину випадків смерті новонароджених в
самому стаціонарі, але і смертність новонароджених після
ранньої виписки їх із пологового закладу [15,c.55].
Важливою проблемою галузі була відсутність послідовного нагляду за здоровими і хворими дітьми – в консультаціях, на дому і в лікарні. Це не створювало умов
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для росту кваліфікації як дільничних лікарів, так і лікарів
стаціонарів.
Дільничні лікарі, не володіючи клінічними методами
досліджень і не спостерігаючи за ходом хвороби в динаміці, не могли забезпечити ранню і правильну діагностику та
ефективну боротьбу за зниження дитячої захворюваності і
смертності.
В то й же час лікарі стаціонарів, які володіли клінічними
методами дослідження, обмежували свої спостереження за
дітьми лише до моменту їх клінічного одужування і виписки із лікарні. Відриваючи дитину від сім’ї, її побуту, лікарі
стаціонарів не проводили послідовних лікувально–профілактичних заходів, необхідних як для повного відновлення
здоров’я дитини після хвороби, так і для попередження загальної дитячої захворюваності [3,c.292].
Вирішення цієї проблеми Міністерство охорони
здоров’я СРСР на кінець 40–х років минулого століття
вбачало в об’єднанні поліклінічних і лікарняних установ,
зайнятих обслуговуванням матері і дитини. Проте протягом останніх трьох років післявоєнної п’ятирічки така перебудова здійснювалася в дитячих лікувально–профілактичних установах поволі. Пояснювалося це в якійсь мірі
силою інерції, звичкою багатьох педіатрів до старої структури і недостатньою активністю організаторів охорони
здоров’я. До 1950 р. було об’єднано з поліклініками тільки
60% дитячих лікарень. Приблизно так само йшла справа
із об’єднанням пологових будинків (воно було закінчено
лише в 75% установ). Що стосується жіночих і дитячих
консультацій, то в останньому році четвертої п’ятирічки
більше 70% з них продовжували функціонувати як самостійні, необ’єднані установи. Тим часом план передбачав
повсюдне об’єднання дитячих лікарень з дитячими консультаціями і дитячими поліклініками, а також дитячих
відділень загальних лікарень з дитячими консультаціями
поліклінік, що входили до складу об’єднаних лікарень. В
дитячих лікарнях була взята установка на введення двоступеневого обслуговування грудних і недоношених дітей
і залучення матерів до догляду за грудними дітьми і важко
хворими малюками [3,c.292].
Мали місце в повоєнні роки і позитивні зміни в динаміці
кадрового забезпечення медичного обслуговування матері
і дитини. Кількість лікарів акушерів–гінекологів збільшилася тільки за післявоєнні роки у містах майже в два рази,
в сільських місцевостях – майже в три рази. Так, якщо в
довоєнному 1940 р. на Україні працювало 3861 лікарів–
педіатрів, то на кінець 1956 р. їх було вже 7415. Значно
збільшилася кількість патронажних сестер, які проводять
плановий активний нагляд за новонародженими в домашніх умовах. Кількість акушерок і фельдшерів–акушерок у
довоєнному 1940 р. на Україні становила 18056 осіб, а в
1956 р. кількість їх зросла майже в два рази і складала вже
35782 [15,c.71].
Медична наука забезпечувала практичну допомогу при
пологах все більш ефективними методами діагностики,
терапії і профілактики, впровадження яких забезпечувало
неухильне зниження материнської смертності і смертності
новонароджених. Материнська смертність в УРСР знизилася в 1955 р. в порівнянні з 1947 р. у містах у два рази, в
сільських місцевостях – більше, ніж в три рази і становила
на середину 50–х років незначні частки відсотка [7,c.44].
Рада Міністрів СРСР видала в жовтні 1956 року постанову «Про дальші заходи допомоги жінкам–матерям, які
працюють на підприємствах і в установах». Згідно з цією
постановою було значно подовжено строк до пологової та
післяпологової відпустки із збереженням заробітної плати,
що мало велике значення для збереження здоров’я матері
і дитини. Жінка–матір після використання декретної відпустки отримала можливість дістати відпустку без збереження заробітної плати на строк до трьох місяців, при
цьому зберігався безперервний стаж [16,с.304].
Проте, потрібно зазначити, що в досліджуваний період
існували розбіжності не лише в рівні медичного забезпе-
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чення жінок–матерів в місті і сільській місцевості, але і в
їх соціальному захисті з боку держави. Так, зокрема, жінкам, які працювали в містах на виробництві, надавалася
декретна допологова відпустка на 35 днів, а жінкам–колгоспницям – 30 днів. Причому оплата допологової відпустки жінок–селянок нараховувалася у розмірі половини
трудодня за кожен день відпустки [4,с.214].
В повоєнний період приділялася увага і піклуванню про
здоров’я малолітніх дітей. Широка сітка створених ясел,
дитячих садків мала забезпечити всі умови для здоров’я
підростаючого покоління.
На 1945 рік було розгорнуто вже 2300 дитячих лікарняних ліжок; 832 дитячих і жіночих консультації; 288 молочних кухонь і 55288 ясельних ліжок у містах і сільській
місцевості УРСР.
На кінець 1950 року сітка дитячих лікувально–профілактичних закладів була відбудована, крім мережі ясел.
Число ясельних ліжок в сільській місцевості було 1439
ясел на 37988 місць, що становило 91% до довоєнного числа місць [2,с.70].
Щороку у період польових робіт у колгоспах створювалася мережа сезонних ясел, де діти колгоспників забезпечувалися доглядом і харчуванням. Так, лише в 1956 році
в сезонних колгоспних яслах перебувало близько мільйона
дітей колгоспників. А загалом за роки п’ятої п’ятирічки
кількість постійних і сезонних місць у яслах збільшилася на 282 тисячі і становила на кінець 1956 р. 1147 тисяч
місць [1,с.236].
Поряд з сезонними яслами, в післявоєнні роки в колгоспах почали все ширше створюватися постійні і колгоспні ясла, а також ясла з подовженим строком перебування
дітей. Це забезпечило підвищення участі жінок–колгоспниць у роботі на таких ділянках колгоспного виробництва,
які вимагають їх перебування на роботі і в ранкові або вечірні години [1,с.237].
Наведені дані свідчать, що, не дивлячись на загалом
позитивний процес відновлення мережі закладів охорони здоров’я на селі, рівень медичної допомоги його мешканцям довгий час залишався низьким та малоякісним.
Існуюча мережа лікарняних закладів не давала змоги ефективно здійснювати охорону здоров’я матері та дитини.
Колгоспні пологові будинки не могли забезпечити якісну
медичну допомогу сільським породіллям. Ці заклади, як
і фельдшерсько–акушерські пункти, не мали необхідного
обладнання. По суті, в них неможливо було надавати первинну кваліфіковану медичну допомогу вагітним жінкам,
стежити за перебігом вагітності, за розвитком немовляти.
Це, в свою чергу, негативно позначалося на рівні дитячої
смертності. Лише в першій половині 50–х років із завершенням процесу об’єднання амбулаторій з лікарнями та
покращенням матеріального та кадрового забезпечення медичних закладів, ситуація починає змінюватися на
краще.
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Для українців збереження та помноження власної історико–культурної спадщини завжди було важливим питанням. Усілякими засобами народ намагався відстояти право
на власне самовизначення, відтворити багатющу палітру
буття українців у широкій ретроспекції. Проблематика
цього питання часто знаходилися далеко не в академічній
площині – чимало людей заплатили життям і здоров’ям заради можливості відстоювати концепцію власного розвитку, здійснювати ретельні дослідження власного історичного минулого та планувати самостійне майбуття. Прикро,
але за часів незалежності ще й досі українцям важко віднайти концептуальні засади правомірного викладу історії
та культури нації, розробити збалансовану систему викладання відповідних дисциплін у вищій школі. Спробуємо
коротко означити відповідні проблеми та запропонувати
шляхи вирішення цих проблем.
Історія та культура часто тісно пов’язані в нашій уяві –
для українців значні пласти знань нерозривно переплелися
в строкату картину минувшини, вичленувати з якої суху
хронічку чи естетику не виявляється в своїй масі можлиЗбірник наукових праць «Ґілея: науковий вісник»
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вим. Вища школа опинилася в центрі уваги боротьби за
«розум» молоді, оскільки саме тут успішно зосереджені
найбільш науково обізнаний пласт старшого покоління та
найбільш динамічний та перспективний прошарок підростаючої генерації, що формуватиме «національне обличчя»
через кілька років.
Завдання провідних сил суспільства сьогодні полягає
як в переосмисленні здобутків минулих поколінь, так і в
поточній щоденній роботі по регуляції інформаційно–технологічних процесів і, врешті, максимально ймовірному
прогнозуванні зрушень в різних галузях, тим більше, що
«багаторакурсність передбачає більш плюралістичний,
комплексний, інтегруючий і повний підхіду порівнянн із
традиційними підходами до історичної освіти…» [1].
Вивченні історії та культури в ХХІ ст. стає надзвичайно динамічним. Попри значні покращення у високотехнологічних галузях, спостерігається чимало негативних
процесів, депресивність та зневіра супроводжують особистість протягом життєвого шляху. Спробуємо коротко
зазначити основні важелі вивчення історико–культурного
процесу сьогодення, з’ясувати коло пов’язаних з цим проблем. Враховуючи значну широту теми, ми цілком свідомо
звужуємо дослідження в рамках освітянського середовища вищої школи. Це, в свою чергу, концентрує думку, але
викликає застереження щодо повноти аналізу. Та освітянський аспект виступає й певною проектною площиною
майбуття – через нього цілком можливо масштабувати та
проектувати основні культурні зрушення в суспільстві на
декілька десятиліть вперед. Прикро, але ми змушені сьогодні здебільшого констатувати ситуацію, в той час як
високе покликання педагога вимагає й дієвої життєвої позиції, що зумовлює й координаційний вплив на підростаючі покоління. Сподіваємося, що це дослідження частково
допоможе у визначенні пріоритетних сфер педагогічного
впливу.
Життя сучасної України наповнене багатьма культурними впливами та взаємовпливами. Суспільство поєднує
в собі надзвичайно широкий спектр культурних надбань
тисячоліть – релігійна, економічна та мистецька складова
часто–густо не піддається узагальненню. Множать відмінності в культурному середовищі й новітні пошуки молоді,
що час то перебувають за межами традиційної культури.
Можливо, культурна картина й не була б настільки строката, якби не ера інформаційних перетворень, що охопила
світ. Комп’ютер настільки змінює культурне середовище,
що важко вже виокремити навіть національні складові в
усіх процесах. Історичний процес губиться в культурних
перипетіях. Глобалізована інтернаціональна спільнота
поглинає українську історичну свідомість, змішує її з невластивими їй поняттями та категоріями, перетворює національні надбання в світові та навпаки. Чи варто цим пишатися? Чи варто цього боятися? Якщо за радянських часів
ми пишалися будь–яким виявом уваги з боку міжнародної
спільноти, то сьогодні вже прийшло певне розчарування.
Стало до прикрого зрозуміло, що «світова спільнота»
здебільшого переймається власними проблемами та інтересами, а «наше» знаходиться в цій великій грі на узбіччі.
Та українці не опустили голову – ми сьогодні красномовно
доводимо, що можемо не лише споживати «західні стандарти», але й генерувати власний культурний продукт світового, чи, принаймні, європейського рівня. Звісно, тут
діють певні обмеження, та ще не можна казати про певну інтенсивність проникнення в світові культурні рівні.
Останньою тезою цього підрозділу ми пропонуємо те, що
серед руйнівних дій глобалізації на національні культури
українці зуміли згрупуватися та перетворити небезпеку й
ризик у динамічну сферу новітнього самовираження. Але
про це ми зазначимо більш докладно нижче.
«Загальним місцем» ознак культури новітнього часу
прийнято вважати Інтернет. Не дивно, що частота згадування цього явища багато в чому тотожна й поверховості
висвітлення конкретного впливу. Це цілком прогнозоване
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явище – інженерна площина висвітлюється фахівцями суто
в технічних аспектах; у близьких до цієї проблеми аналітиків і публіцистів здебільшого піднімаються суспільно–економічні питання; у решти – аматорська філософічність. Та культура вже стає іншою, не дочікуючись своїх
дослідників. Хоча на «передовій» вже чатують бізнесмени
та психіатри (перші рахують прибутки, а другі – нові «залежності»). Культура ж часто віддана в новій інтернет–
спільноті на самотік. Природно було б очікувати сплеску
негативних наслідків культурного свавілля. Почасти ці
прогнози справдилися, але загалом людство витримує
гідну планку. Особливо важливим є потреба висвітлювати інтерактивну позицію сьогоднішнього Інтернету. Саме
на цьому ми й зупинимося окремо. Новий етап розвитку
Інтернету дістав умовну назву «ВЕБ 2», що відтворює не
тільки поступальний характер еволюції цього ресурсу, але
й принципово новий підхід до формування всесвітньої
мережі. Опускаючи технічні специфікації, зупинимося на
основних цікавлячих нас моментах цього нового Інтернету
та його впливу на культурну ситуацію. Років 15 Інтернет
існував лише у формі подавання інформації. Фактично це
була здебільшого велика різноформатна бібліотека. Такий
Інтернет нагадує телебачення – тільки переключаються канали/веб–сторінки. Налагоджені комунікативні можливості також сьогодні перебувають у «кризі».
Саме ВЕБ 2 покликаний змінити ситуацію з виродженням Інтернету. За новітньою технологією будь–який користувач може змінювати наповнення фактично будь–якого інтернет–ресурсу – вносити свої корективи у дизайн,
коментувати, видаляти та редагувати матеріал. Звісно,
подібна модерація мусить бути обмежена незначною кількістю антивандальних програмних і людських бар’єрів.
Найбільш вдалим проектом сьогодні є відкрита енциклопедія Вікіпедія.
Велика кількість статей української Вікіпедії, за свідченням експертів, за розміром та якістю викладення матеріалу перевершили свої відповідники у таких відомих
паперових енциклопедіях, як УРЕ, УСЕ, Велика радянська
енциклопедія. Станом на вересень 2013 року український
сегмент Вікіпедії становить 464 319 статті – за цим показником вона перебуває на 16–му місці серед усіх мовних
розділів і на 3–му місці серед Вікіпедій слов’янськими
мовами. Українська Вікіпедія зараз стрімко розвивається.
При цьому вона, безумовно, потребує ще більше праці
дописувачів, ще більше редагувань для покращення своїх матеріалів, розширення областей знань, що покриваються нею. «Вікіпедія – це яскравий приклад колективної
праці людей, що потребують знань. Редагувати сторінки
Вікіпедії може кожен …Лише натисніть кнопку «редагувати» зверху будь–якої сторінки, для того, щоб внести необхідні, на Вашу думку, зміни. Вам не потрібен спеціальний
дозвіл; для того, щоб редагувати сторінки не треба навіть
входити до системи» [2].
Спробуємо проаналізувати вплив новітніх технологій в
сфері освіти. Освіта сьогодні виступає носієм більш традиційних підходів до позиціонування особистості, ніж є
насправді. Проблематика історії та культури освіти сьогодні відтворює не тільки певну прірву між поколіннями,
але й примушує замислюватися над оснащенням й наповненням навчального процесу. Ми повинні усвідомити, що
студіююча молодь часто отримує інформацію з Інтернету,
що накладає специфіку на її характер. Не завжди джерела інформації є перевіреними, багато з них перебувають
у залежності від тенденційних трактувань. В українській
культурі багато інформативних джерел закаламучені ідеологією та некомпетентністю. Ідеологічна складова залишалася в спадок від комуністичних часів – сьогодні просто
фізично відсутні в деяких галузях культури глибші й ширші дослідження, ніж це було в рамках академічного поступу СРСР. Ситуація погіршується й тим, що окрім деяких
персоналій, не відбулося вповні переосмислення доробку
часів самої радянської України. А в Інтернет (через нього в
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доповіді студентів) потрапляє застаріла інформація, що не
має гідної альтернативи.
Студіююча молодь часто не в змозі сприйняти наукові
витвори, оскільки вони знаходяться в стилістичній та термінологічній площині вищого порядку. З одного боку це
логічно, але за умов відсутності адаптаційного механізму,
молодь часто опиняється в ситуації, коли інформативну
прірву штучно розширюють амбіції тих чи інших науковців. Як доводить досвід досвідчених педагогів, студенти
не тільки (й не скільки) не готуються через брак матеріалу, скільки із–за відсутності елементарного бажання
готуватися.
На жаль, існує мотиваційна проблема сучасного студентства в Україні. Окрім суто суспільно–психологічних
специфікацій, ця проблема пов’язана зі слабким технічним
оснащенням навчальних закладів. Залишає бажати кращого й методичне забезпечення навіть у тих рідких випадках,
коли існує реальна технічна можливість проводити високотехнологічні заняття. Проблемним є створення й баз освітянського ресурсу. Прогресивним є використання новітніх
баз, де «всі типи запитів опрацьовувались за час до 1 с…»
[3,с.196]. Для освітніх установ сьогодні постала проблема
подавати матеріал цікаво та захоплююче, щоб активізувати
молодь. Сьогодні ж проблема не тільки в тому, що студенти не хочуть вчитися по–старому, а й в тому, що вони вже
не можуть сприймати закоснілі форми навчання.
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За роки незалежності України відбулись кардинальні
зміни в економіці та суспільному житті. На зміну радянському «реальному соціалізму» прийшла ринкова (капіталістична) економіка, а соціально однорідне суспільство
зазнало величезного майнового розшарування.
Ці процеси поки що недостатньо висвітлені в історіографії, адже основна увага істориків зосереджується на
політичних, правових, зовнішньополітичних аспектах
доби незалежності. Соціально–економічні трансформації
в незалежній Україні побіжно досліджували історики та
політологи Ю.Алексєєв, С.Кульчицький [1], В.Литвин [11],
О.Гарань, О.Майборода, Л.Тупчієнко, Л.Шкляр [13,с.441–
626], Р.Офіцинський, а також західні науковці А.Аслунд,
Е.Вілсон, Т.Кузьо. Більш детальні відомості представлені у працях Г.Касьянова [6,с.144–192], П.Леоненка,
П.Юхименка [10].
Метою статті є всебічний розгляд соціально–економічних перетворень в пострадянській Україні, переходу до
ринкової економіки, перерозподілу власності в ході роздержавлення та їх впливу на суспільство.
Після зникнення СРСР в Україні розпочалось створення
нового соціально–економічного ладу. Нова держава швидко потрапила в залежність від міжнародних фінансових
інституцій. Користуючись слабкістю та недосвідченістю
української влади, залежністю нашої країни від зовнішніх
кредитів, буржуазія розвинених країн, транснаціональні
корпорації, представники Міжнародного валютного фонду
та Світового банку нав’язали їй монетарну модель економічних реформ. Вона була спрямована на демонтаж завоювань соціалізму і утвердження законів «вільного ринку».
Підкорившись диктатові МВФ, українська влада погодилась виконувати настанови західних радників, незважаючи на те, що жодна країна світу не змогла вийти з кризи
під керівництвом цього фонду. На думку норвезького еко-
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номіста, консультанта ООН Е.Райнерта, нав’язування країнам, що розвиваються, «свободи торгівлі» призводить до
результату, прямо протилежного до очікуваного. Оскільки
конкурувати на полі інноваційних технологій з передовими країнами і корпораціями місцевим підприємцям не під
силу, то країни в підсумку роблять вибір на користь своїх
початкових конкурентних переваг. А це в більшості випадків – природні ресурси і дешева робоча сила. Перші до того
ж вичерпні, а їх видобуток та використання з часом все
дорожчають. Як наслідок, замість розвитку країни отримують деіндустріалізацію (відмирання неконкурентних
галузей власного виробництва), деагрикультуралізацію
(відмирання власного сільського господарства) і в підсумку депопуляцію (усі більш–менш освічені і перспективні
громадяни прагнуть емігрувати в інші країни) [15,с.213–
214]. Так сталося і в Україні.
Насаджувана ліберальна економічна модель, розроблена і випробувана в західних країнах, розрахована на
протестантський тип свідомості, не могла спрацювати
в Україні, оскільки не враховувала менталітет народу та
специфіку історичного шляху. Однак уряди України сліпо слідували вказівкам МВФ. В середині 1992 р. Кабінет
Міністрів України надав для фонду спеціальну програму економічних реформ. Вона передбачала «лібералізацію цін» і «політику обмеження заробітної плати». Було
встановлено навіть темпи цінового пограбування: при
кожному підвищенні цін рівень життя населення мав знижуватись не менше, ніж на 30%. На вимогу МВФ Україна
пішла на відміну державних субсидій на соціальні потреби
і продовольчі програми; підвищення цін на товари народного споживання першої необхідності; розвиток приватної
власності і руйнування державного сектору; створення режиму найбільшого сприяння для іноземних фірм та компаній; перебудову економіки, всього народного господарства
в інтересах транснаціональних корпорацій.
У вересні 1996 р. Конгрес США прийняв Резолюцію
№120 «на підтримку незалежності України», у якій наказувалось: «Уряду України слід зробити своїм першим пріоритетом демонтаж залишкових соціалістичних секторів
своєї економіки, особливо шляхом швидкої приватизації
середніх і великих підприємств, приватизації колгоспів і
радгоспів і припинення здійснення ними монополістичного контролю в аграрно–індустріальному секторі…»
[2,с.376]. Прийняття подібних документів стосовно насправді незалежних держав навряд чи є можливим.
Прийнявши на віру сумнівні тези про «невидиму руку
ринку» і про державу як «нічного сторожа», правлячі кола
України усунулись від створення необхідних умов для соціально–економічних перетворень. Ослаблення державного контролю призвело до розквіту тіньової економіки. В
1994 р. тіньовий сектор української економіки становив
60%. Країна загрузла в безодні зовнішніх боргів. У 2000 р.
борг України досяг 15,2 млрд. дол. (з них 12,4 млрд. припадало на зовнішній борг), що становило 48% ВВП. До
початку 2011 р. державний борг зріс до 56,4 млрд. дол. (зовнішній – 36 млрд. дол.). У 2011 р. від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі складало 14,2 млрд. дол., що змушує уряд
збільшувати зовнішні запозичення.
Оскільки українська економіка була глибоко інтегрована в загальносоюзну, зокрема близько 80% промисловості безпосередньо прив’язано до промисловості колишніх
республік СРСР, розрив виробничих зв’язків з колишніми
радянськими республіками призвів до дефіциту сировини
у одних виробників та відсутності ринку збуту в інших.
Через енергоємний характер промисловості, залежність
від поставок російського природнього газу українська економіка, яка значною мірою орієнтувалася на військові потреби, постраждала від руйнування єдиного господарського комплексу СРСР чи не найбільше [7,с.13]. Конверсія
зруйнувала більшість оборонних підприємств.
Побудова в Україні капіталістичного ладу проводилась
приховано, під гаслами спочатку удосконалення соціалізму, а потім відходу від адміністративно–командної системи і переходу до ринкових відносин. Цей процес прискорився після обрання в 1994 р. на пост Президента України
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Л.Кучми, котрий проголосив політику «радикальних ринкових реформ».
Ключовим соціально–економічним процесом 1990–
х рр. в Україні була зміна власників. За мету ставилось
перетворення загальнонародної власності на приватну.
Людей переконували, що «ефективний власник» «підніме
економіку». Насправді все обернулося банальним грабунком загальнонародної власності і казковим збагаченням
купки ділків та чиновників. Приватизація передбачала
перерозподіл державного майна. Вона проходила в два
етапи. Мала приватизація охопила дрібні підприємства,
переважно легку промисловість, торгівлю, сферу послуг
і проводилась в сертифікатній формі. Кожен громадянин
України отримав умовну частку державного майна – ваучер, який потім мав право обміняти на акції будь–якого
підприємства. Таким чином, більшість приватизованих
підприємств опинилась начебто в руках трудових колективів. Але міноритарні акціонери не отримали ніякого
впливу на господарську діяльність підприємств, дивіденди
від прибутку майже не сплачувались (адже директори декларували збитковість виробництва). Реальне управління
захопив директорат, який позбувся державного та партійного контролю, але не зумів залучити капіталовкладення, модернізувати виробництво. Ваучерна приватизація
виявилась цинічним обманом трудящих. Ваучери й акції
дрібних власників за безцінь скуповували шахраї. Багато
директорів розпочали умисно доводити підприємства до
банкрутства, розраховуючи потім викупити контрольний
пакет акцій за безцінь. А дехто запустив механізм розпилу
виробничих потужностей на металобрухт, після продажу
якого за кордон народжувалися стартові капітали. Сотні
підприємств перетворилися на будівельне сміття за безпосередньої участі місцевих чиновників, «червоних директорів» та «ефективних власників». Як наслідок, цілі міста
промислового Сходу України залишились без засобів до
існування.
На основі спекулятивного капіталу було утворено комерційні банки. Легалізувавши через них кримінальний
капітал і зруйнувавши державну фінансово–банківську
систему, буржуазія створила тотальну кризу неплатежів.
Неготовність директорського корпусу підприємств до ринкових умов господарювання, розрив економічних зв’язків з
пострадянськими країнами, шалена гіперінфляція призвели до масової зупинки підприємств, до деіндустріалізації
країни.
Про масштаби гіперінфляції свідчать такі дані. У 1992 р.
найвищим номіналом була купюра в 100 купоно–карбованців. До 1995 р. найбільшим номіналом став мільйон.
У 1992 р. новий український карбованець обмінювався на
колишній радянський за курсом один до одного. У 1996 р.,
в період переходу від купоно–карбованця до гривні, обмінний курс складав 100000 купоно–карбованців за одну
гривню. Знецінення купоно–карбованців за період їх обігу
становило приблизно 140% на місяць.
За умов, коли капітал був кримінальним, трудового капіталу не існувало ні у робітників, ні у селян, ні в інтелігенції,
приватизація могла призвести тільки до панування злочинних угруповань. Україна скотилася до кривавої вакханалії
бандитських війн. Поява організованих злочинних угруповань (ОЗУ) стала прямим наслідком появи приватного
бізнесу. Представники злочинного середовища вербували
з молодих хлопців, яким не було де працевлаштуватися,
так звані «бригади», що контролювали певну територію.
На підконтрольній території «бригади» займались «рекетом» – вимаганням грошей у бізнесменів в обмін на захист
(«дах»). У країні розквіт романтичний культ рекетира –
міцного хлопця в малиновому піджаку, котрий заробляє
великі гроші на тлі зубожілого населення. Між ОЗУ точилися постійні війни за територію, які нерідко переростали
в криваві протистояння. Ледь не щоденно відбувались кримінальні «розборки», «третейські суди», замовні убивства.
Свої втрати «бригади» легко компенсували за рахунок вихідців з провінції, яких вабило красиве життя і легкі гроші.
В Україні діяли сотні ОЗУ. Найбільш несприятлива криміногенна обстановка склалася в Криму, котрий було віддаЗбірник наукових праць «Ґілея: науковий вісник»
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но на відкуп бандитам. Відбувалося зрощення злочинного
світу з бюрократичним апаратом. Про ступінь впливовості
бандитів у 1990–ті рр. свідчить такий факт із спогадів міліцейського генерала. Коли було арештовано кримінального
авторитета Прища, який контролював Троєщинський ринок у Києві, клопотати про його звільнення до міністра
внутрішніх справ приходив екс–Президент Л.Кравчук
[9,с.206]. На початку 1990–х рр. органи правопорядку майже не перешкоджали злочинній діяльності ОЗУ. Але вже
в середині 1990–х рр. ситуація змінилася – міліція розпочала безжальну боротьбу з бандитами, які виконали свою
місію в епоху первинного накопичення капіталу. Досить
швидко було ліквідовано найнебезпечніші угруповання,
інші ж зайнялись легальним бізнесом. Нерідко місце бандитів займали самі правоохоронні органи й чиновники,
які тепер гарантували «дах» бізнесу в обмін на частину
прибутку – «відкат».
Велика приватизація мала охоплювати середні й великі державні підприємства і проводитись у грошовій формі під виглядом «залучення інвестицій». У приватні руки
було передано найбільш прибуткові підприємства. Але
оскільки українські власники не могли, та й не бажали,
платити реальну вартість, створювались злочинні змови з владою, внаслідок яких підприємства часто доводились до банкрутства і продавались за безцінь. Як відзначає відомий соціолог М.Шульга, приватизація державної
власності проводилась з вигодою для покупців і на шкоду громадянам та державі [21,с.21]. Уся приватизована за
останні 20 років народна власність оцінюється на суму
до 1 трлн. дол. Насправді Україна отримала від приватизації лише 6 млрд. дол. В сучасній Україні частка приватизованих підприємств перевищує аналогічні показники
розвинених країн ЄС. В державній власності фактично не
залишилось галузей, які забезпечують національну безпеку і задовольняють суспільні потреби. Приватизовано
всі потужні хімічні та енергогенеруючі підприємства, нафтопереробні заводи. На підприємствах, що залишились у
державній власності, зношеність основних фондів становить 70–80%. Держава таким чином виявилася відрізаною
від джерел отримання податків, що призводить до нестачі коштів на соціальні програми, розвиток науки, освіти,
культури. Світовий досвід показує, що держава, яка не має
великого державного сектору, неспроможна забезпечити
гідний рівень життя своїм громадянам.
З появою в середині 1990–х рр. політичної стабільності розпочалось формування фінансово–промислових
груп (ФПГ), що виникали, як правило, за територіальним
принципом. Основними з них стали дніпропетровська, донецька і київська («чудова сімка»). Більшість українських
ФПГ не займались модернізацією виробництва, прагнучи
здобути максимально можливий прибуток і вивезти його
за кордон. Усвідомлюючи нелегітимність казкового збагачення в суспільній свідомості, «ефективні власники» часто
поводяться як окупаційна армія напередодні відступу, застосовуючи тактику «випаленої землі». За роки незалежності з України було вивезено 167 млрд. дол. [4,с.14]. За
словами О.Солженіцина, «усе скоєне під виглядом «ринкових реформ» ні в якому разі не було результатом вражаючого недомислу, але – добре продуманою системою збагачення окремих осіб» [14,с.25].
Між ФПГ, які часто називають олігархічними кланами, було розподілено політичний вплив, особливо після 1999 р., коли вони зіграли ключову роль в перемозі
Л.Кучми на президентських виборах. Їм належать всі провідні українські ЗМІ, вони контролювали основні провладні політичні партії (СДПУ(о), «Трудова Україна», Партія
регіонів), які відтіснили з політичного олімпу партію пострадянських бюрократів – НДП. Між олігархами точилась постійна боротьба за розподіл і перерозподіл активів,
владу і вплив на Президента. Тоді ж між владою та бізнесом було укладено неофіційну угоду. В обмін на те, що
влада надавала підтримку бізнесу в приватизації загальнонародного майна і закривала очі на далеко не чесні шляхи
первісного нагромадження капіталу, бізнес мав сплачувати своєрідну ренту лояльності – фінансово підтримувати
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кандидатів від влади на виборах, спонсорувати культурні
заходи, які проводила влада, надавати владі свої ЗМІ для
агітації і не допускати туди опозицію. В країні було встановлено номенклатурно–олігархічний режим.
Незважаючи на показне посилення президентської вертикалі після виборів 1999 р., Л.Кучма виявився доволі залежним від двох головних сил, які сприяли його перемозі, але інтереси яких не співпадали, – олігархів і Заходу.
Українські олігархи хотіли завершити перерозподіл великих державних підприємств на свою користь. Найбільш
далекоглядні представники капіталу прагнули конвертувати економічне домінування в політичне, відтіснивши
кучмівську бюрократію, чиє панування не було підкріплено економічною могутністю. Лобісти Заходу прагнули передати державні активи в управління транснаціональних
корпорацій. Виразником інтересів останніх став третій
Президент України В.Ющенко.
Внаслідок «Помаранчевої революції» 2004 р. ФПГ
зуміли відтіснити від влади професійних бюрократів і
розставити на урядові пости своїх ставлеників. У перший уряд, сформований В.Ющенком, під головуванням
Ю.Тимошенко увійшла низка політиків, за якими закріпився імідж олігархів. Таким чином, чиновники із слуг народу остаточно перетворились на слуг буржуазії. Сьогодні
українська держава обслуговує інтереси капіталу і зрослася з ним. Найвпливовішою стала донецька ФПГ, натомість
київська втратила політичний вплив і низку активів.
Восени 2008 р. на Україну обрушилася економічна
криза, що стала наслідком світової фінансової кризи.
Орієнтована на експорт сировини українська економіка
не витримала обвалу світового ринку металургії, а уряд
Ю.Тимошенко виявився неспроможним запобігти катастрофічним наслідкам. Прем’єр–міністр не придумала
нічого кращого, ніж продемонструвати по телебаченню,
як вона руками «затуляє» дорогу кризі в Україну. Однак
шаманські дії голови уряду не допомогли. Спад промислового виробництва за 2009 р. склав 21,9%. Найбільший спад
виробництва припав на машинобудування (45,1%) і виробництво будматеріалів (38,4%). Слідом за ними йшли інші
важливі галузі: в металургії спад становив 26,6%, у легкій
промисловості – 25,9%, в деревообробній промисловості – 24,9%. Хімія та нафтохімія кризовий рік пережили з
мінусом в 23,2%. Єдиною галуззю, яку криза не зачепила,
виявилось сільське господарство.
Після катастрофічного падіння в 1990–ті рр. і в 2008–
2009 рр. економіка України за обсягом ВВП і сьогодні майже на третину не досягає рубежу 1980–1990–х рр. За обсягом промисловості наша країна 2010 р. перебувала десь на
рівні 84% від 1990 р. Галузева структура української економіки набула рис, притаманних для країн з сировинною
структурою. Питома вага галузей машинобудування впала
майже втричі – з 30,5 до 10,6%, легкої промисловості – з
18,7 до 8,3%. Виробництво молока та м’яса скоротилось в
2,2 рази. Поголів’я великої рогатої худоби в 2010 р. становило половину від показника 1915 р. (!), а поголів’я свиней
перебувало на рівні 1950 р. [19,с.173]. Якщо в 1996 р. частка продукції вітчизняних виробників в загальному обсязі
споживання становила 71%, то через 5 років скоротилась
до 56% (детальніше див. таблицю 1).
Таблиця 1
Виробництво в Україні за роки незалежності [складено за:12;16–20]
1990

1995

2000

2004

2010

2012

2012
до
1990,
%

Виробництво електроенергії, млрд. кВат–год.

298,5

194,0

171,4

182,2

188,8

198,0

66,3

Вугілля, млн. т

164,8

…*

62,4

59,4

55,0

64,7

39,2

Нафта (включаючи газовий конденсат), млн. т

5,3

4,1

3,7

4,3

3,6

3,3

62,2

Газ природний, млрд.
м3

28,1

18,2

17,9

20,5

20,5

19,3

68,6

Важка промисловість
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Бензин моторний,
млн. т

8,4

3,0

2,1

5,0

2,9

1,6

19,0

Чавун, млн. т

44,9

18,0

25,7

31,0

27,4

28,5

63,4

Сталь, млн. т

48,5

18,7

25,8

28,9

17,5

16,6

34,2

Труби, млн. т

6,5

1,6

1,7

2,1

2,0

2,1

32,3

Добрива азотні,
мінеральні або хімічні,
тис. т

3022

1871

2202

2407

2285

…*

75,6**

Трактори, тис. шт.

106

10,4

4,0

5,8

5,2

4,8

4,5

Легкові автомобілі,
тис. шт.

156

58,7

17,1

174

75,3

69,7

44,6

Автобуси, тис. шт.

12,6

2,2

3,5

2,6

2,7

3,2

25,3

Телевізори, тис. шт.

3774

315

62,4

443

69,3

…*

1,8**

Легка промисловість
Тканини, млн. м2

1210,0

169

67

107,5

88,2

102,3

8,1

Взуття, млн. пар

196,0

20,6

13,5

21,7

25,7

25,1

12,8

Зернові і зернобобові
тис. т

51009

33930

24459

41809

39271

46173

90,5

Врожайність зернових
культур, ц/га

35,1

24,3

19,4

28,3

26,9

31,2

88,8

Картопля, тис. т

16732

14729

19838

20755

19102

23250

138,9

Овочі, тис. т

6666

5880

5821

6964

8122

10014

150,2

Плоди і ягоди, тис. т

2902

1897

1453

1635

1747

2007

69,1

Виноград, тис. т

836

457

514

374

408

…*

48,8**

Велика рогата худоба,
тис. голів

24623

17557

9424

6903

4494

4503

18,2

Свині, тис. голів

19427

13144

7652

6466

7960

7515

38,6

Птиця, млн. голів

246,1

149,8

123,7

152,8

203,8

213,9

86,9

М’ясо, тис. т

4358

2294

1663

1600

2059

3136

71,9

Молоко, млн. т

24,5

17,3

12,7

13,7

11,2

11,3

46,1

Сільське господарство і
харчова промисловість

Яйця, млн. шт.

16287

9404

8809

11955

17052

19116

117,3

Цукор, тис. т

6791

3894

1780

2147

1805

2144

31,5

Борошно, тис. т

7671

5319

3068

2949

2632

2351

30,6

Пиво, млн. дал

138

71

108

194

310

300

217,3

Введено в експлуатацію
загальної площі житла,
млн. м2

17,4

8,6

5,5

7,5

9,3

10,7

61,4

Введено в експлуатацію
навчальних закладів,
тис. місць

163,9

54,2

15,4

12,8

7,1

…*

4,3**

Введено в експлуатацію
лікарняних закладів,
тис. ліжок

6,4

2,5

0,8

0,7

1,1

…*

17,1**

Будівництво

* дані відсутні
** 2010 до 1990
У технологічному відношенні Україна відстає від більшості країн Європи. В нашій країні лише 15% підприємців
розробляють і впроваджують нові види продукції, технологічні процеси або вдосконалюють їх, тоді як в розвинених країнах частка таких підприємців становить 70–85%.
П’ятий технологічний уклад, який домінує в промисловості передових країн, у нас становить лише 3%. Не дивно, що
з України виїхало 6 тис. вчених і понад 100 тис. фахівців
в галузі високих технологій. Найстрашніше, що в Україні
відсутні чинники внутрішнього зростання. (За словами колишнього міністра економіки Б.Данилишина, «…в країні
спостерігається не просто економічна криза, а крах моделі
економічного розвитку – фактично вичерпані резерви закладеної в радянські часи господарської моделі і відсутня
нова стратегічна альтернатива розвитку» [3]). Норма нагромадження недостатня для оновлення застарілих основних фондів майже в усіх галузях економіки, а, отже, і для
модернізації народного господарства.
За даними доповіді про програму розвитку ООН за
1998 р. «у жодному іншому районі світу за період після
1990 р. не було відзначено настільки явне зростання тенденцій і явищ відверто регресивного плану, як в країнах колишнього Радянського Союзу і Східної Європи. Кількість
людей, які живуть в злиднях, зросла там понад ніж на
150 млн., що перевищує загальну чисельність населення
Франції, Великої Британії, Нідерландів і Скандинавських
країн разом взятих. В цих країнах мали місце також і
найбільш катастрофічні інфляційні процеси в світі за поточний період, що призвело до різкого падіння рівня національного доходу в них». За словами американського
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історика С.Коена, «розвал національної економіки та її соціальної спрямованості набув такого розмаху, що на практиці призвів майже до повного зникнення вигляду сучасної цивілізованої країни двадцятого століття» [8,с.21–22].
Навіть Президент України В. Янукович в своїй інаугураційній промові був змушений визнати: «Багато наших проблем виникли через те, що замість того, аби рухатися до
постіндустріального суспільства зразка ХХІ століття, ми
пішли шляхом первісного накопичення капіталу, тобто до
так званого «дикого капіталізму»« [5].
Отже, до початку ХХІ ст. в Україні в основному завершилася капіталістична реставрація, відбулось встановлення диктатури буржуазії, до якої на початку 1990–х рр.
закликав один з перших українських олігархів Є.Щербань
(згодом убитий). Основними ознаками цього є:
1) захоплення загальнонародної та колективної власності представниками великого капіталу;
2) узурпація ЗМІ фінансово–промисловими групами;
3) оформлення буржуазії як класу та його замикання
(відокремлення від основної маси населення – передача у
спадок не лише майна, але й посад, включно з депутатськими мандатами; виникнення «елітних» селищ, шкіл,
лікарень і магазинів; розподіл елітної та поп–культури;
укладання внутрішньокласових шлюбів);
4) підпорядкування державних структур групам власників капіталу, заміна номенклатури як самоцінного прошарку на найманих працівників великого капіталу.
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Іноземний капітал в економіці будь-якої держави – явище неоднозначне. Його залучення завжди вимагає адекватних дій зі сторони уряду для створення відповідного
сприятливого інвестиційного середовища та інтеграції
економіки в світове економічне господарство. Кожна країна по-своєму проходить шлях зближення з провідними економіками світових держав, одним із етапів якого є участь в
процесі руху потоків міжнародного капіталу. Обсяги залученого іноземного капіталу є квінтесенцією економіко-політичної ситуації в країні та своєрідною оцінкою ступеню
її інтеграції до світової економічної системи. Дослідження
проблем генезису та поетапного розвитку процесу іноземного інвестування дає можливість краще розібратися в
складних проблемах щодо залучення іноземного капіталу
в економіку нашої держави на сучасному етапі розвитку
світового господарства.
Дослідження даної проблематики передбачає застосування різних методологічних принципів та аспектів аналізу. Важливими методологічними принципами, які дають
можливість об’єктивно висвітлити еволюцію процесу
іноземного інвестування та забезпечують достовірність
та науковість такого дослідження, є: принцип історизму,
відповідно до якого всі історичні явища повинні розглядатися відповідно до конкретної ситуації, в їх розвитку,
взаємозв’язку та взаємообумовленості; принцип соціального підходу, який передбачає аналіз економічних і політичних процесів; принцип всебічного вивчення, який
передбачає використання найбільш повної та достовірної
інформації про минуле.
Невід’ємним атрибутом будь-якого наукового дослідження є використання принципу історизму, тобто історичного підходу до теоретичного пізнання предмету.
Адекватне розуміння змісту та закономірностей еволюції
процесу іноземного інвестування неможливе без розумінЗбірник наукових праць «Ґілея: науковий вісник»
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ня загальноісторичних процесів, які відбувалися в суспільстві та економіці в певних просторово-хронологічних
рамках.
Існує певна кількість історичних наукових досліджень,
які стосуються або конкретно місця та ролі іноземного капіталу в економіці України, або тих елементів суспільно-економічного життя, які так чи інакше стосуються даного процесу. Це зокрема фундаментальні праці П. Гай-Нижника,
І. Дацківа Н. Кривецької, дослідження Н. Вознесенської,
М. Чернухи, Н. Горіна, Я. Лівшина та ін.
Зазначені науковці в своїх роботах розглядають конкретні етапи історичного розвитку нашої держави та орієнтуються на виділення тільки тих фрагментів його змісту,
які відповідають цілям їх досліджень. Безперечно, такий
підхід, який передбачає обов’язкову опору на досягнення минулого, є правомірним для розв’язання конкретних
дослідницьких завдань. Проте досліджуючи масові процеси, зокрема процес іноземного інвестування, з позицій
системного підходу, такий вибірковий метод не може бути
взятий на озброєння, коли метою є відтворення еволюції
розвитку в цілому.
Метою нашого дослідження є, із врахуванням вимог
цілісності та конкретності, виявлення загальних закономірностей розвитку процесу іноземного інвестування в
Україні, виділення певних однорідних етапів еволюційного розвитку, аналіз позицій керівних органів країни щодо
присутності іноземного капіталу в економіці держави.
Будучи складовою частиною світового господарства,
Україна бере участь у всіх процесах, які в ньому відбуваються, в тому числі й в міжнародній міграції капіталу, початок якої відноситься до кінця ХІХ ст.
В кінці XIX початку ХХ ст. іноземний капітал відігравав значну роль в економіці України. Перші законодавчі
акти, що регулювали міжнародну інвестиційну діяльність
були прийняті у 1863 та 1865 рр. – вони зрівняли у правах російських та іноземних підданих, рівні умови встановлювалися у сфері гірничих, золотих і нафтових промислів. Проте мали місце й обмеження з боку держави
на участь іноземного капіталу: власниками іменних акцій
акціонерних товариств та пароплавних компаній могли
бути лише піддані Російської імперії. Окрім того, згідно з
підписаними Росією угодами з іншими країнами про взаємне визнання акціонерних товариств ( за період з 1863
року по 1904 рік Російська імперія підписала угоди з 10
державами – Францією, Бельгією, Німеччиною, США,
Великобританією та ін.), іноземним компаніям для здійснення підприємницької діяльності на території Російської
імперії необхідно було одержати дозвіл російського уряду
[1,с.23].
Іноземний капітал, приплив якого збільшився з 80-х
років, здійснив вагомий вплив на розвиток промисловості та транспорту. Зокрема, Франція вклала в Росію в
1892р. – 10%, 1900 р. – 27,0% а в 1913р. – 27,5% загального обсягу своїх іноземних інвестицій [2]. Іноземні
інвестиції Німеччини в Росію впродовж 1883-1897 рр.
становили 27,3% від їх загального обсягу в європейські
країни. Основними реципієнтами німецького капіталу
в Росії продовж цього періоду були уряд – 49,4%, залізниці – 46,8%, банки та промисловість – 3,8%. В структурі іноземних інвестицій 94,4% становили зобов’язання,
5,6% – акціонерний капітал. В свою чергу Росія виступала
в якості позичальника іноземного капіталу на німецьких
фондових біржах. Протягом 1882-1892рр. було залучено:
на Берлінській фондовій біржі – 47,35 млн.фунтів (96,2%
від загального обсягу), на Франкфуртській – 1,41 млн.фунтів (2,9%), на фондовій біржі Гамбурга – 0,44млн.фунтів
(0,9%) [3].
Особливо великий потік бельгійських, французьких,
англійських і американських капіталів ринув у гірничу
промисловість. З 1865 року на території України щорічно
відкривалося декілька десятків промислових підприємств
з іноземною участю. За період 1888 – 1894 pр. було створено 22 іноземні компанії. Монополістичні об’єднання в
Україні, особливо великі, були тісно пов’язані з іноземним
капіталом. Так, у вугільній промисловості, до 1900 року
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діяло близько 20 спільних акціонерних товариств, 94% акцій в яких належали французьким і бельгійським інвесторам; в металургійну галузь до 1917 року західні інвестори,
в першу чергу французи вклали понад 180 млн. крб., які
були направлені на спорудження металургійних заводів,
де іноземці становили більшу частину адміністративного
апарату, інженерно-технічного складу, кваліфікованих робітників. Іноземний капітал приваблювали в Україну високі прибутки, які майже повністю йшли за кордон. У кінці
90-х рр. ХІХ ст. зростають обсяги іноземних інвестицій німецьких інвесторів, значну частку їх інвестицій становили
технології та обладнання. Важливу роль німецькі капітали відіграли у підвищенні продуктивності та, відповідно,
експортної потужності цукрової промисловості України.
Про це свідчить, наприклад, діяльність у Вінниці фірми
“Раббетге і Гізеке” з виробництва й продажу маточного
насіння цукрових буряків. Цю фірму з багатьма філіями
в Подільській губернії засновано у 1900 р. Фонд її капіталів на 1 липня 1916 р. становив 4,6 млн крб. З цукровою промисловістю України у той час мав тісні зв’язки
торговий дім “Borau i K°”, який співпрацював з понад 20
українськими цукровими заводами. Він одночасно був і
промисловим банком, і посередницько-комісійною конторою [4,с.124]. Вплив німецьких капіталів відчувався і на
підприємствах сільськогосподарського машинобудування України. Наприклад, з 5 млн. крб. основного капіталу
фірми “М. Гельферіх-Саде” в Харкові, яка виробляла сільськогосподарської продукції на суму майже 1,5 млн. крб.,
на частку німецьких капіталів припадало не менше 2 млн.
крб. основного капіталу [5,с.260]. В акціонерному товаристві для виробництва землеробських знарядь і машин в
Одесі, що мало 3 млн. крб. основного капіталу і виробляло
за рік продукції на суму 2 991 521 крб., німецький капітал
становив близько 1 млн. крб [6,с.76].
За розрахунками професора В. С. Зіва, до 1917 р. при
загальному обсязі іноземних інвестицій у 1436 млн. крб у
гірничу промисловість вкладено 775 млн. крб, у металообробну – 354 млн. крб, хімічну – 80 млн. крб, текстильну –
126 млн. крб, машинобудівну – 354 млн. крб, харчову – 36
млн. крб. Крім того, в комунальне господарство – 229 млн.
крб, у кредитні установи – 225 млн. крб, торговельні установи – 80 млн. крб, транспортні й страхові компанії – 35
млн. крб. При цьому значна частка цих інвестицій (70 %)
припадала на новостворені підприємства, що були розташовані в Україні [7,с.19].
Після жовтневого перевороту 1917 року відбулося істотне скорочення міжнародної інвестиційної діяльності.
Декретом Раднаркому від 28 червня 1918 р. «Про націоналізацію найбільших підприємств гірничої, металургійної,
металообробної… промисловості, парових вітряків, підприємств з місцевого благоустрою та в галузі залізничного
транспорту» [8,с.150–156]. Відтак, було фактично знищено інститут приватної власності, який є базовим при залученні іноземних капіталів.
За даними австрійського історика Е. Хереш із посиланням на архівні документи німецького Міністерства іноземних справ, що на основі плану Парвуса (справжнє ім’я
Ізраїль Лазаревич Гельфанд) уряд кайзерівської Німеччини
вислав зі Швейцарії навесні 1917 року Леніна транзитом
через Німеччину до Росії, спорядивши його значними фінансовими ресурсами в обсязі 2млн.марок [9]. Ці фінансові ресурси можна класифікувати як офіційну допомогу
для розвитку.
В економіці Української Народної Республіки (УНР),
яка існувала протягом 1917 – 1921 рр., на кінець 1917р.
в структурі іноземного капіталу чільне місце незаперечно посідав франко-бельгійський капітал (84,1 %), тоді
як британський — 5,3 %, франко-німецький — 7,2 %.
Перший директор Державного банку і Державної скарбниці УНР М. Кривецький, в документі від 29 грудня 1917р.
за назвою «Економіко-фінансові перспективи Української
Республіки і найближчі економічні, фінансові та політичні
завдання Генерального Секретаріату. Короткі міркування
М.І. Кривецького» підкреслив, що по завершенні війни
розраховувати на іноземні капітали для відновлення ві-
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тчизняної економіки і фінансів не доведеться, адже всі країни знаходяться у кризовому стані й ще приблизно 4-5 років інвестуватимуть кошти у власну економіку [10,арк.35].
В 1920-х роках неодноразово говорилося про необхідність залучення іноземного капіталу у вигляді позик в
економіку СРСР та УРСР (утворена 25 грудня 1919 р.). Це
питання піднімалось на Генуезькій та Гаазькій конференціях, які відбулися в 1922 р., проте воно так і залишилось
нереалізованим. Тоді було прийняте рішення залучати іноземний капітал шляхом утворення концесій.
Починаючи з 1921р. чільне місце в фінансово-економічних відносинах з СРСР відігравала Німеччина. Наприкінці
1922 р., на основі договору між урядом РСФРР і концерном «Отто Вольф» від 16 листопада 1922 р., було створене
російсько-німецьке торгове акціонерне товариство з основним капіталом 350 млн. німецьких марок [11,арк.107].
На території України діяло Всеукраїнське відділення у
Харкові із представниками в Одесі та Києві, головним
завданням якого було постачання української промисловості предметами устаткування (55% всього обороту) і
промисловою сировиною (15%) [12,арк.129]. Як зазначає
Н. Кривець, в Україні німецький капітал вбачав не тільки
важливий ринок збуту, але й великий сировинний ринок
сільськогосподарської сировини, вугілля і заліза [13,с.287288]. У березні 1922р. німецька фірма «Гесфюрель» (товариство електричних підприємств у Берліні) взяло участь у
відновленні комунального господарства України; у червні 1922р. було створено німецько-українське товариство
«Деукраметал», у цьому ж місяці було підписано угоду
про створення німецько-українського транспортного товариства «Дерутра»; у липні 1922р. підписано угоду про
організацію експортно-імпортного товариства фармацевтичних товарів і лікарських рослин, у цьому ж році було
організоване акціонерне українсько-німецьке товариство з
вирощування насіння цукрових буряків та укладено угоду
з приводу концесій на українські цукрові заводи для виробництва цукру [13,с.291-292].
Питання про взаємовідносини концесійних комітетів
УРСР, про порядок проходження питань про концесії і
залучення іноземних капіталів на Україну розглядалося
на засіданні української економічної ради від 30 червня
1922р.
Станом на 1928р. за даними Заст. голови Ради Народних
Комісарів СРСР А. Цюрупи в СРСР діяло 114 іноземних
концесій, в т.ч. 61 – загальносоюзного значення та 53 –
республіканського значення. На території УРСР діяло 2
концесії – «Профессор Фритиоф Нансен» та акціонерне
товариство Синдикат Голландія-Україна [14]. Але надалі
концесії і змішані підприємства не одержали свого розвитку, тому що постійно зіштовхувалися з твердим державним механізмом у вигляді його центральних органів
управління, які якщо не перешкоджали, то обмежували економічну волю підприємців. Позначалася і недовіра Заходу
через долю колишніх боргів, так і не повернутих. У зв’язку
з цим, в службовій записці голови Головного Концесійного
Комітету (ГКК) при Раді Народних Комісарів (РНК) СРСР
Л.Б. Каменєва заступнику голови РНК Я.Е. Рудзутаку, від
3 грудня 1929 року про недоцільність складання перспективного концесійного плану було зазначено: «В настоящее
время концессионное дело переживает большую заминку
и до сих пор не выкристаллизовались новые формы привлечения иностранного капитала. При нынешних темпах
нашего народного хозяйства очень затруднительно установить на пять лет вперед план и размеры привлечения
иностранного капитала. Ввиду невозможности выяснить в
настоящее время размеры инвестиций иностранного капитала, равным образом формы привлечения этого капитала,
Совет Труда и Обороны считает возможным разрешить
ГКК отложить работу по составлению в настоящее время
концессионного плана» [15].
Панівним в економіці на західноукраїнських землях, які
не входили до складу СРСР в 20—30-х роках ХХ ст., також
був іноземний капітал. Так, 44,4 % виробництва у деревообробній промисловості і 88,5 % у нафтовій контролювали
Збірник наукових праць «Ґілея: науковий вісник»
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іноземні банки. Західноукраїнські землі стали колонією,
аграрно-сировинним придатком іноземних держав.
Після смерті В. Леніна, Й. Сталін на початковому етапі радянського режиму виступав в якості перешкоди та
проводив не сприятливий для залучення іноземного капіталу політику, в той час як Л. Троцький виступав за залучення іноземних інвестицій. Основним інвестором була
Німеччина: у 1926–1941 роках німецькі уряди, в тому
числі А. Гітлера, надали Радянському Союзу понад два мільярди марок кредитів на розбудову і модернізацію радянської важкої і військової промисловості. Більшість машин
та устаткування для будівництва і розбудови цих галузей
економіки походили з Німеччини [16].
Прагнення Й. Сталіна щодо неприєднання країн Східної
Європи до плану Джорджа К. Маршалла в післявоєнний
час реалізувались шляхом надання їм фінансової допомоги: впродовж 1945 – 1952 рр. сума довгострокових пільгових кредитів, наданих країнам соціалістичного табору
Європи склала більше 15 млрд. крб. По смерті Й. Сталіна,
Л. Берія прагнув покращити відносини з Заходом: на чорноморському узбережжі він планував створити потужну
курортну зону міжнародного класу із залученням західних
інвесторів створивши таким чином «вікно» для залучення іноземного капіталу. Проте його планам перешкоджав
М. Хрущов.
Протягом всього періоду від 1945 до кінця 1990 років в
економіці України, яка була в складі СРСР іноземний капітал був відсутній. Новий розвиток іноземного спільного
підприємництва на території України почався із часів так
званої перебудови, коли в останні роки існування СРСР відбувалася дезінтеграція монолітної колись адміністративно-командної економічної системи. Рішенню Політбюро
ЦК КПРС про можливість створення спільних підприємств передувало прийняття двох Постанов ЦК КПРС та
Ради Міністрів СРСР від 19 серпня 1986 p. № 991 «Про
заходи по вдосконаленню управління зовнішньоекономічними зв’язками» та № 992 «Про заходи по вдосконаленню
управління економічним та науково-технічним співробітництвом із соціалістичними країнами». Юридичною підставою для створення та діяльності спільних підприємств
стали Постанови Ради Міністрів СРСР від 13 січня 1987 р.
№ 48 «Про порядок створення на території СРСР та діяльності спільних підприємств, міжнародних об’єднань та організацій СРСР та інших країн-членів РЕВ» та № 49. «Про
порядок створення на території СРСР і діяльності спільних підприємств за участю радянських організацій та фірм
капіталістичних країн та країн, що розвиваються» [17].
Створенню спільних підприємств (далі – СП), передувало: по-перше, посилення тенденцій до міждержавної взаємодії не тільки в сфері обігу й обміну, а й безпосередньо в
сфері виробництва, а по-друге – розпад Ради Економічної
Взаємодопомоги та підписання республіками колишнього
СРСР договору про єдиний економічний простір [18,с.6].
Їх новизна полягала в тому, що виробництво товарів здійснювалося на базі об’єднаної партнерами власності, відбувалося спільне управління виробництвом на основі розподілу виробничих, комерційних та фінансових ризиків.
Основними перевагами СП були [19,с.5]:
– довготривалість угод про СП;
– можливість комплексного використання зусиль партнерів в процесі взаємодії у передвиробничих, виробничих
і збутових сферах;
– об’єднання найбільш сильних взаємодоповнюючих
елементів виробничих сил, що належать партнерам;
– забезпечення контролю зі сторони партнерів не тільки
за виробництвом, але й за процесом реалізації продукції
підприємства.
Фінансово-кредитні відносини СП сприяли раціональному об’єднанню ресурсів для входження господарства
України в світову систему економічних відносин. Кількість
СП в Україні протягом 1988 – 1994рр. зросла майже в 2тис.
раз (табл.1); щомісячні темпи створення характеризуються
наступними даними: в 1987р. – 0,2; в 1988р. – 1; в 1989 –
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5,6; в 1990р. – 6,1; в 1991р. – 19; в 1992р. – 34,7; в 1993р. –
149 [20,с.17].
Таблиця 1
Кількість спільних підприємств в Україні
На 1.01.

1988р.

Кількість СП

2

1989р. 1990р. 1991р. 1992р. 1993р.
16

83

211

394

812

1994р.
3978

Проте результати того ж дослідження засвідчують, що
від 26 до 42 відсотків усіх іноземних інвесторів вклали в
економіку України менше, ніж 1000 дол.США, а є СП, де їх
частка взагалі дорівнює 7 доларам. З усієї кількості створених на початок 1993р. СП – 812 – фактично функціонувало
396, або 48% [20,с.17-18].
В 1992 р. розпочався другий етап інтеграції України у
світову фінансову систему – приєднання та співпраця із
найвпливовішими міжнародними фінансовими організаціями (МФО), зокрема Міжнародним валютним фондом
(МВФ), Світовим банком (МБРР), Європейським банком реконструкції і розвитку (ЄБРР). 3 червня 1992 року
був прийнятий Закон України «Про вступ України до
Міжнародного валютного фонду, Міжнародного банку реконструкції та розвитку, Міжнародної фінансової корпорації, Міжнародної асоціації розвитку та Багатостороннього
агентства по гарантіях інвестицій». До тісної співпраці із
цими інституціями, Україну спонукали такі чинники як
відносно низька вартість запозичень та велике значення
їхніх оцінок та дій для інших потенційних кредиторів та
інвесторів. Запозичення здійснювалися з метою сприяння
макроекономічної стабільності у державі та виходу на позитивну економічну динаміку, забезпечення щорічних темпів зростання ВВП на рівні не менше 4-5% [21].
У серпні 1992 р. Україна стає членом Європейського
банку реконструкції та розвитку після підписання
Президентом України Указу “Про членство України в
Європейському банку реконструкції і розвитку” № 379/92
від 14 липня 1992 року. Допомога, яку надає ця організація, сприяє економічному зростанню, реформуванню та
модернізації транспортної галузі, енергетики, енергозбереженню та розвитку муніципальної інфраструктури. За
період співпраці з ЄБРР (1993-2012 роки) в державному
секторі економіки України укладено угод на загальну суму
2,32 млрд. євро (в рамках 24 проектів), з яких станом на
01.09.2012 використано 1,1 млрд. євро. Станом на вересень 2012 року портфель ЄБРР в Україні нараховує майже
320 проектів із загальним обсягом фінансування 8 млрд.
євро [22].
3 вересня 1992 року тодішній міністр фінансів України
Григорій П’ятаченко підписав оригінал (від 1945 року)
Статей Угоди (Статуту) Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР) на церемонії, яка відбулася
в Державному департаменті США (де зберігається цей
документ). Україна, підписавшись на 908 акцій (сумою
1 315,9 млн. дол. США) основного капіталу, стала 167-м
членом Світового банку. Банк допоміг модернізувати бюджетну систему України шляхом створення державного
казначейства, усунення бартерних платежів і поліпшення
загальної фінансової та платіжної дисципліни та відіграв
також важливу роль у започаткуванні реформи банківського і фінансового секторів, удосконаленні системи соціальної допомоги, сприянні вступу України до ВТО та
поліпшенні середовища для ведення бізнесу [23]. Угоди,
які є типовими для МБРР, розраховані на строк до 15-20
років, з яких перші 3-5 років становлять пільговий період
(grace period). Ставка відсотків встановлюється, як правило, LIBOR плюс сукупний спред LIBOR. Співробітництво
України з Світовим банком здійснюється в рамках відповідних Стратегій, останню з яких – Стратегію партнерства
з Україною на 2012-2016 рр., було схвалено Радою виконавчих директорів Світового банку в лютому 2012 року.
Співпраця з МВФ розпочалася з 1994 р. за програмами системної трансформації економіки (Systemic
Transformation Fasility – STF), “Механізм розширеного
фінансування” (EFF) та укладання угод щодо отримання
кредитів Stand-by, по яких Україна отримала коштів загальним обсягом близько 4,3 млрд. дол. США. Загалом
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за роки співробітництва України з МВФ (1994 – 2011 рр.)
отримано близько 12,259 млрд. СПЗ, що складає близько
18,28 млрд. дол. США кредитних ресурсів [24].
Загалом, співробітництво з міжнародними інституціями
позитивно відбивається на процесі стабілізації, оскільки кредити мають безпосередньо реформозорієнтований
характер. Водночас кредитний потенціал як МВФ, так і
Світового банку, а також ЄБРР достатньо обмежений через
особливість кредитних відносин між країною-реципієнтом
та інституцією, що здійснює кредитну програму. Тому характерною особливістю акумуляції ресурсів через провідні
організації світового фінансово-кредитного регулювання є
відсутність мобільності кредитного процесу і значні процедурні ускладнення переговорної стадії кредитування.
Крім співпраці з МФО, Україна активно бере участь в
процесі залучення іноземного капіталу. До цього питання завжди була привернута увага вищого керівництва нашої держави. Як зазначив 29.03.2011 Президент України
В. Янукович: уряд України активно працює над вдосконаленням державних механізмів поліпшення інвестиційного
клімату в Україні, максимальним спрощенням діяльності
іноземних інвесторів. Зокрема, ухвалено низку законопроектів, що суттєво скорочують кількість контролюючих
органів та ліцензійних видів діяльності, спрощують дозвільні процедури. З метою встановлення безпосереднього
діалогу між владою та бізнесом мною була створена Рада
вітчизняних та іноземних інвесторів, робота якої стане додатковим важелем у процесі підвищення інвестиційного
потенціалу та привабливості нашої держави. До складу
Ради увійшли керівники найбільших українських підприємств і найкрупніші іноземні інвестори. З метою стимулювання залучення іноземних інвестицій Програмою Уряду
передбачено надання інвесторам комплексної допомоги
під час оформлення та реалізації пріоритетних для економічного розвитку країни інвестиційних проектів у сферах
транспорту, енергетики, телекомунікацій, екології, розвитку муніципальної інфраструктури, малого та середнього бізнесу. Створено Державне агентство з інвестицій та
управління національними проектами України, яке займається супроводженням інвестиційних проектів у режимі
«єдиного вікна» [25].
6 квітня 2011 р., було розглянуто та прийнято
Інвестиційну реформу України. Загальною та основною
метою цієї реформи є активне залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України, формування позитивного інвестиційного іміджу України у світі, а також позиціонування України як фінансового, політичного та бізнес
центру в Східній Європі.
Таким чином, як свідчить здійснений історичний ракурс Україна пройшла складний шлях суб’єкта міжнародної інвестиційної діяльності: від активного в складі
різних інших імперій, до учасника-аматора. Рішення, що
приймаються в цій сфері на даному етапі, доволі часто залежать від політичних та економічних амбіцій людей, які
керують економікою та державою загалом. Проте з часом
приходить усвідомлення того, що в умовах інвестиційного глобалізму, процеси залучення іноземного капіталу та
його ефективного використання повинні орієнтуватися на
усвідомленні та розумінні їх сутності, оцінці основних закономірностей та враховувати як міжнародний досвід, так
і національно-історичні особливості розвитку країни.
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Историография земской статистики Черниговской губернии
(вторая половина XIX – начало XX в.)
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У процесі розбудови незалежної української держави
відбувається формування нових соціальних та національних пріоритетів, здійснюється складний і суперечливий
етап сучасного державотворення. Зважаючи на це, безперечно, важливим для України є пошук досконалої системи
управління, важливою складовою частиною якої є місцеве самоврядування. Земська реформа була першою спробою втілення в життя ідей самоврядування в Російській
імперії, до складу якої входили й лівобережні українські
землі. Відтак, погляди дослідників, науковців все частіше
скеровуються до досвіду минулого, зокрема, до вивчення
історії земських установ. Інтерес до даної проблематики
посилюється історичним значенням створеної, внаслідок
земської реформи 1864 р., системи місцевого самоврядування, яка сприяла вирішенню проблем утримання та
належного функціонування шкіл, шляхів сполучення, лікарень, продовольчих складів, іншої інфраструктури, що
стосувалося різних сфер суспільного життя. Таку інформацію земство отримувало за допомогою статистики – яка
давала можливість вивчати масові явища і встановлювати
закономірності соціального та економічного розвитку. У
контексті зазначеного важливим є вивчення історії статистичного органу земства, результати діяльності якого стали
важливим внеском у розбудову теорії і практики місцевого
самоврядування.
Здійснити історіографічний аналіз наукової літератури,
визначити її інформаційну насиченість та з’ясувати ступінь висвітлення проблеми.
Історіографія земства досить обширна – з середини ХІХ
до початку ХХІ століття створена багата і різноманітна
документальна, наукова, науково–популярна та публіцистична література, в якій висвітлюється багатогранна діяльність українського земства. Щодо земської статистики, то
дослідники намагаються розглядати її в руслі загального
осмислення теорії і практики земського самоврядування
як частину цілком оформленої галузі проблемної історіографії – земствознавства. Відповідно до усталеної традиції
у процесі вивчення земства виділяють три періоди : 1) дорадянський (1864–1917 рр.); 2) радянський (1917 – початок
1990–х рр.); 3) сучасний (з початку 1990–х рр.). Основним
критерієм їх виділення слугує стан і характер соціально–
політичних факторів в країні та пов’язані з ними методологічні зміни. Кожному з періодів притаманні специфічні
риси, обумовлені рядом соціально–політичних чинників.
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Дореволюційний період вивчення земства відзначається особливою продуктивністю дослідників. Саме в цей
час було сформовано найбільший масив літератури з питань історії, теорії і практики земського самоврядування.
Початок вивчення земської статистики був покладений
професором Ісаєвим у брошурі з промовистою назвою
«Нужна ли земская статистика?» (1888) [1].
Спроби історіографічного аналізу вивчення земства та земських статистичних органів були зроблені
Б.Веселовським, С.Велецьким, та ін. У своїх працях вони
подавали докладний огляд літератури з проблеми, однак
особливості земської статистики в Україні ними виділені
не були. Так, у роботі Б.Веселовського «Історія земств за
40 років» в чотирьох томах розглянута історія формування і розвитку земства, при цьому автор не залишив поза
увагою і чернігівське, інформація про яке подається у т. 4,
с. 302 [2]. Помітне місце в історіографії проблеми посідає
перша ґрунтовна, енциклопедичного характеру робота із
земської статистики – двотомник С.Велецького «Земська
статистика» [3]. Зазначена праця містить інформацію про
організацію, становлення та розвиток інституту земської
статистики в губерніях Російської імперії. У ній надається
інформація і про Чернігівське земство, проте дані обмежуються рамками другої половини XIX ст., а відтак, не відображаються проблеми періоду 1900–1917 рр.
Перші розвідки про земську статистику давали характеристику діяльності земства в оціночному варіанті, наголошуючи на рекомендаціях відносно подальшого вдосконалення статистичних робіт. У своїх виданнях земські
статистики чітко фіксували зміни в розвитку соціально–
економічних процесів в даному регіоні, вплив загальних
тенденцій на економічне, торгівельне, соціальне життя
місцевого населення. Подібні закономірності яскраво
проілюстровані у друкованих роботах статистиків чернігівського земства. Зокрема, перу О.Шлікевича належить дослідження «Что дают и что могут дать подворные
описи» [4]. Статистик О.Русов підготував «Примеры
описания отдельных земледельческих хазяйств в поселениях Должицкой волости Черниговской губернии»,
«Кашовка. Опыт подворного описания деревни Кашовки»,
«Статистико–экономическое описание Довжицкой волости Черниговского уезда»; П.Червінським було написано
роботу «Землевладение в Салтыково–Девицкой волости
Черниговской губернии»; авторство замітки «Редьковская
волость Черниговского уезда. Состояние земледелия.
Дальние отхожие промыслы. Ближние отхожие промыслы»
належало статистику чернігівського земства В.Варзару [5].
Питання організації статистичних досліджень, методів
спостереження і обробки статистичних матеріалів були
предметом обговорення на підсекціях статистики з’їздів
природознавців та лікарів. У багатьох з цих заходів активну участь брали українські статистики, зокрема, і чернігівського земства. Найбільш ініціативним для останнього став IX з’їзд 1894 р. На нього чернігівська губернська
земська управа відрядила О. Шлікевича, котрий вже був
знайомий з питаннями земської оцінки нерухомого майна. О.Русов також підготував ряд доповідей на з’їзд: «О
желательной организации земской статистики», «О пополнении программы основных земских статистических
изследований вопросом о стоимости инвентаря земледельческих хозяйств», «О необходимости изучения передвижения рабочих из трехпольной черноземной полосы в
Новороссийские степи» [6].
Особливість дореволюційної історіографії полягала в
акцентуванні уваги на тематиці загальнодержавного змісту, де регіональна статистика віднаходила лиш попутну
свою характеристику. Однак, все ж розвитку земських
установ Чернігівської губернії, проблемам земської статистики і в таких умовах присвячено ряд історичних нарисів. Так, до 25–річчя земської реформи з’явилася солідна
публікація С.Лисенка «Земское 25–летие. Необходимость
подведения итогов. Отношение земств к своему юбилею.
Высочайшие отзывы о земской деятельности» [7]. Досить
активно обговорювалося земцями оціночне законодавство
1890–х рр., про що свідчать статті «Земского сборника
Черниговской губернии», зокрема, «По поводу проэкта
основных правил оценки недвижимых имуществ (XXIII
письмо из деревни)» М.Вовка, «Проэкт организации зем-
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ских статистических учреждений» О.Русова, «К вопросу
об оценке недвижимых имуществ», М.В. Котляревського,
«К вопросу об оценочных работах» князя М.Шаховського,
«Краткое обозрение деятельности губернских оценочных
комиссий» [8;9;10;11;12] тощо. На сторінках даного часопису висвітлювалися окремі аспекти діяльності статистичного відділення: «Очерк развития типа почвенных изследований в земском кадастре» Б.Б. Полинова, «Земство и
переселенческая организация» Ф.Лизогуба [13;14].
Радянський період історіографії відзначався інтересом
наукової громадськості до проблем земства. Однак діяльність земських статистиків не мала однозначної оцінки.
Позитивно відзначаючи вплив земської статистики на
формування радянської статистики, дослідники наголошували на певній науковій незрілості земців, їх невмінню належним чином опрацьовувати зібрані дані. Характерною
рисою розвитку земської статистики у 20–ті рр. XX ст. стала увага радянських дослідників до досвіду, накопиченому земцями у попередні десятиліття. Яскравий приклад у
цьому відношенні продемонстрували праці В.Григор’єва,
З.Свавицької та М.Свавицького [15;16]. Також, у регіональному вимірі можна почерпнути певну інформацію відносно чернігівського земця О.Русова, який тривалий час
працював у статистичному відділенні, з праці, підготовленої чернігівським краєзнавцем П.Федоренком, яка побачила світ у 1931 р. [17].
Проміжок часу з 1950–х по 1980–ті рр. характерний закладенням міцного методологічного підґрунтя подальшого
дослідження історії земства, адже вперше були порушені
проблеми, навколо обговорення яких оберталась історіографія наступного періоду. Заслуговують на увагу також
праці українських вчених – Л.Корнійчук, А.Гозулова,
І.Лободи [18;19;20], які зробили спробу короткого, проте
успішного дослідження діяльності українського земства
на політичній та соціально–економічній ниві. Не можна
обійти увагою розвідку І.Лободи «З історії статистично–
економічної думки на Україні у 70–90–х рр. XIX ст.», яка
подає інформацію відносно передумов заснування чернігівського земського статистичного відділення, статистиків,
про політичні протистояння в земстві щодо дієвості статистичної установи. Однак дані дослідження вичерпуються рамками XIX ст.
Сучасний період дослідження ознаменувався формуванням якісно нової історіографічної ситуації. В умовах
незалежності в Україні з’явилися наукові праці, які присвячені дослідженню земської проблематики. Слід відзначити статті чернігівських дослідників О.Дмитренка,
Т.Журавльової, В.Половця, О.Рахна [21;22;23;24], завдяки
яким повернулися із забуття імена видатних земських діячів. Відносно чернігівської земської статистики, то тільки
два автори – А.Гапієнко та Л.Мекшун [25;26], у своїх працях досліджували окремі напрямки цієї проблеми.
Отже, аналіз стану наукової розробки зазначеної проблематики дозволяє виділити три основні історіографічні
етапи. Перший –представлений згадками в узагальнюючих працях, коли проблема земської статистики розглядалася в контексті діяльності земства по впорядкуванню
системи оподаткування та сільськогосподарського вивчення регіону. Історіографія радянського періоду більш чітко
виділяла проблеми земської історії. На цьому етапі почали
досліджуватися окремі сфери життя, до яких було причетно земство (освіта, організація охорони здоров’я, статистика, в тому числі і земська тощо). Третій, сучасний період, характеризується підвищеним інтересом до земства,
проведенням різнопланових його досліджень і оцінкою з
точки зору сучасних пріоритетів. Це пояснюється перш за
все змінами в політичному та суспільному житті держави,
що здобула незалежність і будує оновлене суспільство, яке
неможливе без вивчення практичного досвіду минулого.
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«Сведения об удобствах квартирного
размещения всех родов войск в пределах
Российской империи» як різновид військово–
статистичних оглядів
Розглядається складний та багатогранний процес створення наприкінці
30–х – на початку 40–х рр. ХІХ ст. перших військово–топографічних
описів Російської імперії. На підставі архівних документів розглянуто
методику упорядкування військово–топографічних матеріалів,
окреслено коло замовників та основні сфери застосування
топографічної та картографічної продукції. Найбільшу увагу в статті
зосереджено на питаннях встановлення атрибутивних ознак військово–
топографічних описів, виявлення рівня їх репрезентативності та
достовірності, реконструкції джерельної бази військово–топографічних
описів. У статті проаналізовано всі фактори, що впливали на тематичну,
змістовну та соціокультурну складову військово–топографічних описів
Російської імперії.
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to the beginning of 40th of ХІХ century of the first military and topographical
descriptions of the Russian Empire is considered in the article. On the basis
of archival documents the technique of creation of military and topographical
and cartographic materials has been analysed, the circle of customers and
the sphere of topographical production has been defined. The greatest
attention in the article is concentrated on questions of establishment of
attributive signs of military and topographical descriptions, identifications of
level of their representativeness and reliability, reconstruction of source base
of military and topographical descriptions of the Russian Empire. All factors
influencing on thematic, substantial and sociocultural components of military
and topographical descriptions have been analysed in the article.
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«Сведения об удобствах квартирного размещения всех
родов войск в пределах Российской империи» как разновидность
военно–статистических обзоров
Рассматривается сложный и многомерный процесс создания
в конце 30–х – в начале 40–х гг. ХІХ ст. первых военно–
топографических описаний Российской империи. На основе
архивных документов проанализирована методика создания военно–
топографических и картографических материалов, определен
круг заказчиков и сферы применения топографической продукции.
Наибольшее внимание в статье сосредоточено на вопросах
установления атрибутивных признаков военно–топографических
описаний, выявления уровня их репрезентативности и
достоверности, реконструкции источниковой базы военно–
топографических описаний Российской империи. В статье
проанализированы все факторы, влияющие на тематическую,
содержательную и социокультурную составляющие военно–
топографических описаний.
Ключевые слова: военно–топографическая служба, военно–
топографические описания, топогеодезические работы, дивизионные
квартирмейстеры, Корпус военных топографов, квартирная карта.

У першій третині ХІХ ст. завершується процес інституалізації та юридичного оформлення військово–топографічної служби (Авт. – далі ВТС) Російської імперії.
Останні заходи реформування ВТС – створення Корпусу
військових топографів (28 січня 1822 р.) та затвердження нового штатного розкладу Військово–топографічного
депо (28 березня 1832 р.) сприяло активізації проведення
топографічних зйомок. На той період топогеодезичними
роботами було охоплено всю територію Російської імперії. Одночасно топографічні експедиції працювали в районах Мінської (1831–1840 рр.), Псковської (1832–1834 рр.),
Московської (1833–1841 рр.), Смоленської (1833–1839
рр.), Могилевської (1833–1841 рр.), Оренбурзької (1833–
1855 рр.) губерній, Царства Польського (1833–1839 рр.),
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Киргизького степу (1834–1836 рр.). Під час проведення
таких обстежень за особистим наказом керівників зйомок створювались військово–топографічні описи окремих
регіонів Російської імперії. Однак, упорядкування таких
описів сприймалося військовим керівництвом країни лише
як тимчасове вирішення проблеми забезпечення офіцерського складу російської армії надійною інформацією про
регіон дислокації військових підрозділів. Використання
військово–топографічних описів як надійних джерел під
час планування військових операцій вимагало проведення
топографічних досліджень, які б охоплювали всю територію Російської імперії. Саме під впливом вищезазначених
обставин наприкінці 30–х – на початку 40–х рр. ХІХ ст.
були створені перші фундаментальні військово–топографічні описи всіх областей та губерній російської держави – «Сведения об удобствах квартирного размещения
всех родов войск в пределах Российской империи».
Історія створення перших узагальнюючих військово–
топографічних описів привертала увагу багатьох українських та російській дослідників. Історіографія цього
питання представлена роботами М.Андреєва [1,с.1–18],
І.Боброва [2,с.5–11], В.Глушкова [3,с.12–53], В.Єсакова
[5,с.54–57], З.Новокшанової–Соколовської [7,с.118–141],
О.Постнікова [12,с.73–147], П.Папковського [10,с.6–
15,54–67], С.Ричкова [13,с.35–39], Р.Сосси [15,с.73–84],
А.Лукашевича [6,с.57–192] та ін. Однак, у наукових розвідках згаданих авторів основна увага була зосереджена на
дослідженні таких проблем, як: 1) формування військово–
топографічної служби Російської імперії; 2) організація та
проведення військовими установами російської держави
топографічних зйомок (з тріангуляційним обґрунтуванням), астрономічних спостережень та рекогносцирувальних робіт. Питання становлення загальноімперської практики описування територій Російської імперії розглянуті в
роботах зазначених авторів фрагментарно та стисло. Тому
метою цієї статті є дослідження основних етапів створення перших узагальнюючих військово–топографічних описів областей та губерній Російської імперії кінця 30–х – початку 40–х рр. ХІХ ст.
Перша спроба підготувати найбільш інформативні описи для військового відомства припадає на кінець 1836 р. 3
грудня 1836 р. в.о. генерал–квартирмейстра Генерального
штабу (Авт. – далі ГШ) Ф.Шуберт на засіданні першого
відділення департаменту ГШ виступив з доповіддю «Об
издании военно–статистических описаний всех губерний
и областей империи», в якій ще раз наголосив на необхідності запровадження систематичної практики проведення
військово–статистичного обстеження Російської імперії
[11,арк.1]. На його думку, такі заходи повинні були сприяти вирішенню поточних завдань російської армії, а саме:
1) найбільш ефективному розквартируванню військ та
забезпеченню їх матеріально–технічними речами; 2) плануванню наступальних та оборонних операцій; 3) проведенню військових навчань та стройових оглядів. За настановою Ф.Шуберта співробітники департаменту, серед
яких був і В.Скалон, упорядкували в ролі пробного зразка
для подальших обстежень військово–топографічний опис
Віленської губернії (1836 р.) [8,арк.2]. Цей опис (повна
назва – «Сведения об удобствах квартирного размещения всех родов войск в пределах Российской империи и
квартирные карты губерній, областей и воеводств») складався з трьох базових частин: «Краткое военно–статистическое обозрение Виленской губернии», «Алфавитный
список мест, удобных к помещению пехотных, кавалерийских и артиллерийских штабов, ротных и эскадронных
дворов», «Квартирная карта Виленской губернии, с показанием тех только мест, кои удобны для помещения штабов ротных и эскадронных дворов».
Після обговорення структури опису та основних засад
проведення майбутнього обстеження на засіданні департаменту було прийнято рішення про необхідність звернення до російського імператора Миколи І із проханням
відновити практику впорядкування військово–топографічних описів. 5 грудня 1836 р. після ознайомлення з описом
Віленської губернії цар Микола І дав згоду на проведен-
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ня узагальнюючого військово–топографічного обстеження Російської імперії. Цього ж дня (5 грудня 1836 р.) на
адресу Ф.Шуберта надійшов наказ від військового міністра О.Чернишова, в якому висувались основні вимоги
до проведення нового описування територій: 1) із цього
часу проведення топографічних зйомок та описових робіт
стає систематичним заходом. Кожні три роки військове
керівництво повинно оновлювати військово–топографічні
описи Російської імперії; 2) до процесу підготовки оновлених описів та губернських карт залучаються як офіцери
Генерального штабу (дивізійні та обер–квартирмейстери),
так і представники місцевої влади. Після чергової появи
нового опису губернії огляди надсилаються до корпусних
та дивізійних штабів, до цивільних губернаторів областей
та губерній Російської імперії. Після ознайомлення з ними
військові та цивільні посадові особи зобов’язані перевірити наявну в описах інформацію. Якщо вона не відповідала
сучасному стану розвитку економіки та суспільного життя
регіону, рекомендувалося виправити її та у відредагованому вигляді надіслати до Генерального штабу. Після ознайомлення з рекомендаціями цивільних губернаторів та
дивізійних квартирмейстерів керівництво російської армії
ухвалює остаточне рішення про своєчасність та необхідність упорядкування та видання нового військово–статистичного огляду; 3) незважаючи на широке коло осіб,
залучених до впорядкування цього опису, військово–топографічне обстеження губерній та областей Російської імперії є заходом, що належить до державної таємниці (описи
є документом службового використання); 4) фінансування цього заходу, видання описів відбувається за рахунок
Військово–топографічного депо (на ці потреби Військовим
міністром О.Чернишовим було надано 3600 руб.; 5) за попередньою домовленістю між Ф.Шубертом та Миколою І
взірцем для нових топографічних досліджень повинен був
слугувати огляд Віленської губернії 1836 р. [11,арк.23].
Майже через рік після проголошення початку цього етапу військово–топографічного обстеження до канцелярії
Військового міністерства з першого відділення департаменту Генерального штабу почали надходити перші друковані екземпляри описів Смоленської, Катеринославської,
Волинської, Мінської, Бессарабської, Білостоцької губерній. Загалом за період з 1836 р. до 1841 р. було обстежено
59 губерній та областей Російської імперії, територій компактного проживання національних меншин.
Однак, після публікації останніх описів з цієї групи
виникла необхідність у підготовці оновленої редакції документальних пам’яток. Це пояснювалося, перш за все,
закінченням трирічного терміну функціонування перших військово–топографічних описів. Рішення про створення нової редакції описів було прийнято Ф.Шубертом
та В.Скалоном 15 березня 1841 р. Саме цього дня було
надіслано представникам місцевої адміністрації та військовому керівництву країни листи про проведення нового військово–топографічного обстеження Російської
імперії. Як і в попередній період, керували процесом
збору та систематизації первинної інформації дивізійні
та обер–квартирмейстери, представники місцевої влади.
Так, на обер–квартирмейстерів П’ятого (О.Ковишевський)
та Шостого (Д.Левшин) піхотних корпусів покладався обов’язок до 1 січня 1842 р. підготувати описи
Бессарабської області, Смоленської, Нижегородської й
Тульської губерній [4,арк.1–6зв]. Обер–квартирмейстери
Окремого гренадерського корпусу та Другого резервного кавалерійського корпусу повинні були оновити описи Новгородської, Псковської та Катеринославської губерній. На місцевих губернаторів Вітебської (статського
радника Н.Клементьєва), Мінської (дійсного статського
радника М.Сушкова), Естляндської (дійсного статського радника П.Бенкендорфа), Ліфляндської (тайного радника Є.Фелькерлана), Курляндської (тайного радника
Х.Бреверна), Катеринославської (дійсного статського радника А.Пеутлінга) губерній покладався обов’язок максимально сприяти дивізійним та обер–квартирмейстерам у
виконанні цього доручення.
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Однак, під час підготовки оновлених варіантів військово–топографічних описів губерній та областей Російської
імперії виникало безліч поточних проблем, які гальмували
процес їх створення. Серед таких проблем слід назвати:
1) велика завантаженість дивізійних та обер–квартирмейстерів поточними справами (дивізійні квартирмейстери
повинні були: щорічно оновлювати розклад розміщення
військових підрозділів, планувати маршрути пересування
військ до місць навчань та військових зборів, упорядковувати карти районів дислокації військових частин тощо)
[12,с.113]; 2) різна відомча приналежність установ, що займалися підготовкою військово–статистичних оглядів (іноді основною причиною відмови у наданні необхідних матеріалів цивільні установи називали відсутність попередньої
домовленості про співробітництво Генерального штабу
з центральними установами держави – з Міністерством
внутрішніх справ, Міністерством державного майна); 3)
відсутність мотивації у представників місцевої влади допомагати дивізійним квартирмейстерам; 4) неукомплектованість штатного розкладу місцевих цивільних установ; 5)
низька якість військово–топографічних описів (наприклад,
29 грудня 1841 р. в.о. обер–квартирмейстера Шостого піхотного корпусу Д.Левшин скаржився Ф.Шуберту, що він
був вимушений особисто переробити опис Тульської губернії, оскільки його попередній варіант ряснів фактологічними помилками, неправильними підрахунками, інформаційними прогалинами).
Спочатку серед військових керівників держави не існувало єдиної думки щодо методики проведення описових
робіт, доки на їх адресу не надійшов 29 травня 1841 р.
лист від капітана І.Гангардта. Останній працював над
створенням оновлених варіантів описів Ліфляндської та
Курляндської губерній. За власною ініціативою для прискорення ходу описових робіт І.Гангардт особисто завітав
до Риги та звернувся до місцевого генерал–губернатора
Є.Фелькерлана із проханням допомогти йому зібрати інформацію для оновленого варіанту опису Ліфляндської губернії. Однак, Є.Фелькерлан відмовився йому допомагати,
оскільки не отримав від Військового міністерства будь–
яких вказівок з цього приводу. І тому капітан І.Гангардт
звернувся до Ф.Шуберта з проханням розробити інструкцію, яка б регулювала процес створення військово–топографічних описів. 7 червня 1841 р. Ф.Шуберт у достатньо
короткій формі виклав основні вимоги до методики впорядкування описів: 1) укладачам військово–статистичних
оглядів заборонялося самостійно залишати місце свої
служби та звертатися до експедиційного методу добору
джерел; 2) якщо виникала необхідність в опрацюванні
джерел з історії розвитку цього регіону, дивізійним квартирмейстерам рекомендувалося безпосередньо звертатися
до цивільного губернатора; 3) необхідні матеріали щодо
дислокації військових підрозділів рекомендувалося отримувати шляхом листування з Департаментом Генерального
штабу; 4) усю оновлену інформацію необхідно було заносити до тексту старого варіанту опису, не порушуючи його
структури; 5) необхідні картографічні матеріали рекомендувалося безпосередньо отримувати з відділу впорядкування та креслення топографічних та географічних карт
Військово–топографічного депо, заборонялось звертатися
з цього приводу до Ф.Шуберта [4,арк.15–18зв].
Також після численних скарг Ліфляндського губернатора на діяльність І.Гангардта було ухвалено рішення затвердити перелік питань, які планувалося повністю
переробити. На вимогу керівництва російської армії переопрацюванню підлягали такі питання, як: 1) відомості
про стан демографічної ситуації в губернії (чисельність
населення, його соціальний стан, віросповідання); 2) абетковий перелік населених пунктів з урахуванням останніх
змін у дислокації військового контингенту; 3) загальні відомості про площу земельних угідь у регіоні; 4) матеріали про штучні лісові насадження та ліси; 5) відомості про
транспортну мережу регіону: основні водні та сухопутні
шляхи сполучення регіону, вплив природно–кліматичних
умов на стан дороги залежно від пори року; 6) матеріали
про розвиток торгівлі та промисловості в регіоні: кількість
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промислових підприємств, їх галузева приналежність,
асортимент товарів, стан забезпечення підприємств сировиною, основні напрямки збуту готової продукції (імпорт,
експорт), діяльність прикордонних митниць; 7) довідкові
ціни на основні види сільськогосподарської продукції та
фураж (пшениця, гречка, овес, сіно, солома); 8) характеристика топографії місцевості губернії з урахуванням її
стратегічних можливостей. Іншу інформацію, яка не входила до цього переліку питань, заборонялося вимагати від
представників місцевої влади [4,арк.24зв]. Однак, деякі
дивізійні квартирмейстери свідомо порушували рекомендації Ф.Шуберта, оскільки розуміли, що достовірність та
комплексність залученої інформації може стати запорукою
майбутніх перемог російської армії, сприятиме нівелюванню конфліктів з представниками місцевої влади, кращому
розумінню ментальності місцевого населення. Наприклад,
той же І.Гангардт спеціально для характеристики релігійної ситуації в Ліфляндській губернії розробив декілька
таблиць, які детально висвітлювали стан свободи совісті та віросповідання в регіоні. І.Гангардт вимагав, щоб
місцеві представники дворянства заповнили дві таблиці
«Ведомость о составе народонаселення не подлежащим
податям Лифляндской губернии» та «Статистическая ведомость о евангелическо–лютеранских церквях губернии»
[4,арк.25–30зв]. Обов’язковому заповненню підлягали декілька тематичних граф: розподіл губернії на єпархії та
приходи; кількість у кожному повіті приходів, чисельність
їх прихожан та священників; структура церковного управління регіону, наявність у повітових містах та заштатних
населених пунктах духовних навчальних закладів: семінарій, училищ; час та основні напрямки поширення протестантизму в північно–західних губерніях Російської імперії.
Після надсилання таких вимог до місцевого губернатора
Є.Фелькерлана останній знову звернувся до Ф.Шуберта з
проханням вжити певні заходи до І.Гангардта та зменшити
перелік питань, необхідних для упорядкування оновленого варіанту описів. Ф.Шуберт таке прохання з часом задовольнив [4,арк.39].
Поступово у більшості губерній та областей
Російської імперії підготовка описів добігала кінця
(оскільки планувалось завершити описування територій до 1 січня 1843 р.). У 1842 р. побачили світ оновлені описи Курляндської, Смоленської, Псковської губерній, Білостоцької, Кавказької та Каспійської областей,
Киргиз–Кайсакського степу, Грузино–Імеретинської губернії, Черноморії. У 1843 р. було надруковано оновлені редакції описів: Або–Бйорнеборзької, Естляндської,
Волинської, Мінської, Катеринославської, Новгородської,
Подільської, Херсонської губерній, Бессарабської області, описи територій Закавказького краю – Мінгрелії,
Абхазії; у 1844 р. – описи Архангельської, Віленської,
Вітебської, Володимирської, Воронезької, В’ятської,
Нижегородської, Московської, Таврійської, Могилевської,
Нижегородської, Тульської, Чернігівської губерній; у 1845
р. – описи Августовської, Астраханської, Варшавської,
Київської, Ковенської, Люблінської, Петербурзької,
Полтавської, Радомської, Тамбовської губерній; у 1846
р. – Нюландської, Куопіоської, Тавастгуської, Тверської,
Тульської, Гродненської губерній тощо.
Друга редакція описів цієї групи відрізняється від
попереднього видання перш за все своєю інформативністю та обсягом залучених джерел. Найбільш інформативними джерелами з оновленої редакції описів є:
огляди Полтавської (1845 р.), Чернігівської (1844 р.),
Могилевської (1844 р.) губерній, автором яких є К.фон
Руге, опис Володимирської губернії 1844 р. (автор капітан І.Вуіч), опис Віленської губернії, 1844 р. (упорядник
капітан С.Копьєв) тощо. У той же час в структурі описів
цієї групи зустрічаються прикрі випадки відкритого компілювання попередніх праць. Наприклад, якщо порівнювати
військово–статистичний огляд Київської губернії 1838 р.
та аналогічний опис Київщини за 1845 р., то стає очевидним, що автор опису 1845 р. повністю запозичив з попередньої військово–статистичної розвідки такі параграфи,
як: гідрографія регіону (в описі 1845 р. було перероблено
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лише параграф про болотисту місцевість губернії), землеробство, алфавітний перелік населених пунктів, призначених для розміщення військових підрозділів тощо. Також до
опису Київської губернії 1845 р. автор долучив карту семирічної давнини («Квартирная карта Киевской губернии с
показанием только тех мест, кои удобные для помещения
эскадронных дворов 1838 г. К составленному при первом
отделении Департамента Генерального штаба Военно–статистическому описанию») [14,с.19].
Таким чином, упорядкування узагальнюючих військово–топографічних описів Російської імперії наприкінці
30–х рр. ХІХ ст. усвідомлювалося Ф.Шубертом виключно
як систематичний захід, участь у якому повинні були брати
як офіцери–квартирмейстери окремих військових частин,
що дислокувалися по всій території імперії, так і представники губернських адміністрацій. Уточнення описів повинно було відбуватися раз на три роки, і раз на три роки їх
повинні були перевидавати. На жаль, такі терміни не завжди виконувалися: лише в 1843 р. побачило світ наступне
видання «Сведений об удобствах квартирного размещения
всех родов войск в пределах… Подольськой губернии», а
також подібні «Сведения» Волинської і Катеринославської,
у 1844 р. – Чернігівської, Херсонської, Таврійської губернії, у 1845 р. – Київської та Полтавської губерній. Після
появи цих описів окремі їх екземпляри надійшли до академії Генерального штабу та його департаментів (провіантського, комісаріатського, військових поселень), корпусних штабів, цивільних губернаторів для подальшого
їх використання та вдосконалення (поповнення новими
статистичними даними щодо чисельності населення регіону, кількості приміщень для розквартирування особового
складу військових підрозділів).
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Історичний, географічний та етнічний аспекти
єврейського питання в Російської імперії
в редакторській політиці газети «Киевлянин»
у 1900–1914 рр.
Проаналізовані основні принципи редакторської політики видання
«Киевлянин» щодо висвітлення історичних основ співіснування
єврейського й українського народів. Розкрити основні погляди редакції
газети відносно ролі та місця євреїв у сферах життя суспільства
Південно–Західного краю Російської імперії на початку XX ст.
Методологічною основою статті стали універсальні принципи історизму
та об’єктивності. Зазначено об’єктивність редакторської політики у
висвітленні єврейського питання.
Ключові слова: єврейське питання, антисемітизм, монархізм,
Південно–Західний край.
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Historical, geographical and etnichniy aspects of jewish question
at Russian empire in editorial policy of newspaper «Kievlyanin» in
1900–1914
The basic principles of editorial policy еdition «Kyivlyanyn» on covering
the historical foundations of coexistence between Jewish and Ukrainian
peoples. The basic views of the newspaper regarding the role and place of
Jews in areas of society Southwestern region of the Russian Empire in the
early XX century. The principle of historicism in the study realized primarily in
the study of specific historical circumstances in which it worked monarchical
authority «Kyivlyanyn» as well as the knowledge of the historical experience
of the interaction of various ideological currents and systems. The principle
objective was realized in the study of sufficient completeness of historical
facts and historical sources. To highlight the issues selected the historical
facts that reveal deep character and ideological orientation «Kyivlyanyn».
The publication sought to sustain an appropriate balance between harsh
criticism of the role of Jews in the revolutionary movement and objective
reporting features in all spheres of life of the Jewish people in the Russian
Empire in the spirit of the official ideology–Semitism.
Keywords: Jewish question, antisemitism, monarchism, Southwest
region.
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Исторический, географический и этнический аспекты
еврейского вопроса в российской империи в редакторской
политике газеты «Киевлянин» в 1900–1914 гг.
Проанализированы основные принципы редакторской
политики издания «Киевлянин» по освещению исторических основ
сосуществования еврейского и украинского народов. Раскрыты
основные взгляды редакции газеты о роли и месте евреев в сферах
жизни общества Юго–Западного края Российской империи в начале
XX в. Методологической основой статьи стали универсальные
принципы историзма и объективности. Отмечено объективность
редакторской политики в освещении еврейского вопроса.
Ключевые слова: еврейский вопрос, антисемитизм, монархизм,
Юго–Западный край.

Актуальність визначення ідеї державного будівництва
для Української держави на протязі більш двадцяті років
займає основне місце у наукової діяльності історико–філо-
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софського напрямку.
Досвід минулих століть щодо
зародження, розвитку та функціонування української національної ідеї, як чинника національної згоди слугує для
сучасних дослідників джерелом розробки концептуальних
положень щодо її вдосконалення з урахуванням реалій
сьогодення. Аналіз ґенези, розвитку та трансформації єврейського питання слугує історичним досвідом для формування нових патріотичних основ у мультикультурному
середовищі сучасної України.
Автор метою статті вважає висвітлення особливостей
історичного, географічного та етнічного аспектів єврейського питання на теренах Російської імперії у трактуванні
видання «Киевлянин» у 1900–1914 рр.
Аналіз історичної літератури показує, що спеціальних
досліджень, присвячених «Киевлянину» практично немає.
Є праці загального характеру, а також дослідження деяких
аспектів розвитку і поширення охоронної ідеології царизму в Росії і Україні. Основною особливістю історіографії
проблеми є те, що вона з’явилася і розвивалася в основному лише з кінця 60–х та 70–х рр. ХХ ст. в контексті
досліджень з історії політичних партій Росії початку ХХ
ст. Значний внесок в дослідження проблеми єврейського питання у Російській імперії внесли Г.Омельянчук,
С.Степанов, В.Кожинов, С.Кара–Мурза.
З–поміж видань монархічної спрямованості газета
«Киевлянин» займала особливе місце. Мабуть, усіх друкованих видань імперської Росії саме цей орган відстоював
найбільш ортодоксальні позиції в захисті принципів самодержавства. «Киевлянин» – реакційно–монархічна газета,
що виходила в Києві з 1863 по 1919–го рр. Видання було
субсидоване царським урядом, відображало інтереси російських поміщиків в Україні. Перервана в січні 1918 р. видавнича діяльність «Киевлянина» відновилась після того,
як Збройні Сили Півдня Росії в серпні–грудні 1919 р. окупували Київ.
Засновником газети був відомий російський історик
В.Я. Шульгін. З 1878 р. редактором «Киевлянина» став
професор Київського університету Святого Володимира
Д.І. Піхно (1853–1913).
У зв’язку з призначенням Д.І. Піхно членом Державної
ради Російської імперії редактором газети в період з
03.05.1907 по 28.09.1913 рр. був професор Київського університету Святого Володимира М.М. Ващенко–Захарченко.
Реально ж у період з 1907 по 1913 рр. редакторську політику видання здійснював В.В. Шульгін, який офіційно
очолив редакцію у 1913 р. разом з П.В. Могілевською.
В.В. Шульгін (1878–1976) – складна та яскрава особистість, в долі якого відображені всі парадокси історії Росії
першої половини ХХ ст. Він найбільш твердо відстоював постулати монархістської ідеології, у 1917 р. разом з
В.Гучковим та військовим керівництвом фронтів прийняв
зречення від престолу Миколи ІІ. Ратуючи за відродження
монархії, стояв біля джерел створення Добровольчої армії
Л.Корнілова, яка формувалася на республіканських ідеологічних засадах. Ортодоксальний антисеміт, як редактор
«Киевлянина», зайняв несподівану для монархістів позицію захисту М.Бейліса в сумнозвісному судовому процесі
у 1913 р. Послідовний антикомуніст наприкінці життя визнав роль більшовиків у створенні нової держави, і навіть
був присутній на ХХІІ з’їзді КПРС.
Єврейське питання як суспільно–політична реальність
протягом віків займала виключно важливе місце в історичному розвитку України. Звичайно, «Киевлянин» не міг
пройти повз це явище на сторінках свого видання. Оцінка
ролі євреїв в політичному житті суспільства Південно–
Західного краю коливалася в самому широкому спектрі:
від як найгірших образів антисемітизму до відкритого
захисту євреїв; як перших політичних ворогів імперії до
фактичного захисту їх в «справі Бейліса». Суперечливість
цих оцінок свідчить про гнучкість підходу редакції до цієї
проблеми, однак, у межах офіційного напрямку державної
політики – антисемітизму.
Редакторська політика «Киевлянина» в єврейському
питанні чітко визначена В.Шульгіним: ««Киевлянин» вів
тверду лінію в тому напрямі, який був зовсім незалежним
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від будь яких єврейських впливів, але разом з тим, газета була вільна і від влади всезатуляючих пристрастей»
[1,с.39].
Умовно роль і місце єврейського питання в політичному розвитку регіону в трактовці редакції можна виділити
в декількох аспектах, а саме: історичному, географічному,
етнічному, політичному.
Розглянемо відбивання історичного, географічного та етнічного напрямків в редакторської політиці «Киевлянина»
в період, що вивчається.
Цікавість викликає стаття невідомого автора «До питання про євреїв» як спроба розглянути єврейське питання з
позиції історизму.
У статті автор показує шляхи появи євреїв на території
Південно–Західного краю: «Одні прийшли з Візантійської
імперії через Кавказ і Хазарські землі, інші – зі сходу через
Угорщину і Польщу. Перші євреї були вигнаними з імперії Костянтина Великого та його спадкоємців. Законодавчі
пам’ятники цих імператорів ясно свідчать про те, що...
євреї були позбавлені суспільних прав. З V ст. починається втеча євреїв через Кавказ на узбережжя Волги, Дону і
Чорного моря. Частина біженців злилася з малою частиною
кавказьких племен. ... інші євреї, близько 100 000, знайшли
собі притулок серед хазар... Хазари були першими іудеями,
з якими довелося познайомитися киянам. З половини Х ст.
ці євреї швидко наповнили Київ. Київ на початку ХІ століття наводнила нова хвиля євреїв, вигнаних з Угорщини і
тих що пробрались до нас з Польщі» [2,арк.15].
Таким чином, на думку видання, євреї, які переселилися на теперішню територію України, являли собою народ,
який був схильний до порушення законодавчих норм держав, з яких вони були вигнані.
Досвід спільного мешкання двох народностей привів до
етнічних зіткнень в 1113 р., які по праву можна вважати
першими єврейськими погромами на Русі. В.М. Татіщев в
«Истории Российской...» так описує цю подію: «Кияни...
жидів багатьох побили, хати їх пограбували за те, що
вони багато скарг... і торгах християнам шкоду чинили»,
просили князя всенародно про управу на жидів». Князі,
зібравшись у Видубичах, постановили: «...з всієї землі
Російської всіх жидів вислати... але надалі не впускати».
Після прийнятих жорстких репресивних заходів до євреїв
автор відмічає, що вплив їх у суспільно–політичному і економічному життя регіону було зведено практично до нуля
[3,с.212].
Однак після Люблінської Унії 1569 р., включені в склад
Великого Князівства Литовського українські землі випробували на собі другу хвилю масової еміграції євреїв
[2,арк.15].
Перші спроби встановлення смуги осілості належать
до 1649 р. Після Зборовського перемир’я євреям заборонялося проживати на території Київщини, Чернігівщини й
Брацлавщини.
«Киевлянин» підкреслює, що в XVIII ст. політика царизму все більше слідкувала в руслі офіційного антисемітизму. Так «масове» вигнання євреїв з Росії в XVIII ст.
повторювалося два рази – 26 квітня 1727 р. та 2 грудня
1742 р. [2,арк.15].
В 1791 р. Указом Катерини ІІ була визначена «смуга осілості» єврейського населення, яка включала в себе
Катеринославську, Київську, Волинську, Подільську,
Херсонську, Таврійську, Чернігівську, Полтавську, Мінську,
Віленську, Бессарабську, Астраханську, Кавказьку,
Курляндську губернії. Три останні у 1829–1835 рр. були
виключені зі «смуги осілості» [3,с.6].
На початок ХІХ ст. справами євреїв в Російській імперії відав Особливий комітет, який увів перші обмеження
проживання євреїв у сільській місцевості. Голова комітету
Г.Державін так мотивував це рішення в листі до генерал–
прокурора Оболянінова: «Важко без гріха і по справедливості кого–небудь суворо звинувачувати. Селяни пропивають хліб жидам і від цього мають недостачу його» [4,с.18].
У час царювання Олександра І євреям «були подаровані
значні права: вони могли придбати, закладати, продавати,
дарувати землі на півдні Росії і в Литві» [2,арк.15].
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При Миколі І політика у відношенні євреїв стала значно
жорсткою. В 1827 р. Київський, а в 1829 р. Миколаївський
і Севастопольський магістрати виселили євреїв з міст. В
1843 р. за наказом Миколи І в «смузі осілості» створюються постоялі двори з метою підсилення контролю над
євреями. В 1844 р. Микола І ввів особливі податки на національний одяг, на придбання свічок для синагог, в 1848 р.
обклав податками єрмолки і в решті–решт в 1850 р. заборонив носити єврейський національний одяг.
Впродовж ХІХ ст. єврейські погроми пройшли в Одесі
–1821, 1859, 1871, 1881 рр., Єлісаветграді, Києві – 1881 р.,
Акермані – 1862 р. Після 1881 р. еміграція євреїв набула
масового характеру. За період 1881–1908 рр. емігрувало
більше 1 мільйона євреїв. Кінцевою метою політики царизму, на думку К.Побєдоносцева, було те, що третя частина євреїв помре, третина виїде, а третина охреститься
[5,с.4].
Проте «Киевлянин» голосно стверджував, що «уряд
няньчився з євреями» [2,арк.15].
Цікаво аргументує історичну необхідність обмежень до
євреїв головний редактор «Киевлянина» в 1913–1919 рр.
В.В. Шульгін у своїй книзі «Что нам в них не нравится»,
яка присвячена аналізу єврейського питання. Він пише:
«Російському законодавству євреї уявлялися в образі якихось кулаків–павуків, від яких потрібно російський народ
захищати. Звичайно, у цій справі чинив свій вплив історичний малоросійський погляд на єврея. Не забудемо, що
Північна Росія, Росія Московська, тривалий час єврея зовсім не знала... і звичайно... поглянула на єврея очима Росії
Південної. Історичний погляд Малої Росії на єврея, якого
вона добре пізнала за часи життя з Польщею, саме був такий: хохли уявляли собі євреїв в «образі шинкарів–орендаторів», «які п’ють кров» з російського народу» [1,с.160].
Підтримуючи ці обмеження, В.В. Шульгін, проте, при
аналізі їх змісту, відмічає, що «в історичній перспективі
прийняті заходи можуть бути оправдані», тому що досягли
цілі, тобто сталася емансипація південноросійського населення з–під єврейського гніта, але потрібно визнати й те,
що з плином часу єврейські обмеження застаріли, виродилися й вимагали корінного перегляду» [1,с.160].
Загалом обмеження зводилися до такого, що: євреям заборонялася купівля землі в сільській місцевості і оренда
майна; євреї не могли селитися в сільських місцевостях;
євреї не могли, як правило, проживати за «смугою осілості». Смуга осілості являла собою країну, яка перевищувала
по своїм розмірам будь–яку європейську державу, бо охоплювала царство Польське, Білорусію, Литву і усю Малу
Росію... Сама ж ідея «смуги», певно народилася з таких
міркувань: «населення Малоросії, давно до євреїв звикле,
вже так би мовити, імунітетне до єврейської отрути, залишок російського населення, яке євреїв ніколи не знало,
може легко стати його здобиччю» [1,с.160]. Характерно,
що в таборі крайнє правих неодноразово виникали думки
про перегляд смуги осілості. Покласти край злу «від євреїв пропонувалося так: «Губернії: Київську, Таврійську,
Херсонську. ... Катеринослав і Кишинів виключити зі смуги осілості євреїв» [1,с.160]. Потім пропонувалося смугу
осілості перенести в Амурську область.
Уряд став затрудняти доступ євреям в університети.
Була введена так звана відсоткова норма. Число євреїв у
кожному університеті і кожній гімназії не повинно було
перевищувати відомого відсотка відносно всієї маси тих
хто навчається. В 1887 р. була введена норма для вступу
євреїв в навчальні заклади. У столицях вона була для середніх навчальних закладів – 5 відсотків, для вищих – 3
відсотки. Окрім того євреям заборонялось навчання в університетах провінційних міст… «Євреї не приймалися на
державну службу, а в армії не допускалися до підвищення
в офіцери» [1,с.161].
Якщо обмеження доступу до державної служби ще можна як–небудь виправдати інтересами держави, то що стосується військової повинності, то, на думку В.Шульгіна,
«справа була поставлена цілком нелогічно... Військова
повинність є одним з найбільш важких обов’язків: звільнення від неї було б великим привілеєм» [1,с.161]. Хоча
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непотрібність євреїв в армії, а частенько навіть шкоду,
«Киевлянин» підтверджує таким прикладом: «20–30 тисяч
солдат і запасних солдат з євреїв ... ледве не поголовно зникли і бігли за кордон під час японської війни» [2,арк.18].
Українофільська суспільно–політична преса дуже негативно реагувала на всі спроби обмеження політичних прав
євреїв. Так, коментуючи з’їзд «Союза русского народа», що
відбувся в жовтні 1906 р. в Києві, «Рада» пише, «що тільки
з єврейською справою вони легко впоралися. Так і сипались постанови: «Беззастережно відновити стару смугу
осілості з наданням громадськості, що входить в неї, права
виселяти євреїв і не допускати їх», «заборонити євреям доступ в суспільне управління, Думу, Раду і до виборів у всі
ці заклади». Цікаво було б знати, яке право залишиться у
євреїв, якщо всі ці резолюції будуть здійснені?» [7,с.1].
Історичні особливості розвитку єврейського питання,
звичайно, знаходилися в щільній взаємодії з географічними і етнічними аспектами. «Географічно антисемітизм
збігся з так званою «смугою осілості». Іншими словами,
антисемітизм був там, де євреїв було багато. Де населення їх добре знало, постійно з ними стикалося. І оскільки
смуга осілості проходила по території головним чином малоруського населення, то етнографічно російський антисемітизм був властивий малоросіянам і правильніше було
б назвати його не просто російським, а малоросійським.
...Це торкається як низів населення, так і верхівок. У губерніях малоросійських і деяких інших (західних білоруських і польських) не тільки низи були антисемітичні,
а й люди грамотні, люди інтелігентні, люди глибоко культурні знаходились під владою цих же настроїв. Правда, поруч з цією історичною малоросійською течією починала
формуватися і нова мисляча філосемітська російська інтелігенція. Але вона знаходилася в тій або іншій залежності
від ліберальних, радикальних і революційних груп, що мають як загальне правило, свій керівний центр в Північній
Росії. Але вже політична секта, хоч повністю революційна,
яка однак не знаходилася під північним впливом, поєднувала в собі революційність і антисемітизм. ...Географія
в єврейському питанні мала таке серйозне значення, що
вона наклала свій відбиток на народне представництво.
Якщо ми візьмемо склади Державних дум, то побачимо,
що Південна і Західна Росія давали переважно правих націоналістів. Неминучою приналежністю правоти й російського націоналізму було негативне до євреїв ставлення»
[8,с.1].
Таким чином, «Киевлянин», суворо прямуючи у фарватері офіціозної антисемітської державної політики, у своїх
публікаціях не скочувався на позиції оскаженілих захисників інтересів російського народу. У ряді випадків у статтях і публікаціях «Киевлянина» по можливості об’єктивно
оцінювалися події, які відбувалися на Півдні Росії в розрізі
єврейського питання, крізь призму історичного, географічного, етнічного аспектів.
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З поняттям «українізація» пов’язують події 20–30 рр.
ХХ ст., хоча сам термін повноправно стосується насамперед подій 1917 р., і позначає процес об’єднання військовослужбовців–українців з метою відстоювання своїх
прав аж до утворення національних військових з’єднань.
Започаткування, керівництво процесом українізації, його
позитивні зрушення і недоліки відображалися на сторінках української військової преси, яка також перебувала на
етапі створення. Військові часописи слугували важливим
чинником творення українського війська, подекуди були
єдиним способом зв’язку з українізованими частинами.
Стаття має на меті розкрити вплив військової преси на
процес українізації 1917 р.
Збірник наукових праць «Ґілея: науковий вісник»

ІСТОРИЧНІ НАУКИ
Нечисленну історіографію, яка описує цей процес, можна умовно розділити на три групи. До першої належать
праці Д.Дорошенка [11], В.Євтимовича [13], О.Пилькевича
[25], П.Проценка [27], В.Савченка [30] та інших керівників та учасників національно–визвольних змагань. Ці роботи характеризують організаційні зусилля для створення українського війська, старшинського корпусу, настрої
вояків щодо офіційної військової політики Центральної
Ради тощо. Друга група об’єднує джерела радянської історіографії, її нечисленність зумовлена забороною тематики українізації частин російської армії. У радянські часи
до уваги науковців брався лише аспект революціонізації
царської армії та переходу її частин на бік більшовиків.
Щодо українських військових формувань існувала стійка
позиція до розгляду їх як контрреволюційних. Поодинокі
згадки у працях П.Голуба [5], І.Кічія [16], А.Ткачука [35]
про українізацію російської армії в 1917 р. не виходили за
межі офіційної концепції радянської історіографії. Третя
група включає праці В.Голубка [6], В.Солдатенка [33],
Я.Тинченка [34] які вийшли за час незалежності України
і розглядали окремі аспекти українізації російської армії
1917 р. Проте аналіз названих вище наукових розвідок
свідчить, що процес українізації все ж досі належно не висвітлений. Майже зовсім випадає з поля зору дослідників
вплив української військової преси на українізацію російського війська і розвиток українського військового руху.
Процес формування українського війська як одного з
найважливіших інститутів державності мав певні відмінності у східному і західному регіонах України. У Галичині
вже з 1914 року існували українські військові формування,
хоча й на умовах цісарської влади і в складі австрійської
армії, проте за національним складом це було українське
військо, команди подавалися українською мовою і головна
мета зародження цих формувань – підготовка до майбутньої збройної боротьби за самостійну українську державу. Цій меті слугувала і розгалужена система українських
військових часописів, значення яких для підтримання боєздатності і морального духу війська розуміли його керівники. А вояки, мобілізовані з українців Наддніпрянщини,
перебували в складі російської армії, своїх військових формувань, чи навіть підрозділів не мали. Про власні часописи українських вояків не могло бути й мови, якщо навіть
україномовна цивільна преса існувала в досить скрутних
умовах. Після початку Першої світової війни царський
уряд хвилею погромів, заборон і репресій прореагував на
заяви українських часописів, що «українці повинні дотримуватись у цій війні нейтралітету... постановою від 9 січня
1915 року всі українські періодичні видання припинено»
[43,с.32].
Зрозуміло, що такі заходи проти преси якоюсь мірою
пригасили український рух у Придніпров’ї, проте ненадовго. «З початком революції в Росії з 1917 р. український
народ низкою універсалів оголосив свою волю до створення власної держави. Перед молодим українським урядом
виникло актуальне тоді питання, а саме – створення української національної армії, Початки творення Української
армії відбувалися в умовах надто несприятливих, серед
революційного хаосу, який у той час охопив простори колишньої Росії» [36,с.153]. Через українські землі на 615
км. простягнувся один з найбільших фронтів Першої світової війни – Південно–Західний. У 1916 р. було створено
Румунський фронт, частина якого також дислокувалася на
українських теренах. За статистичними даними на початок
1917 р. із 6798 тис. військовиків діючої російської армії і
2260 тис., що перебували в запасних частинах, українці
становили 3,5 мільйона, що становило майже 40 відсотків
російської армії. 25 корпусів, що становили третину російської армії, знаходились в Україні. Південно–Західний
фронт (Особлива, 7–ма, 8–ма і 11–та армії) на 1 квітня
1917 р. нараховував 2315 тис. солдатів і офіцерів, а з тиловими закладами і установами – 3265 тис., з яких 1,2 мільйона осіб – українці. Румунський фронт (4–та, 6–та і 9–та
армії, а з 25 червня передислокована 8–ма) нараховував
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1007 тис., а з тиловими – 1500 тис. солдатів і офіцерів, 30
відсотків з яких були українці. Українці становили близько
65 відсотків особового складу Чорноморського флоту [18].
Лютнева революція 1917 р., що призвела до краху самодержавства в Російській імперії, створила сприятливі
умови для розгортання національно–визвольної боротьби
в Україні. 7 березня 1917 р. ліберали національно–патріотичної орієнтації з Товариства українських поступовців,
представники української соціал–демократичної та соціал–революційної течій об’єдналися і створили Центральну
Раду, що очолила український рух, в тому числі й серед
вояків.
Заснована 17 березня 1917 р. Центральна Рада стала
основною політичною силою, що мала значну підтримку в
народу. «Натхнена таким виявом довір’я Центральна Рада
стала дивитися на себе не лише як на представника відносно невеликої кількості національно свідомих українців, а й
як на український парламент» [36,с.153].
Історія показала, яку велику роль в утворенні держави зіграло військо, ще навіть не українське військо, а, як
зазначає В.Кучабський, українізована «українська національна стихія», яка довела, що, якщо взагалі можна було
втримати її в рамках, то не «соціальними гаслами, а національними й державними власностями» [15,с.12].
За наказом №1 від 1 березня 1917 р. Петроградська рада
робітничих і солдатських депутатів взяла під свій контроль армію, вивівши її з–під контролю Тимчасового уряду.
Цим наказом вводились солдатські комітети з широкими
правами, а офіцери оголошувалися класовими ворогами,
що головним чином і зруйнувало армію. Армія перетворювалася на неконтрольовану силу. У березні–квітні 1917 р.
в тилових і фронтових частинах створюються виборні армійські органи – українські військові комітети. Ідея власної державності захоплювала вояків, які виявляли бажання
воювати за незалежність України [18].
Тогочасна російська військова преса підпорядковувалася штабам, а після лютневого перевороту і створення
військових організацій окремі газети перейшли в руки комітетів, також українські військові організації засновували
свої газети паралельно штабним, спираючись на закони
Тимчасового уряду про пресу [14].
Так у березні 1917 р. в Києві з ініціативи М.Міхновського
виникли військові організації (Тимчасова Військова Рада,
Український військовий клуб імені гетьмана П.Полуботка,
Український військовий організаційний комітет), які для
поширення ідеї творення національного війська видали
«Вісти з Української Військової Ради» (1–ий номер – 22 березня 1917 р.). Паралельно з формуванням у Києві добровольчих полків розпочалася під керівництвом національно
свідомих офіцерів українізація фронтових військових частин. Процесу сприяла прийнята Українським військовим
клубом відозва до українських вояків [17,с.414], поширена через військову пресу [24]. Головним завданням товариства–клубу визначалось, як писала «Киевская мысль»
19 березня 1917року, «згуртування всіх вояків–українців
до негайної організації національної армії, яко могутньої
своєї мілітарної сили, без якої не можна й помислити про
здобуття повної волі України».
14 квітня 1917 р. в залі Центральної Ради Організаційний
військовий комітет скликав збори українців – представників деяких військових частин з фронту, київської залоги,
військових організацій, які ухвалили постанову зібрати
Військовий з’їзд. Так стихійне формування українських
частин у російській армії вилилося в І Всеукраїнський
військовий з’їзд (18–25 травня 1917 р.), який обрав
Український Генеральний Військовий Комітет (УГВК)
для координації всього військового руху та створення Української армії [42,арк.109], і Всеукраїнську Раду
Військових Депутатів. Військові газети 1917 р. відгукнулися низкою матеріалів про визнання УГВК та його наказів як обов’язкових. УГВК, що двічі на місяць збирав
статистичні дані про кількість українців у військових час-
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тинах через військові організації на місцях, у своїй роботі
активно використовував військову пресу [9;10].
Із травня 1917 р. започатковано військові часописи для
українців – вояків російської армії. Це були науково–теоретичні журнали «Українська військова справа» та «Вістник
Українського Військового Генерального комітету», де теоретичні статті про будівництво армії доповнював незначний обсяг (10–15%) оперативної інформації про події
в державі та війську. С.Петлюра відзначав важливу роль
преси: «…Часописи сприяли найдоцільнішій організації
збройної держави, конструкції управління військами – від
вищих органів аж до периферії, принципам та методам
військового керівництва» [23,с.45].
Незважаючи на заборону Керенським військових
з’їздів, яка аргументувалася можливим «зниженням боєздатності» [2,с.121], 23 червня 1917 р. таки відбувся ІІ
Всеукраїнський військовий з’їзд. Зачитаний на ньому І
Універсал, що проголосив автономію України, прискорив
українізацію у військах. Після прийняття ІІ Універсалу,
де було закріплено формування українського війська під
контролем Тимчасового Уряду, почався активний процес
виділення зі складу російської армії українських військових частин. Про це розгорнуто і регулярно повідомляли
«Український голос», «Рідний Курінь», «Вільна думка»
та інші військові видання. Але, незважаючи на значну
підтримку армії, Центральна Рада в листопаді 1917 р. ІІІ
Універсалом проголосила УНР у федеративному зв’язку з
Росією. На фронтах тривало виділення українців зі складу
російської армії з частиною майна. Залежно від кількості українських вояків у тій чи іншій частині формувалися
кулеметні команди, гарматні дивізіони, сотні і полки, яким
давались українські назви [12;29].
Українізація не проходила безболісно, для Центральної
Ради й Організаційного комітету надходили відомості про
залякування, арешти активних «українізаторів» і навіть
збройне протистояння українізованих і російських частин
[26;37].
Результатом спільної праці центру і стихійної та частково керованої реорганізації на місцях стала українізація 34–го корпусу російської армії (командувач генерал
Скоропадський), який було перейменовано в Перший
Український Корпус (серпень 1917 р.), у вересні з 6–го
російського армійського корпусу сформовано Другий
Січовий Запорозький Корпус під командуванням генерала Мандрики. На початку листопада 1917 р. на основі
піхотного Фінляндського полку військовослужбовці створили Гайдамацький курінь під командуванням сотника
Пустовіта. Проте 16 дивізій українських військ, які не були
вчасно зняті з фронту урядом УНР, дорогою в Україну було
роззброєно московськими комуністами або примушено демобілізуватися. Частина з них загинула чи була розпорошена в боях [2,с.46,47]. Однією з причин цього, на думку
авторів статті, були грубі прорахунки пропагандистської
діяльності, в тому числі й через військову пресу, і, як наслідок, заповнення вакууму потужним інформаційним тиском більшовицької проросійської преси з одного боку та
імперіалістичної періодики з другого, які активно фінансувалися і розповсюджувалися.
Низка українських часописів, адресованих воякам–українцям, що перебували в складі російської армії, існували на
грані виживання. До активізації пресової діяльності долучились уповноважені (комісари), призначені Центральною
Радою в другій половині 1917 р. для українізації військових частин російської армії. Зокрема, до Трапезунда
(Туреччина) прибув М.Свідерський. «29 жовтня – 4 листопада 1917 р. відбувся в Трапезунді Український армійській
з’їзд, організатори якого навіть видали 5 ч(исел) «Вістей
Українського Військового З’їзду Кавказького Фронту»«
[1,с.145]. Зазначено, що редагує часопис комітет, куди входили, зокрема, Г.Хименко і М.Свідерський. Тут на цей час
уже існувала досить сильна військова українська група,
що видавала з липня 1917 р. «Вісті Української Громади
у місті Трапезунді» (редактор – сотник Г.Хименко), де
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друкувала новини з полкових, ротних українських гуртків
Трапезунда. Газета повідомляє про один із способів сприяння українізації російських частин: «На Україні зараз
стоїть п’ять українських полків, які посилають навчених
солдат–українців на фронт до українських корпусів, яких
є три» [41].
У Ризі з 14 червня 1917 р. при Виконавчій Раді українців
12–ї армії видавали газету «Український голос» (редактор
С.Пилипенко), через яку УГВК, як і через інші військові
газети [7], поширив «Звернення до всіх українських військових громад як на фронті, так і в тилу, а також до гуртків, клубів та інших військових організацій» [24] щодо надання статистичних відомостей про себе (для майбутньої
координації їх роботи з боку УГВК) за пунктами: кількість
членів організації, з них – солдатів і офіцерів; статут і протоколи; ставлення з боку командування та інших комітетів;
яку пресу передплачують і хто це фінансує; що робить організація в справі українізації війська. УГВК також цікавило, чи є серед членів організації «думка утворити в тій
військовій одиниці, де склалася організація, певну частину
з українців, і якщо думка така вже здійснилася, то яким
шляхом вона проводилася та які труднощі зустріла» [8].
Пропонувалося «давати делегатам загальноросійських
з’їздів доручення створювати з дружніми делегатами–
українцями спеціальні українські секції і домагатися постанов про визнання українських національних військових
домагань» [8]. Фінансувався випуск газети організацією,
яка її видавала, та передплатниками. У зв’язку з непевним
становищем передплата проводилась на 1, 2 або 3 місяці. Місце виходу газети залежало від просування фронту. Так із 3 вересня 1917 р. газета «Український голос»,
орган Виконавчої Ради українців, виходив у місті Валк
Ліфляндської губернії.
Український комітет Румунського фронту двічі на тиждень видавав військову газету «Україна», виходу якої передували низка «метеликів» «Україна» та реклама у військових газетах інших фронтів, наприклад, в «Українському
голосі» за 15 липня 1917 р. Аналіз показав, що газеті повноцінній і широкомасштабній, як правило, передували
невеликі видання формату А3 або А4 з оперативною інформацією, так звані «метелики» (газети–листівки, надруковані на одному боці аркуша) чи рукописні видання, що
потребувало менших фізичних, матеріальних, фінансових
затрат і популяризувало український національний рух в
російській армії, а також майбутню газету. Військовий часопис став повноцінним складником інформаційно–пропагандистського забезпечення фронту [39].
Варто згадати ще низку тогочасних фронтових видань.
У місті Тифлісі з червня 1917 р. виходила газета «Вісти
Закавказзя», видання Закавказької Української Військової
Ради. Газета–тижневик «Вісти Українзапкомітету», яку заснував Український Військовий Комітет Західного фронту,
виходила 1917 р. в Мінську. Також у 1917 році видавався
«Бюлетень Інспекції національно–культурно–політичних
справ Північної групи військ».
Найбільше відомостей є про часописи, які виходили на
Південно–Західному фронті, що проходив по українських
землях. Зокрема, у Бердичеві Українська Військова Рада
Південно–Західного фронту видавала низку газет. Тут у
листопаді–грудні 1917 р. вийшло 5 номерів (періодичністю 1–2 рази на тиждень) газети «Козацька думка». Того
ж року виходив і «Бюлетень Комітету Південно–західного фронту». Із січня 1918 р. тричі на тиждень випускалася
газета «Вільна думка», започаткована в грудні 1917 р. на
Південно–Західному фронті (знайдено відомості про вихід у світ 13 номерів газети, останній з яких датований 11
січня 1918 р.).
Стихійність українізації, зважаючи на її невідворотність
і масштаби, командування російської армії намагалось
окреслити межами, з чим доводилося рахуватися. Газета
«Український Голос» за 12 вересня 1917 р. зазначала: «Щоб
не зашкодити загальним бойовим обставинам, українізація
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проводиться у тісній згоді з вищою військовою владою по
виробленому плану» [3].
Організатори процесу українізації, офіцери російської
армії – українці за походженням, активно використовували
військову пресу як засіб для просування ідеї українського війська серед солдатів. У військових часописах 1917 р.
закладалися кадри майбутнього інформаційно–пропагандистського забезпечення Армії УНР. Наприклад, голова
корпусної Ради 21–го українізованого корпусу капітан
П.Мазюкевич друкувався в «Українському Голосі», у 1919
році він був редактором газети «Дзвін», яку видавало
Інформаційне Бюро Армії УНР. Петлюра підкреслював
важливе значення офіцерів у творенні українського війська, зокрема, зобов’язував командирів виховувати підлеглих у національно–патріотичному дусі, активно використовуючи військову пресу: «Кожен старшина повинен
дбати, аби козаки, які під його керуванням, були освідомлені про загальні українські справи, про національне життя та політичне становище, історію та географію рідної
України та про великих українських діячів… дбати, щоб
обов’язково були часописи чи книжки на рідній мові…»
[42,арк.109].
Крім заснування військовими організаціями українських військових часописів як своїх друкованих органів,
поширеним був спосіб творення україномовних додатків
до російських військових газет, які потім ставали самостійними виданнями. Всі етапи цього процесу можна відстежити на прикладі газети Української громади вояків
Одеського гарнізону «Салдатська думка», що почала видаватися з серпня 1917 р. як додаток до російської газети
«Солдатская мысль» [31]. Із 6 вересня 1917 р. ця газета
стала органом Одеської Української Військової Ради і змінила назву на «Рідний Курінь». Виходила до грудня 1917 р.
двічі на тиждень, усього вийшло 22 номери, редагували газету М.Григорович і С.Зінченко. Редакція газети порушувала важливі питання підвищення свідомості українських
вояків, відповідальності за майбутню незалежну Україну.
Українізація охопила всі існуючі на той час роди військ.
Фронтові газети повідомляли про бажання військових стати національним підрозділом і виділитися з російського
війська. Зокрема, 18 листопада 1917 р. в Одесі відбувся
з’їзд моряків–українців, і 13 кораблів, що стояли на одеському рейді, та морський батальйон ухвалили підтримати Центральну Раду [22]. Частина моряків із Чорного та
Балтійського морів прибула до Києва для охорони УЦР [12].
Також оголосили себе українськими Севастопольський
військовий телеграф [22], Одеська школа авіації [44,с.41],
Київська школа прапорщиків [19] та багато інших військових установ. Інформацію про ці події оприлюднили військові часописи [32,с.138–147].
У Києві в листопаді–грудні виходив «Військовий
Вістник», орган Генерального секретарства військових
справ Української Народної Республіки, де публікувалися
накази про українізацію військових частин на території
України [20]. Була спроба створити центральний друкований орган українських вояків на фронті і в тилу, щоб
координувати потоки інформації. Претендувала на це місце газета «Наш голос», яку видавала Всеукраїнська Рада
Військових Депутатів у Києві в грудні 1917 р. періодичністю тричі на тиждень [21]. Однак видання невдовзі припинило існування.
Тематика українських фронтових газет відрізнялася між
собою несуттєво, що вказує на спільність інтересів читачів та певне координування їх роботи з єдиного центру.
Газети подають деталі процесу українізації у військах, репортажі з Українського військового з’їзду [38;26], з’їздів
окремих з’єднань [29]; відомості про українізацію у військах за межами України та вимоги перевести в Україну
[4;40]; протидію російських офіцерів [4]; велику кількість
«успішних агітаторів проти Центральної Ради» і нестачу
«українізаторів – працівників Генерального Секретаря
Петлюри»; важке становище українських частин [26]. Сам
Збірник наукових праць «Ґілея: науковий вісник»

Випуск 77

Петлюра, маючи дар публіциста, активно використовував
пресу для організації українського війська [23,с.34].
Таким чином, оборону українських національних інтересів у 1917 р. взяло на себе українське вояцтво, що являло
собою значну силу, якою, однак, керівництво держави не
змогло розпорядитися з максимальною користю для справи української незалежності. Не останню роль у цьому відіграло нехтування таким могутнім засобом формування
морально–патріотичних підвалин і бойового духу вояка як
військова преса. Створена стихійно чи планово, вона потребувала підтримки держави, насамперед фінансової, так
як захищала державні інтереси.
Уроки історії не втратили актуальності і для суспільства
третього тисячоліття, підтверджуючи, що інформаційно–
пропагандистське забезпечення Збройних Сил України
як чинник високої боєздатності війська потребує великої
уваги і підтримки, трансформації і розвитку з урахуванням
нових викликів сучасності.
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переселенцев на территории Рейхскомиссариата Украина в
документах Краевого управления архивов, библиотек и музеев
(1942-1944 гг.)
Проанализированы информационный потенциал и источниковая
ценность документов из архива Краевого управления архивов,
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Важливість встановлення, збереження та дослідження архівних документів німецьких поселень (колоній) та
німецьких переселенців на окупованих східних територіях було визначено одним з пріоритетних завдань німецької адміністрації ще в 1941 р. Свідченням цього є лист
Генерального директора Державного архіву та Комісара із
захисту архівів Е. Ціпфеля від 10.10.1941р. № UDR 1954
«Стосовно збереження архівної документації щодо німецьких поселень в Росії», який прямо визначає, що «До
найважливіших завдань захисту архівів належить виявлення архівної документації щодо німецьких поселень»
[1,арк.6]. Це питання було одним з найактуальніших серед
загального кола питань дослідження та адміністрування
окупованих східних територій протягом усього періоду
окупації України, оскільки через вивчення архівної спадщини німецьких колоністів нацистські ідеологи намагались довести вплив німецької культури на ці території, а
отже – обґрунтувати сучасні німецькі претензії на українські землі. Іншою метою дослідження цих документів
було створення бази генеалогічної інформації про родові
зв’язки та походження німецьких переселенців, одним із
призначень якої було встановлення та підтвердження німецького походження сучасних українських етнічних німців, що мало велике значення для визначення політичних,
економічних та громадських прав цього прошарку населення у воєнні, та особливо у повоєнні часи.
Підтвердженням цьому може слугувати Розпорядження
Рейхскомісара України до Генералкомісарів усіх генеральних округів РКУ від 06.07.1942 р., яке підкреслює надзвичайну важливість документів етнічних німців та встановлює, що «всі церковні книги, родові та земельні кадастри
та іншу документацію поселень етнічних німців слід неЗбірник наукових праць «Ґілея: науковий вісник»
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гайно зібрати та переправити до відповідного генералкомісаріату» [2,арк.163].
Наявні в архіві Крайового управління архівів, бібліотек та музеїв (далі – КУАБМ) документи про пошук та
дослідження архівних документів, що стосуються німецьких поселень на території України, охоплюють період 1942-1944 рр., при цьому більшість з них висвітлює
дослідження зазначеного вище питання в архівних установах на Південному Сході Рейхскомісаріата Україна
(генеральні округи Дніпропетровськ, Миколаїв, Таврія
(Крим)). Наявність цих документів в архівах міст західної частини РКУ підтверджується лише деякими записами про огляд архівів Житомиру та Волині (наприклад –
Кам’янця-Подільського). Дослідження, виконані в 1942 р.,
як правило, проводились представниками Оперативного
штабу Розенберга (далі – ОШР) або уповноваженими
Рейхсміністерства окупованих східних областей (далі –
РОСО). Наявність цих документів в архівних справах
Крайового управління пояснюється тим, що в 1943 р. саме
ця установа отримала повноваження щодо концентрації
під своєю юрисдикцією архівних фондів етнічних німців
на території РКУ, що й призвело до накопичення там усіх
документів з цього питання.
Серед документів про дослідження архівних фондів
етнічних німців на Південному Сході Рейхскомісаріата
Україна в 1942 р. найбільш інформативними є доповіді та
звіти про дослідження архівних установ цього регіону, в
яких йдеться про виявлення фондів німецьких колоністів.
Перш за все, це Доповідь співробітника Оперативного
штабу Розенберга д-ра Люддекенса від 18.05.1942р. про
огляд архівів Дніпропетровська [3,арк.94–96], в якій встановлено наявність великого архіву німецьких колоністів в
обласному архіві Дніпропетровська: «В архіві знаходяться
цінні документи німецьких общин, з Ребальску, Ямбургу,
Хортиці, Йозефсталя, Молочанська, Білефельда… Акти
охоплюють також церковні книги (реєстр шлюбів та конфірмацій). Весь матеріал німецьких поселень вже обробляється зондеркомандою д-ра Штумппа…» [3,арк.94]. (Д-р
Штумпп – спеціальний уповноважений Рейхсміністертва
окупованих східних територій з питань пошуку та дослідження документів етнічних німців на території
РКУ – С.А.)
У Звіті про діяльність д-ра Люддекенса від 16.11.1942 р.
[3,арк.735–738] зазначено, що в обласному архіві
Дніпропетровська «…завершено складання переліків
всіх 16 фондів німецьких поселень.» [3,арк.738]. Отже,
два наведені вище документи свідчать про те, що у разі
виявлення архівних фондів німецьких колоній та переселенців, негайно починались роботи з їх впорядкування та
дослідження.
Ще одним документом, який свідчить про наявність архівних матеріалів німецьких колоній в архівах
Дніпропетровська (на цей раз в міському архіві), є доповідь проф. Кюнціга про науково-етнографічне відрядження в поселення етнічних німців на Україні [4,арк.783]. Крім
цього, зазначений документ містить дані про документи
німецьких переселенців в архівах Херсона та Миколаєва:
«… в Херсоні знаходиться велика кількість церковних книг,
а в міському архіві Миколаєва велика кількість, майже повне зібрання спеціальних актів про общини Катаріненталь,
Ландау, Йоганісталь, Майоровка та Ватерлоо» [4,арк.783].
Внаслідок отримання та накопичення відомостей про
документацію етнічних німців на Південному Сході РКУ,
наприкінці 1942 року постало питання про створення спеціальної установи, яка б могла накопичувати, обробляти
та використовувати чисельні церковні та метричні книги,
реєстри, свідоцтва про родовід та інші документи, які стосуються походження німецьких колоністів. Про створення такої установи свідчить розпорядження Рейхскомісара
України № – ІІ с 2440 від 17.12.1942 р. «Про створення
Генеалогічних служб при Генералкомісаріатах Житомира
та Дніпропетровська» [2,арк.168–169]. Цінність цього документу для дослідників питання виявлення, обробки та
концентрації документів етнічних німців на території РКУ
полягає, насамперед, у тому, що він містить відомості про
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принцип концентрації відповідних документів в генеалогічних службах та про систему розподілення повноважень та
підпорядкування цих служб. Так, згідно з Розпорядженням
№ – ІІ с 2440 від 17.12.1942р., «Генеалогічна служба при
Генералкомісарі Житомира відає генеральними округами Луцьк, Житомир, Київ, Чернігів, генеалогічна служба
при Генералкомісарі Дніпропетровська – генеральними
округами Дніпропетровськ, Миколаїв, Крим, Сталіно та
Харків. Генеалогічні служби належать до службової сфери
Головних відділів Політики Генералкомісара Житомира та
Дніпропетровська» [2,арк.168–169]. Ще інформативнішою
є службова Інструкція, яка є додатком до вищезгаданого
Розпорядження, оскільки вона містить перелік основних
завдань та повноважень обох генеалогічних служб, найважнішими з яких є «Оформлення та надання документів
та експертиз для підтвердження арійського походження
особи та оформлення генеалогічного списку та родоводу» та «Збір та адміністрування всіх церковних метрик та
іншого генеалогічного матеріалу (реєстрації народження,
шлюбу, смерті, списки до конфірмації та причастя, переліки сект, особові реєстри, архівний матеріал церковних
приходів та общин, договори купівлі та оренди, судова документація, подушні та списки перепису населення та ін.)»
[2,арк.169].
Крім цього, Генеалогічні служби були уповноважені видавати на основі документів або заяв під присягою довідки
про звільнення від обкладання митом. Право на це мали етнічні німці, що проживають на території Рейхскомісаріату
Україна.
Таким чином, Генеалогічні служби повинні були акумулювати документацію, пов’язану з походженням етнічних
німців на території РКУ.
Будь-які інші матеріали німецьких колоній та колоністів повинні були концентруватись у спеціальних відділах
«Німецька народність» (Deutschtum), про створення яких
свідчить інше розпорядження Рейхскомісара України – №
V – I – 2390 від 23.06.1943р. [2,арк.116;5,арк.131]. Ці відділи існували при всіх Генералкомісарах України, при цьому Генеалогічні служби Дніпропетровська та Житомира
структурно включались до складу відповідних відділів без
обмеження своїх завдань та функцій.
Дослідження та збирання архівних документів німецьких колоністів південно-східних областей РКУ активно продовжувались й в 1943 р., про що свідчать листи
та звітні документи про проведення відповідних робіт
в архівних установах на території генеральних округів
Дніпропетровськ, Миколаїв та Таврія (Крим).
Про дослідження питань німецького етносу в архівних установах Дніпропетровська та про інспектування
місцевої Генеалогічної служби свідчать Звіт д-ра Вінтера
Рейхскомісару України від 28.05.1943 р. [2,арк.173–175]
та його ж лист до Генералкомісара Дніпропетровська від
27.05.1943 р. [3,арк.362–366].
Крім цього, результати досліджень німецьких документів в архівах Дніпропетровська докладно висвітлено в
документації д-ра Штумппа, яка зберігається серед матеріалів Крайового управління в спр.3 оп.5 ф.3206 ЦДАВО
України. Серед них розпорядження Рейхсміністра РОСО
Розенберга про повторне направлення д-ра Штумппа до
РКУ з метою «розшукати в Рейхскомісаріаті України всі
архівні матеріали, які стосуються етнічних німців і цим
сприяти складенню докладних списків етнічних німців»
[2,арк.118] та план робіт з виконання цього доручення,
складений д-ром Штумппом [2,арк.120–121], який містить багато інформації про документи етнічних німців в
архівах Дніпропетровська та передбачає, серед іншого,
«…перевірку архівних матеріалів про етнічних німців з
архівів Кривого Рогу, Херсону, Миколаєва, Мелітополя та
Сімферополя». Але, як зазначено в цьому ж документі, «їх
ґрунтовна перевірка можлива буде тільки після закінчення
війни» [2,арк.120].
Результати роботи д-ра Штумппа викладено в його
Звіті про обробку матеріалів етнічних німців на півдні
Росії з обласного історичного архіву Дніпропетровська
від 29.06.1943 р.: «Було встановлено, що фонд 134 томи
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1-56 налічує багато цінних німецьких актів та метричних
свідоцтв. Ревізійні списки, поіменні списки, паспорти
від’їжджаючих, звіти, чисельні статистичні матеріали та
інше, що збереглися ще з майже всіх німецьких колоній
Причорноморської області. Всі акти та метрики фонду
134 томи 1-56 були опрацьовані та було складено перелік найцінніших матеріалів (списки досилаються в додатку). … Були також встановлені ще й інші фонди, більша
частина яких вже опрацьована. Ці фонди налічують акти
лише навколишніх сіл Дніпропетровської області, а саме
Фішерсдорфу, Біллерсфельду, Кронсгартена, Ямбурга та
Йозефсталя. Крім того, є ще сільські акти з Хортиці. Цей
матеріал менш цінний та стосується справ тільки вищевказаних колоній: квитанції общин, звіти, ревізії канцелярських книг та інше. Дирекцією архіву було нещодавно
складено точний перелік актів російською мовою. Нам
пред’явлені вже перелік актів цих фондів з коротким їх
змістом на німецькій мові, причому важливі акти мають
особливі помітки. В переліку вказуються номери фондів,
число томів, а також включається рік видання» [2,арк.119].
Цей перелік також зберігається разом із вищезазначеними документами д-ра Штумппа [2,арк.122–123] та містить переліки всіх фондів обласного історичного архіву
Дніпропетровська, які містять матеріали щодо етнічних
німців. З них виділено фонд № 134, який, за висновком
д-ра Штумппа, містить «…найцінніші історичні матеріали
стосовно всіх етнічних німців в Чорноморській області»
[2,арк.117].
Результати дослідження матеріалів стосовно німецьких
колоній та переселенців в архівних установах Миколаєва
викладені в Звіті керівника обласного архіву Миколаєва Н.
Цеханович [4,арк.817–822], в якому наведено дані про наявність в архіві фондів німецьких колоній з часів їх заснування (початок ХІХ ст.), про німецькі колонії в колишній
Херсонській губернії та про кількість фондів з документами німецьких колоній, «частина яких написана на давньогерманській мові. … Особливий інтерес викликають
матеріали щодо колоній Катаріненталь (1821-1919 рр., архівних одиниць 2941 та Йоганісталь 1818-1920 рр., архівних одиниць 2535)» [4,арк.819].
Цей Звіт значно доповнюється окремою аналітичною
довідкою «Коротка характеристика фондів: німецькі колонії в Херсонській губернії з початку їх заснування до 1920
р.» [4,арк.838], яка містить більш докладні та точні дані
про види, склад та зміст документів в архівних фондах колоній Катаріненталь та Йоганісталь.
Певним доповненням до вищенаведених документів про
німецькі фонди в архівних установах Дніпропетровська
може слугувати Звіт про дослідницьку експедицію на
Україну д-ра Кляйна з 17 серпня по 9 вересня 1943 р.
[3,арк.926–928], який, крім цього, містить також й деякі відомості про наявність архівних матеріалів етнічних німців
серед залишків документів міського архіву Мелітополя:
«Був знайдений лише статистичний матеріал, про німецькі
села під Мелітополем, на російській мові, по якому слід
скласти окремий перелік. Крім того, в архіві збереглося 14
церковних книг общин етнічних німців…» [3,арк.926зв].
Про наявність в міському архіві Мелітополя документів з історії німецьких поселень свідчить також лист
Рейхсміністра РОСО до Рейхскомісара України № 1584/43
від 07.01.1944р. [3,арк.922].
Значно меншою кількістю документів представлені в
справах Крайового управління архівів, бібліотек та музеїв
дослідження матеріалів етнічних німців в архівах західних
генеральних округів Рейхскомісаріату Україна. Ймовірно,
це може бути пояснено тим, що, по-перше, зазначені вище
дослідження майже не проводились уповноваженими
РОСО чи співробітниками ОШР в 1942-1943 рр. (оскільки
достатніх документів про це у справах Крайового управління не виявлено). Таким чином, можна припустити, що
перші спроби здійснити такі дослідження були зроблені
Крайовим управлінням, причому вже в другій половині
1943 р., що значно звужувало можливості для таких робіт
з огляду на час та розгортання військових подій. По-друге,
навіть розпочавши зазначені дослідження в другій поло-
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вині 1943 р., співробітники Крайового управління зіткнулись із загальною невпорядкованістю архівних установ в
західних округах РКУ, що наряду з відсутністю переліків
архівних фондів значно ускладнило або ж взагалі унеможливило такі дослідження.
Це неодноразово проілюстровано в документах, що
містять хоча б загальні стислі згадки про архіви етнічних німців, що можуть знаходитись в архівних установах
Житомиру. Так, в листі д-ра Вінтера до Генералкомісара
Житомира від 05.06.1943 р. [6,арк.53–54] зазначено, що
«Заходи проведені раніше в музеях та архівах, створили
неналежні умови розміщення, які, крім того, дуже ускладнюють використання та утримання фондів в належному
стані». Через це «… архівні документи, які, можливо, містять багатий матеріал стосовно поселень етнічних німців
на Волині … не можуть використовуватися» [6,арк.53].
Інший лист д-ра Вінтера до Генералкомісара
Житомира від 28.10.1943 р. [6,арк.68–69] свідчить, що
«Опоряджувальні роботи в Окружному архіві Житомира
через відомі Вам причини, нажаль, протягом поточного року не продовжувались. Через те дотепер неможливо
скласти огляд наявного архівного фонду. Особливо мені
не вистачає складання тих матеріалів архіву, які можуть
стосуватися німецької нації та поселень етнічних німців»
[6,арк.68]. Тому єдиною релевантною інформацією, яка
міститься в цих листах, є згадка про Генеалогічну службу Житомира, яка «…знаходиться на початковій стадії. Її
архів складається з церковних метрик етнічних німців та
матеріалів по перелікам національності… В Окружному
архіві якраз зараз розпочали відбирати для Генеалогічної
служби деякі архівні документи на німецькій мові, які,
однак, не представляють собою чистий генеалогічний
матеріал» [6,арк.54]. Дещо доповнює відомості про наявність матеріалів етнічних німців в архівах Житомиру один
абзац з Витягу з доповіді проф. Кюнціга про науково-етнографічне відрядження в поселення етнічних німців на
Україні, з якого видно, що в Житомирі є «…міський архів,
де збереглася велика частина церковних книг церковного
приходу Волині, яка дає багато цінної документації для
малодослідженої історії походження німецьких поселень
на Волині» [45].
Відомості щодо проведення досліджень матеріалів етнічних німців у Кам’янець-Подільському також є дуже
стислими та обмежуються лише коротким повідомленням у звіті д-ра Лацке про відрядження до Лембергу від
08.02.1944 р. [7,арк.459–462], одним з завдань якого була
дослідницька робота в лемберзьскому архіві з метою пошуку документальних джерел періоду пізнього середньовіччя
про етнічних німців в Кам’янець-Подільському. Внаслідок
цієї роботи та дослідження міських книг Лемберга д-ром
Лацке було встановлено, що Кам’янець-Подільський являє собою поселення-колонію сілезьких німців у пізньому
середньовіччі. Аналогічне твердження міститься й у звіті
д-ра Лацке про відрядження до Лембергу від 03.12.1943 р.
[7,арк.485–488]. Документів, що містять більш детальну
інформацію про наявність та дослідження матеріалів німецького етносу в архівних установах західних генеральних округів Рейхскомісаріату Україна, в справах Крайового
управління виявити не вдалося.
Для отримання повної уяви про всі аспекти діяльності німецької окупаційної адміністрації в галузі виявлення
та дослідження документації німецьких колоній та переселенців на території РКУ, слід зазначити, що аналіз відповідних документів зі справ Крайового управління архівів,
бібліотек та музеїв свідчить, що поряд із накопиченням та
дослідженням знайдених архівних фондів, змінювалась та
вдосконалювалась система їхнього збереження, обробки
та адміністрування.
Про це свідчить, наприклад, вже згаданий Звіт про
дослідницьку експедицію на Україну д-ра Кляйна
[3,арк.926–928], який крім інформації про виявлені архіви етнічних німців, містить дуже цікаві погляди щодо подальшого адміністрування матеріалів німецького етносу
шляхом об’єднання їх в одному «Архіві німецької нації»
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під керівництвом Крайового управління архівів бібліотек
та музеїв.
Цієї ж думки дотримувався й керівник Крайового управління д-р Вінтер, що знайшло своє відображення в його
листі Рейхскомісару України № 552/43 від 19.07.1943р.
[2,арк.128–131]. Цей документ фактично є доповіддю про
нараду з архівних питань, яка містить основні принципи
подальшої концентрації та підпорядкування архівних матеріалів етнічних німців на всій території РКУ, а саме:
Документи стосовно етнічних німців, знайдені в
Південній Україні, повинні лишатися в Рейхскомісаріаті
України, оскільки повстає питання про новий розвиток німецьких поселень.
Це ж саме стосується й раніш вивезених з України архівних документів етнічних німців, які повинні бути повернуті на Україну.
Передбачається створення Центральної генеалогічної
служби Рейхскомісаріату Україна та Центрального архіву етнічних німців під єдиним керівництвом Крайового
управління архівів, бібліотек та музеїв.
Вищенаведені пропозиції були представлені на схвалення Рейхскомісару України, про що свідчить проект розпорядження Рейхскомісара, який затверджує пропозиції д-ра
Вінтера [2,арк.132].
Отже, наявні в архівних справах КУАБМ документи
свідчать не тільки про активні пошуки та дослідження архівних матеріалів етнічних німців з боку установ німецької
окупаційної адміністрації, але й про поступове створення
адміністративної системи з концентрації, обробки та дослідження знайденої документації, яка з плином часу все
більше змінювалась в бік її повної централізації.
Створення єдиного «Архіву німецької нації» в структурі Крайового управління архівів бібліотек та музеїв було
унеможливлено через несприятливий для Німеччини хід
військових подій. Так само не відбулось й повернення до
України матеріалів німецького етносу, що були вивезені до
Німеччини на ранніх стадіях окупації. Навпаки, як свідчать
документи зі справ Крайового управління (наприклад –
[2,арк.161;7,арк.485–488;2,арк.766–767;3,арк.174–176]),
через якихось два місяці ця установа опікувалась вже не
поверненням раніш вивезених архівних фондів, а організацією нового вивозу на захід матеріалів, що були сконцентровані в Генеалогічних службах Дніпропетровська
та Житомира, а також у спеціальних відділах «Німецька
народність» при відповідних генеральних округах
Рейхскомісаріату Україна.
Таким чином, проаналізовані документи з архіву
Крайового управління архівів, бібліотек та музеїв мають
достатній інформаційний потенціал та є важливим джерелом з вивчення історії архівних установ на території
Рейхскомісаріату Україна в період німецько-фашистської
окупації. Вони розкривають один з найбільш вагомих аспектів архівної діяльності німецької окупаційної адміністрації – розшук, дослідження та спроби впорядкування
архівної спадщини німецьких колоністів з метою використання її для подальшого обґрунтування історичних прав
німецької нації на етнічні українські землі.
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Визначено реакцію польського населення на Угоду від 9 вересня
1944 року. Виявлено, що більшість польського населення не бажало
переселятися у зв’язку з тим, що надіялися на встановлення кордонів
1939 року. А польські Уповноважені всіляко намагалися сповільнити
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Determined reaction of the Polish population in the Agreement of 9
September 1944. Found that the majority of the Polish population unwilling
to move due to the fact that hoped to establish boundaries of 1939. A
Polish Authorized scrambled to slow the pace of resettlement. The issue
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relocation of the Ukrainian population from Poland and their social and living
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Polish population to sign the Agreement of 9 September 1944, set the main
reasons for the reluctance to move to Poland.
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Реакция польского населения на Люблинское соглашение от 9
сентября 1944 года в украинской историографии
Определено реакцию польского населения на Соглашение от 9
сентября 1944. Выявлено, что большинство польского населения не
желало переселяться в связи с тем, что надеялись на установление
границ 1939 года. А польские Уполномоченные всячески пытались
замедлить темпы переселения.
Ключевые слова: поляки, переселение, соглашение,
противодействие выселению, заявление на выезд, реакция.

Питанням переселення українського та польського населення займається доволі уже багато дослідників. Але
основна маса праць цих дослідників присвячена переселенню українського населення з території Польщі або їхньому соціально–побутовому облаштуванню. Тому, все ще
існує потреба виділення основних моментів переселення
польського населення з території УРСР та їх реакції на
підписання Люблінської угоди від 9 вересня 1944 року. До
авторів які частково, або комплексно розглянули дане коло
питань можна віднести: С.Ткачов [1], А.Боляновський
[2], В.Сергійчук [3,с.29–33], С.Макарчук [4], І.Іллюшин
[3,с.77–78].
Основним завданням цієї публікації є висвітлення реакції польського населення на підписання Угоди від 9 вересня 1944 року, встановити основні причини небажання
переселятися на територію Польщі.
Питання про переселення якоїсь частини населення у
зв’язку з національною, етнічною чи територіальною приналежністю в історії СРСР доволі часто підіймалось. І як
зазначає А.Боляновський питання про «обмін українським
і польським населенням» між СРСР і майбутньою прокомуністичною Польщею обговорювалося на рівні найвищого керівництва СРСР і західних країн антигітлерівської
коаліції ще наприкінці 1943 р. на Тегеранській конференції. Під час її роботи Йосип Сталін намагався виступати у
ролі «захисника інтересів українців» – хоча насправді його
цікавило розширення територіальних меж Радянського
Союзу. Ще 1 грудня 1943 р. на Тегеранській конференції
він заявив, що «мова йде про те, що українські землі повинні відійти до України». На питання президента США
Теодора Рузвельта, чи можлива організація у добровільно-
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му порядку переселення поляків з територій, які увійшли
у 1939 р. – й мали повторно увійти після нацистської окупації – до СРСР, Сталін відповів: «Це можна буде вирішити». Згодом 13 жовтня 1944 р. під час наради з польських
питань у Москві Вінстон Черчілль стосовно переселення
поляків із Західної України та українців з Польщі сказав:
«Я вважаю, що ми вже домовилися відносно повернення
та обміну населення». На це Сталін лаконічно відповів:
«Звісно!».
Фактично рішення про переселення українського і польського населення односторонньо прийняв Сталін, позицію
якого повністю підтримали керівники прокомуністичного
ПКНВ Болеслав Берут і Едвард Осубка–Моравскі [2,с.53].
Узаконенням цього рішення стало підписання 9 вересня
1944 р. в Любліні угоди між урядом УРСР і ПКНВ про взаємну евакуацію населення, яка в дійсності визначила долю
польського населення Західної України й українців Польщі.
Відповідно до ст. 1 зазначеної угоди необхідно було «приступити до евакуації всіх поляків і євреїв, що перебували в
польському громадянстві до 17 вересня 1939 р. і бажають
переселитися на територію Польщі» [5,с.287–294].
Перш за все потрібно встановити як польське населення
на території УРСР відреагувало на підписання Угоди від
9 вересня 1944 року і на поїздку до Польщі в скорім часі.
Багато поляків – робітники, селяни, а також частина
інтелігенції заявляють, що їм за Радянської влади добре і
вони не мають наміру переїжати до Польщі.
Житель м. Львова Белх І.Т., поляк, заявив: «...Я ніколи
не поїду до Польщі тому, що я знаю, що коли ми приїдемо до Польщі, то нас віддадуть поміщикам, а я досить напрацювався на них до 1939 року. Я бачив хороше життя за
Радянської влади з 1939 по 1941 рік і тепер я вільний від
поміщицької кабали…» [6,арк.109–110].
Громадянин Гацек І. поляк з м. Черткове стосовно
Люблінської угоди сказав слідуюче: «…Це рішення уряду.
Але, тяжко виїжати із рідного міста, де народився, виховався. Якщо це рішення не обов’язкове, я би особисто не
поїхав…» [7,арк.185].
Звісно були і позитивні відгуки з приводу переїзду, наприклад, громадянин Азбестбаун заявив: «…Я в Польщу
поїду тому, що там живуть мої родичі, а Польща моя батьківщина…» [8,арк.3].
Як свідчить доповідна записка «Про хід евакуації польських громадян в Польщу по львівському евакорайону»
розгортання роботи в Львівському районі по евакуації поляків в Польщу було зустрінуто польським населенням з
великою настороженістю, а підчас і з організованим опором. Реєстрація проходила досить повільно, були такі дні
коли поляки не з’являлись до реєстрації зовсім, а реєструвались переважно не корінні мешканці м. Львова, та ті, що
в силу різних обставин війни опинились відірваними від
родини яка перебувала в Польщі. Сільське населення зовсім не реєструвалось, мотивуючи тим, що «ми тут родились, і тут помремо».
Такий стан утворився наслідком таких причин:
З перших днів розгорталися роботи по евакуації, польські націоналісти приклали всіх зусиль для того, щоб
скомпрометувати Люблінську угоду і зірвати її реалізацію.
Підпільна преса, польських націоналістів, їх листівки, посилена агітація, виступи в костелах ксьондзів були насичені пропагандою того, що «Львів був, є і буде польським
містом», «Англія і Америка не визнають Люблінської угоди». Оголошення про початок реєстрації польських громадян були протягом ночі зірвані, або перекреслені, а на деяких згодом появилися наклейки, «евакуація припинена».
Колишній Уповноважений польського Уряду по евакуації поляків Рогер та його апарат всякими засобами гальмували хід роботи по евакуації. Вели агітацію серед поляків,
«що їм до Польщі поки що їхати нема чого бо матимуть
там матеріальні і житлові великі труднощі».
Затримували визначення пунктів розселення евакуйованих і цим самим зривали фактичну відправку польських
громадян в Польщу.
Відмовляли в реєстрації тим польським громадянам, що
не мали особистих документів виданих німецькими оку-
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паційними властями. Під різними приводами затримували оформлення і видачу документів на виїзд до Польщі,
а поруч з цим уповноважений польського Уряду та відповідальні робітники його апарату організовували прийом
відвідувачів у справі евакуації у себе на квартирах, ставши
на шлях протекціонізму хабарництва та виготовлення фіктивних евакодокументів [9,арк.16–17].
Якщо передивитись статистичні дані по масштабам переселення, то можна побачити, що переселення поляків з
УРСР проходило значно повільніше у порівняння з українським населенням з Польщі. Цьому сприяло дві причини.
Першою причиною було толерантне ставлення польських
чиновників по переселенню до своїх громадян, які не бажали переселяти людей у зимовий період або у непристосованих для цього вагонах. До другої причини В.Сергійчик
відносить політичне підґрунтя, розподіляючи її на 3 складові: 1) відстоювання претензій на землі Західної України;
2) сподівання на виникнення війни між Англією. США
та СРСР; 3) невдоволення поляків діяльністю ПКНВ, що
спричинило важке становище в Польщі [3,с.30–31].
У доповідній записці «Про хід роботи з евакуації польського населення з території УРСР в Польщу і антирадянських проявах серед поляків» зазначається, що Управління
Львівської та Ковельської залізної доріг протягом лютого
і в першій половині березня 1945 року не представляють
вагонів для перевезення евакуйованого населення.
Крім того протягом 5 місяців Тимчасовий Польський
Уряд не надав своєму Уповноваженому загального плану розселення евакуйованого населення на територію
Польщі. Перші місяці Тимчасовий Польський Уряд посилався на те, що у них ще незначна територія звільнена від
німецьких загарбників, і тому ніде розселяти евакуйоване
польське населення [10,арк.104–110].
Після опублікування в пресі комюніке про рішення
Берлінської конференції про укладення договору про кордони між СРСР і Польщею, на польське населення дані документи мали значний вплив. Відразу ж збільшилася кількість заяв для виїзду до Польщі [10,арк.241–242].
Як зазначає І.Іллюшин, польські підпільні формування
всіляко протидіяли виселенню поляків, тим самим затримували усю переселенську кампанію. Він також згідний з
думкою, що підписання у 1945 році договору про радянсько–польський кордон завершило боротьбу поляків за
Західну Україну [3,с.78].
На противагу усім методам затримання переселення,
радянське керівництво вживало відповідні засоби для
пришвидшення переселення. Одним з таких методів було
заселення українських переселенців з Польщі в хати поляків, які ще не виїхали з УРСР. А уже у 1945 році були
випадки, коли полякам не дозволяли збирати свій урожай
[4,с.103–115]. Також, як вказує А.Боляновський застосовувались такі засоби адміністративного тиску: не дозволялась діяльність польських шкіл, навчання проводилось за
радянськими навчальними програмами; скасовано заборону мобілізації польського населення західних областей за
межі району, на роботу в промисловість східних областей
та інших республік СРСР; на поляків покладалися такі самі
обов’язки, які покладалися на усе інше населення УРСР.
Але найжорстокішім методом примусу А.Боляновський
підкреслює був терор, який повинен був залякати поляків,
які відмовлялися від’їжджати до Польщі [2,с.58].
Переїхавши на територію Польщі, переселенців не завжди чекала тепла зустріч. Наприклад, як свідчить доповідна записка «Про хід евакуації польських громадян з
території Західних областей УРСР до Польщі», польське
населення по прибуттю на територію Польщі, незважаючи
на своєчасне попередження ні ким із польських властей не
зустрічалося і по прибуттю ешелонів до місця призначення, охорона власності переселенців не забезпечувалась.
Так, наприклад: 2.12.1944 року з міста Львова у місто
Перемишль був відправлений ешелон з польськими громадянами. По прибуттю в м. Перемишль ніхто з представників польської влади переселенців не зустрічав.
Радянські працівники, що супроводжували ешелон змушені були самі розшукати керівників міста та представників
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з Любліна з розселення польського населення, які згодом і
організували прийом прибулих поляків.
22 числа на ст. Перемишль прибув заступник начальника
жандармерії району Перемишля підпоручик Шуманський,
який будучи в нетверезому стані, замість наведення порядку на станції, намагався проводити арешти польських
громадян, які прибули з міста Львова.
Під час розвантаження складу окремі особи, користуючись відсутністю польської влади, проводили розкрадання
речей, що належать евакуйованим. Крім того, одному евакуйованому було нанесено ножове поранення [10,арк.12].
У спеціальному повідомленні зам Наркома Держбезпеки
УРСР Дроздецького наведено приклад, а саме: в процесі
перегляду поштової кореспонденції, що виходить від польського населення наводиться такий уривок з листа громадянина Корда Станіслава – село Мочуланка Людвіпольського
району, Рівненської області: Періфіковскому Михайлу
21.12.44 р.
«...Дорогий Михайло, Вронік, який супроводжував наших поляків за Буг повернувся вже додому і він нам розповів, що прибулих туди поляків добре зустрічали і навіть з
духовим оркестром. Після чого всіх забрали на автомашини і повезли в гарні будинки, які були з усіма зручностями.
Як приємно всім було на душі ... « [11,арк.86–88].
Підводячи підсумки слід зазначити, що українські дослідники, так само як і польські, підтверджують неоднозначну реакцію польського населення на Угоду від 9 вересня 1944 року. Були як позитивні так і негативні відзиви.
Польське керівництво усіма можливими методами намагалося відтягнути, або уникнути переселення, цьому сприяло довготривале не визначення кордонів між Польщею та
УРСР. І лише у 1945 році польське населення зрозуміло,
що надій на залишення їх на території Західної України
уже немає, що спровокувало збільшення кількості заяв на
переселення.
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десятиліття здобуття Україною незалежності вітчизняні науковці та
дослідники зуміли просунутись вперед та створити репресіологію.
Ключові слова: репресії, історіографія, зрушення.
Rusin R.M., competitor of chair of history of Ukraine of Educational and
scientific institute of history and right of the Nikolaev national university of
name V.A. Sukhomlinsky (Ukraine, Nikolaev), akunin@list.ru
Mass political repressions in Ukraine between the military period:
modern historiography (1991–1999)
The author sets as the purpose to analyze high–quality changes
in development of a historiography of mass political repressions. The
conclusion what exactly in the first decade of acquisition of independence by
Ukraine domestic scientists and researchers managed to move ahead and
create a repressiologiya is drawn. It is emphasized, at this stage researchers
of repressions could open all truth about horrors of that period.
Keywords: repressions, historiography, shifts.
Русин Р.М., соискатель кафедры истории Украины, юрист,
Учебно–научный институт истории и права Николаевского
национального университета им. В.А. Сухомлинского (Украина,
Николаев), akunin@list.ru
Массовые политические репрессии в Украине междувоенного
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Автор ставит за цель проанализировать качественные
изменения в развитии историографии массовых политических
репрессий. Делается вывод, что именно в первое десятилетие
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Перші серйозні кроки, пов’язані із новим концептуальним наповненням в контексті розробки масових політичних репресій міжвоєнного періоду, розширенням джерельної бази, використанням цілого ряду наукових методів та
принципів, зроблені на завершальному етапі горбачовської
перебудови. Спочатку на сторінках періодичних, науково–публіцистичних видань, а згодом й у монографічному
та дисертаційному вимірі, розпочалась активна розробка
проблеми. Але ці «намагання» були лише намаганнями.
Кардинальні зміни в розвитку репресіології відбулись після здобуття Україною незалежності. «Репресіологія» перетворилась на справжню науку із власним концептуальним
наповненням, методологією, обробкою інформації, ґрунтовною джерельною базою. Відбулось розширення хронологічних рамок – 20–30–40–50–ті рр., а подекуди – верхня
межа сягає 80–х. Міжвоєнний період виділили окремо.
Метою даної статті є аналіз головних напрямків досліджень, які виокремились в історіографії проблеми
масових політичних репресій на Україні в міжвоєнний
період. Завданням автор вбачає висвітлення здобутків та
з’ясування невирішених питань в історіографії проблеми
періоду першого десятиліття незалежності України.
Найбільше нашу увагу привернула дисертація В.Коцура
[8], яку дослідник захистив в 1999 р., отримавши науковий ступінь доктора історичних наук. В цьому дослідженні найкращим чином підбиті підсумки з деяких важливих
аспектів досліджуваної нами проблеми. Важливим постає
історіографічний аналіз, на основі нових концептуальних підходів, літератури з проблем історії українського
робітництва, селянства, інтелігенції, інших соціальних
верств суспільства, а також вивчення дисертантом ролі
комуністичної партії, рад, профспілок, комсомолу, інших
громадських організацій, силових органів, зокрема, ЧН–
НКВД у формуванні антидемократичного, репресивного
ладу [8,арк.13–19]. Особливо цікавим видається розділ
четвертий, присвячений вивченню історичної літератури
про політичну систему радянського суспільства 1920–30–
х рр. (арк.303–384). Важливе місце у вивченні репресивної сутності тоталітарного суспільства в Україні посіда-
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ють, як зазначено в дисертації, дослідження Г.Касьянова,
М.Панчука, Р.Пирога та ін. Ці дослідження на значному
фактологічному матеріалі розкривають каральні акції органів ВУЧК, що обрушилися на вчених і наукову інтелігенцію, на ВУАН і суспільні та професійні організації інженерно–технічної та наукової інтелігенції [8,арк.365–377].
Підводячи підсумки історіографічного огляду літератури,
автор робить висновок, що історія ДПУ, масові репресії
другої половини 20–х – 30–х рр. за його участю проти
українського народу, вже стали предметом історичних та
етнополітичних досліджень, але вивчені не в такій мірі,
як того настійно потребують історична наука та соціальна
практика [8,арк.382–383].
Відповідно до цього, повертаючись до перших років
здобуття Україною незалежності, перейдемо безпосередньо до власного аналізу проблеми. В рамках окремих
конференцій все частіше починає лунати проблемна тема
[15]. Символічним для першої половини 90–х рр. в розвитку історіографії проблеми постає робота в період з 15
по 16 вересня 1994 р. міжнародної наукової конференції у
Києві [14]. Серед 200 учасників конференції, були 4 академіки і члени–кореспонденти НАН України, а також 20
докторів і кандидатів наук, ряд громадсько–політичних
діячів України. Найбільше привертають увагу, в зв’язку
із використанням широкої джерельної бази та різноплановістю дослідження нашої проблемної теми, доповіді і
наукові розвідки П.Панченко (Тоталітарна природа держави і політичне коріння переслідування інакомислячих),
Ю.Шаповала (Україна як об’єкт політичного терору (20–
і – початок 50–х рр.), Р.Пиріга, О.Гранкіної (Архівно–слідчі справи репресованих як історичне джерело), С.Кокіна
(Становлення тоталітарної системи та початок масових політичних репресій в УСРР (1920–1922 рр.) та ін. Відтоді набув нового дихання процес пошуку, нагромадження, аналізу та оприлюднення значного фактологічного матеріалу,
присвяченого масовим політичним репресіям в Україні. Із
здобуттям незалежності України відбулась «архівна революція», дослідникам відкрилась можливість працювати із
закритими раніше фондами, які зберігались в чисельних
державних архівосховищах. В контексті останнього публікується збірник, автори якого головною метою вбачають
в пошуку, аналізі та оприлюдненні матеріалів архівно–
слідчих справ репресованих, а також виробленні методів
праці із цими специфічними джерелами [1]. Єдиною комплексною роботою джерелознавчого характеру, на думку
чималої кількості дослідників, є монографія С.Білоконя
[3]. Автор піднімає ряд важливих питань. Обґрунтовується
важлива теза про те, що існувала практика нищення неприємних документів. На підтвердження цього, автор
оприлюднює певні документи та аналізує ланцюг подій.
В результаті це дало змогу стверджувати, що М.Хрущов
наказав знищити розстрільні списки, на яких стояли його
підписи [3,с.28]. Цікавою є теза про те, що один із міфів,
який введено в обіг спільними зусиллями, саме й полягав
в тому, щоб усі злочини режиму персоніфікувати в одній–
єдиній особі. Так, ревізіоністи ХХ з’їзду вказали такого
«козла відпущення» – це був Й.Сталін. С.Білокінь зазначає: державний терор лежав в самій природі більшовизму
(а не лише в особі Й.Сталіна), а події початку 20–х рр., і
кінця 30–х виявляють дію одного й того самого механізму
[3,с.77–79].
До розширення джерельної бази проблеми долучились
й інші провідні історики та дослідники. Р.Подкур документально доводить факти ведення органами держбезпеки
відстеження політичних процесів в середовищі колишніх
політичних партій, інтелігенції, студентства, духовенства.
Результатом наукової діяльності дослідника став захист в
1998 р. дисертаційного дослідження на тему «Документи
радянських спецслужб як джерело до вивчення політичних, соціально–економічних, культурних процесів в
Україні (20–30–ті рр. ХХ ст.)» [11]. Джерельна база проблеми збагачувалась завдяки й опублікованим статистичним зведенням, які характеризують ступінь терору на той
час. В світлі останнього з 1994 р. в журналі «З архівів
ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ» розпочалась публікація різного
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роду наказів, звітів та статистичних зведень щодо діяльності центрального управління надзвичайних комісій при
Раднаркомі України, про діяльність ДПУ УСРР на початку
20–х рр. [7].
Паралельно із розвитком джерельної бази досліджуваної проблеми, активно розвивається її історіографія.
Наступна праця має узагальнюючий характер, демонструючи еволюцію поглядів вчених на сутність державного репресивного режиму та його складових, в тому числі й карально–політичних структур. Л.Бєрєнштейн справедливо
доводить, що всі політичні процеси 20–30–х рр. представлялись як об’єктивна необхідність розправи з «ворогами
народу» та «агентами фашизму» [2,с.8]. Роботи, в яких висвітлюється доля громадян республіки різних національностей та віросповідання, різного соціального походження
чи професійної приналежності, а також уточнюється статистика жертв державного свавілля, набувають особливого значення. На початку 90–х рр. в Києві виходить книга
«Репресоване відродження» [12], матеріали якої стали прямим свідченням державного терору щодо різноманітних
прошарків суспільства, й, особливо, інтелігенції. Про долю
М.Василенка, С.Єфімова, В.Підмогильного та багатьох інших, безневинно засуджених і в переважній більшості знищених в сталінських таборах, розповідається у цій книзі.
Визначальною є книга «Репресоване краєзнавство (20–
30–і роки)» [13], в якій на основі широкого кола джерел,
зокрема, архівів СБУ, висвітлюється стан краєзнавства на
Україні міжвоєнного періоду, розповідається про найбільш
активних діячів краєзнавчого руху, що стали жертвами незаконних сталінських репресій. В книзі висвітлена не легка
доля академіків М.Грушевського, М.Яворського, відомих
дослідників рідного краю С.Таранушенка, М.Рудницького
та інших. Підготовлене видання є одним з перших в українській історіографії, в якому широко використані документи та матеріали Комітету державної безпеки СРСР,
республіканських комітетів Держбезпеки та їх обласних
управлінь [13,с.3].
Зазначені питання висвітлені на документально–публіцистичному та монографічному рівнях. На матеріалах
Донбасу виконана праця З.Лихолобової, яка присвячена
вивченню процесів функціонування радянської держави
як тоталітарної, завершенню еволюції партійної моносистеми та її каральної системи [9]. Дослідниця зуміла досить
вдало здійснити узагальнення досягнень історичної науки
у з’ясуванні сутності та мети політики масових репресій.
Вона дійшла висновку, що в Україні специфіка політичного терору пов’язана з національним питанням [9,с.129].
В контексті останнього, досить актуальним постає вихід
колективної монографії про репресії 20–30–х рр. на сусідній території – Луганщині [5]. В наступній російськомовній колективній монографії [6] робиться ґрунтовне
узагальнення трагічних подій того часу. Колективом авторів документально обґрунтовується важливе концептуальне положення: в 20–х – на початку 50–х рр. в Україні
фабрикувались судові процеси і здійснювалась позасудова
розправа над людьми, знищувались представники різних
верств українського суспільства [6,с.32–34].
Осібно доцільно виділити праці стосовно питань депортації як засобу реалізації репресивної політики.
Найгрунтовнішою серед досліджень цього аспекту можна
вважати монографію І.Винниченко, предметом якої стали
саме такі прояви тотального терору в Україні як депортації,
заслання, вислання [4]. В підґрунтя дослідження покладено матеріали так званих «закритих архівів». Зазначено, що
сам механізм ліквідації куркульства наприкінці 20–х рр.
складався з двох частин: конфіскація майна і виселення
людей [4,с.18].
Отже, сучасні дослідники сходяться на думці, що державний терор лежав в самій природі більшовизму (а не
лише в особі Й.Сталіна), а події початку 20–х р., і кінця 30–х виявляють дію одного й того самого механізму.
Політичні ж процеси кінця 1920–х – початку 30–х рр. – це
інспіровані ДПУ УРСР операції для прикриття провалів
сталінської політики «економічних стрибків». Детальний
розгляд виру праць та напрямків, які з’явились за перше
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десятиліття доби незалежності України, йшов в контексті
наступної схеми, запропонованої істориком В.Нікольським
[10,с.13–26]. Поява історіографічних фактів на тлі соціокультурних факторів в перше десятиліття доби незалежності України проходила в рамках умовно об’єднаних змістовних груп: 1) аналізи певних архівно–слідчих справ або
їх комплексів; якісне піднесення джерелознавчих та історіографічних праць; 2) дослідження юридичного підґрунтя,
процесу створення репресивного апарату; 3) наукові праці
та розвідки за різноманітними аспектами та певними напрямками; 4) узагальнюючі дослідження за історичними
періодами радянської доби.
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Дослідження і популярні роботи про работоргівлю обчислюються багатьма сотнями. Работоргівля відігравала
таку велику роль в історії людства, що жодна книга з історії Африки, Америки, багато досліджень по історії Європи
не можуть не містити хоч би розділ про вивезення невільників в Новий Світ. Проблема работоргівлі і боротьби за
заборону рабства широко показана в працях таких вітчизняних та російських істориків як Й.М. Шкляж [25–30],
М.И. Романова [23] та ін. Англомовні праці сучасних закордонних істориків до нашої уваги не увійшли, що стане
предметом дослідження в наступних наукових розвідках.
Метою даної статті є спроба висвітлення історіографії
аболіціоністського руху в Англії та її колоніях в контексті проблеми скасування работоргівлі та рабовласництва.
Завданням автор вбачає визначення кола, в переважній
більшості, закордонних праць XVIII – початку XX ст., які
можуть пролити світло на розуміння аболіціоністського
руху в цілому.
Дещо зазначимо, власне, про саму проблему. Рабство існувало в Африці задовго до появи європейців, але носило
воно тоді патріархальний, домашній характер. Але з появою
європейців торгівля людьми набула небаченого розмаху.
Під час її найвищого розквіту, в XVII–XVIII ст., майже всі
країни Західної Європи явно чи таємно брали участь у цьому прибутковому промислі. В контексті останнього виникає та набирає обертів аболіціоністський рух. Аболіціонізм
(англ. abolitionism, від лат. Abolitio, «скасування») – громадський рух, що домагається скасування будь–якого закону.
У більш вузькому сенсі для нашої проблеми має наступне
трактування. Аболіціонізм – політичний рух (наприкінці XVIII–XIX ст.) за скасування рабства, работоргівлі та
звільнення рабів. Аболіціоністом називали тих філантропів, які, не беручи прямої участі в діяльності політичних
партій, намагалися за допомогою публічних проповідей і
друку сприяти знищенню рабства. До кінця XVIII ст. антирабовласницькі заклики і настрої широко розповсюдилися
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в Європі. На початку XIX століття більшість урядів європейських країн визнавали необхідність скасування рабства
[26,с.4–6]. Боротьба із рабовласництвом набувала чіткого
окреслення завдяки зусиллям У.Уілберфорса (1759–1833),
члена англійського парламенту. Саме він активно виступав
проти работоргівлі і додав чимало зусиль для скасування
работоргівлі у всій Британської імперії. 22 лютого 1807 р.
У.Уілберфорс і його однодумці отримали певну перемогу.
У переважній більшості – 283 голосів «за» і 16 «проти»
пропозиція про скасування работоргівлі була ратифікована
в палаті громад. Закон про работоргівлю набув чинності
25 березня 1807 р., роблячи незаконною торгівлю рабами
у всій Британської імперії [17]. Закон про заборону работоргівлі не означав скасування рабства. Після 1807 р. відкриту «вільну работоргівлю» змінила контрабандна, розміри якої часто не поступалися першою [18,с.134–135]. В
1827 р. Великобританія заявила, що участь у работоргівлі
прирівнюється до піратства і карається стратою. З 1807 по
1860 рр. ескадри королівського військово–морського флоту у Західній Африці захопили близько 1600 суден і звільнили 150 тис. африканців, які були на борту [15].
В липні 1833 р. у всіх періодичних виданнях в одній із
англійських колоній – Капській, опубліковано план звільнення невільників. Звільнення рабів в Капській колонії
виявилося формальним актом. У практичному плані, однак, тільки раби у віці до шести років були звільнені, як і
всі раби у віці старше шести років були реорганізовані в
«учнів». На практиці багато рабів не могли покинути свого
пана, так як, на думку останніх, вони ще не були пристосовані до життя у «вільних умовах». Закон також включав
право на компенсацію для рабовласників, які втратили
свою власність [20]. В результаті перерахованих компенсацій за рабів, стали відомі імена власників, це були сотні
британських сімей, багато з яких мали високий соціальний
статус [16].
Місіонерство на теренах південноафриканського континенту відігравало одну з головних ролей в розвитку аболіціоністського руху [26,с.4–6]. Місіонери не були монолітною
групою і не формували об’єднаний рух. Наприкінці XVIII
ст. в Південній Африці місіонерська діяльність була слабо
розвинена. Серед місіонерів Лондонського місіонерського товариства найбільший вплив мали Йоханнес ван дер
Кемп (1747–1811), Джеймс Рід і Андреас ван дер Лінген
[25,с.41–63], а також такі активні учасники аболіціоністського руху як Джон Кемпбелл, Томас Прінгл (1789–1834),
Дж.Фейерберн [27,с.48–62;29,с.43]. Яскравим кроком стало заснування Антирабского товариства у Великобританії
в 1823 р., членами якого були: Т.Кларксон, У.Уілберфорс,
Б.Генрі, Т.Бакстон, Е.М. Ллойд, Д.Смейл, Е.Піз і Е.Найт
[30,с.108].
Перейдемо безпосередньо до огляду кола джерел та
літератури. В архівах європейських, американських і африканських міст, які були раніше центрами колоніальної
торгівлі і торгівлі рабами (Лондона, Ліверпуля, Нанта,
Нью–Йорка, Нового Орлеана, Ріо–де–Жанейро, Гавани,
Фрітауна), зберігаються численні документи, що відносяться до работоргівлі. Це папери торгових компаній і
компаній у справах работоргівлі, листування урядовців,
справи «змішаних» комісій, які займалися затриманими
невільничими кораблями, листи, повідомлення місіонерів
і т.д. В 70–х – на початку 90–х років ХХ ст. за кордоном
з’явилося ряд цікавих робіт, написаних на архівних матеріалах. Це роботи Фішерів А. і Г. [7], Р.Лавджоя [12], Р.Бічі
[1], С.Майерса [13].
В монографії С. Абрамової [18], опублікованій в
1992 р., використано матеріали архівів Великобританії.
Так, в Ліверпулі, найбільшому місті–работорговцеві
Великобританії і усієї Європи, в міському архіві збережені багаточисельні документи епохи работоргівлі – для
Ліверпуля це друга половина XVIII і початок XIX ст. [11].
Корабельні журнали невільничих кораблів детально розповідають, як проходила купівля невільників, скільки і де
було придбано рабів. «Будинок Родса» в Оксфорді – це відділення бібліотеки Оксфордського університету, де зібрані
книги, періодика і архівні матеріали, які стосуються країн
Африки [18,с.253]. Проте в основному дослідники проблеми використовують не архівні документи, а матеріали

106

Випуск 77

офіційних публікацій країн–работорговців. В першу чергу
Великобританії. В офіційних виданнях звітів про засідання парламенту Англії – країни, яка була видатним работорговцем, – міститься безліч матеріалів про работоргівлю в
цілому, про політику англійського уряду по відношенню
до Африки, Вест–Індії і про колоніальні проблеми, тісно
пов’язані у той час з работоргівлею [9]. Унікальне джерело – щоденник вождя–работорговця одного з племен ефік
Антера Дуке, який той вів з 1785 по 1788 р. Це – єдина
робота, написана африканцем–работорговцем [6]. В XIX
ст., після заборони работоргівлі, торговці невільниками
вже не могли широко і відкрито розповідати про свою
«роботу». Можна відмітити лише одне дуже цікаве видання – мемуари Теодора Кенота, торговця рабами на західному узбережжі Африки в XIX ст. [3]. Величезний матеріал
про работоргівлю, особливо цінний тим, що він зібраний
добросовісною і обізнаною людиною, – щоденники і записки місіонера Давіда Лівінгстона. Його оповідання про
работоргівлю досі можуть привести в жах читача [21].
Аболіціоністи європейських країн і Америки зібрали величезний фактичний матеріал про работоргівлю, її жахи,
трагічні наслідки для Африки. Е.Бенезет [2], Т.Кларксон
[4], У.Уілберфорс [14] і багато інших виступили за припинення вивезення рабів з Африки і повне припинення работоргівлі. Необхідно звернути увагу на роботи «патріарха»
африканістики У.Е.Б. Дюбуа. Його дослідження «Заборона
африканської работоргівлі в США. 1638–1870» досі залишається одним з найцікавіших по цій темі [5]. В монографії «Африка» [19] дано гранично стислий, глибоко емоційний нарис розвитку работоргівлі і її впливу на розвиток
Європи і Америки.
В радянській науковій літературі вивчення работоргівлі почалось в 50–х роках. Загальна постановка питання
про її роль в історії і про наслідки для Африки була дана
в працях першого директора Інституту Африки АН СРСР
І.І. Потєхіна. В дослідженнях Д.А. Ольдерогге містяться
цікаві матеріали про рабство і работоргівлю в деяких районах Африки [22]. Монографія М.Ю. Френкеля – перша на
подібну тему в радянському африканістиці – показує нам
відношення до работоргівлі перших представників африканської інтелігенції: Е.Блайдена, С.Кроутера, Д.Хортона
[24]. Більшість перелічених вище книг є у бібліотеках
Москви, Санкт–Петербургу і Одеси. Значно менше ми
знаємо про бібліотеку Одеського університету. Для історика особливий інтерес становлять книги так званого
Воронцовского фонду. В кінці XIX ст. в Одеський університет була передана одеська бібліотека князя Воронцова
(всього у Воронцових були три бібліотеки), яка досі збереглася усередині університетської, у вигляді окремого
фонду [28,с.67]. З’ясувалося, що у Воронцовському фонді
наявний не випадковий, а систематичний підбір видань
з проблем, пов’язаних з боротьбою проти работоргівлі, і
особливо з відміною рабства африканців. Так, тут виявилося дуже рідкісне видання дебатів в палаті лордів англійського парламенту з питань заборони работоргівлі [10]. Є
тут і матеріали дебатів про работоргівлю в палаті громад
[8] (ці видання відсутні в інших бібліотеках Росії), і роботи
аболіціоністів та захисників работоргівлі.
Отже, стає зрозумілим, що книги, комплекти журналів,
газет, памфлетів, наукові і інші огляди, протоколи англійського парламенту, збірки юридичних і інших документів,
статистичні довідники, численні брошури, твори художньої літератури і мистецтва, як то англійського походження, так і російськомовного, все це допомагає визначити
проблему як таку, та націлити дослідників на вирішення
нових завдань пошуку.
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Військові дії Великої Армії Наполеона
в 1806–1807 роках через призму статей
«Варшавської газети»
Аналізуються статті надруковані у «Варшавській Газеті» в 1806–
1807 роках, в яких висвітлювалися дії Великої Армії Наполеона. В
історіографії цю добу називають «першою польською війною». Період
1806–1807 років був дуже важким і мінливим часом в історії польського
народу. Ми не можемо навіть припускати чи був Наполеон тоді ворогом,
чи другом для поляків. Відомо тільки, що він не з самого початку
планував звільнити польські землі, лише з часом його підхід змінився.
Звідси випливає також непряма роль преси у формуванні публічної
думки на польських землях. Дана стаття – це спроба знайти відповідь
на питання: з якою метою проводилося навмисне засекречення або
перекручення правди?
Ключові слова: Наполеон Бонапарт, Варшавська газета, армія, Франція,
Тільзіт, Аустерліц, війна.
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War activities of the Great Army of Napoleon, accorвing to Gazeta
Warszawska between 1806 and 1807
War activities of the Great Army of Napoleon, according to Gazeta
Warszawska between 1806 and 1807 is the study covering the time known
in historiography as «the first Polish war». The accounts from «Gazeta
Warszawska» constitute the primary source of information. The period
between 1806 and 1807 was a very difficult and changeable time for the
Polish nation. We cannot even decide on whether Napoleon was a friend
or an enemy of the Poles. What is known, however, is that he did not plan
to liberate Polish lands from the very beginning but his attitude changed
over time. However Napoleon was described in a very positive light in each
quoted fragments of the works of different historians and in every newspaper
of that time. That is the reason for an indirect role of the press in shaping
and molding the public opinion on Polish lands. The aim of the article is to
find the answer to the following question: What was the aim of the deliberate
concealment of the truth or its distortion?
Keywords: Napoleon Bonaparte, newspaper Warsaw, army, France,
Tilsit, Austerlitz, war.
Добжынська К., магистр, докторант, Институт истории
Академии им. Яна Длугоша (Польша, Ченстохова), kii1969@mail.ru
Военные действия Великой армии Наполеона в 1806–1807
годах через призму статей «Варшавской газеты»
Анализируются статьи, печатанные в «Варшавской Газете» в
1806–1807 годах, в которых освещались действия Великой армии
Наполеона. В историографии этот период называют «первой
польской войной». Период 1806–1807 годов было очень трудным и
изменчивым периодом в истории польского народа. Мы не можем даже
предполагать, был ли Наполеон тогда врагом, или другом Поляков.
Известно только, что он не с самого начала планировал освободить
польские земли, лишь с течением времени его подход изменился.
Отсюда вытекает также косвенная роль прессы в формировании
публичного мнения на польских землях. Статья – это попытка
найти ответ на вопрос: с какой целью проводилось намеренное
засекречивание или искажение правды?
Ключевые слова: Наполеон Бонапарт, Варшавская газета, армия,
Франция, Тильзит, Аустерлиц, война.
(стаття друкується мовою оригіналу)

Период 1806–1807 гг., называемый в историографии
«первой польской войной», показан через призму статей, публиковавшихся в «Варшавской Газете». В Европе
и мире печатная пресса была единственной формой массового распространения новостей с середины XVI века
до начала 20–х годов XX века. С этим связана косвенная
роль прессы в формировании общественного мнения на
польских землях [1,s.18]. Однако не всегда сообщения в
газетных статьях описываемого периода истории были
правдивыми. Возможность высказываний на тему политики и армии в значительной мере ограничивалась строгим
контролем цензуры.
К числу старейших информационно–политических изданий принадлежала «Варшавская газета». Ее содержание
в то время составляли статьи, посвященные политике,
хроника, различные экономические известия, но прежде
всего сообщения о французской армии и проведенных
ею сражениях. Однако картина событий, преподносимая
газетой, корректировалась цензурой, а, следовательно, зачастую служила исключительно восхвалению наполеоновской системы. «Варшавская Газета» издавалась с января
1774 г. За 20 лет своего существования под руководством
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Стефана Лускины она приобрела репутацию издания,
которое активно поддерживало державы, принимавшие
участие в разделе Польши и в борьбе с Просвещением
[2,s.67]. Издание часто подвергалось нападкам, а редактор
вел со своими конкурентами многочисленные судебные
процессы. Однако вплоть до Четырехлетнего Сейма нарушить монополию Лускины в области печати было невозможно, так как король Станислав Август Понятовский
из собственных средств оплачивал подписку на эту газету. В 1924 году «Варшавская газета» отмечала 150–летие
своего основания. Она существовала до 1935 года, после
чего выпускалась под названием «Warszawski Dziennik
Narodowy».
Начиная с первой итальянской кампании Наполеону,
всегда доводилось вести боевые действия в достаточно зажиточных и густонаселенных странах, не слишком обширных, имеющих хорошие дороги. Он действовал по старому
правилу «война кормит войну». Это давало возможность
начинать кампанию с ограниченными ресурсами [3,s.434].
Стратегам старого покроя, привыкшим к долгим штурмам
крепостей, Бонапарт противопоставлял потрясающую
быстроту маневра и внезапность, обусловленную скрытностью собственных движений и хорошей разведкой, подчеркивает Башкевич [3,s.434].
Разбитая в битвах при Йене и Ауэрштедте прусская армия сумела, тем не менее, удержать несколько крепостей в
Силезии (в т.ч. Глац, Козле, Сильберберг, Франкенштейн)
и на Западном Поморье (Кольберг), вокруг которых действовали поспешно созданные партизанские отряды.
Наполеон оказался в новых боевых условиях. Французская
армия растянулась на большом оперативном пространстве,
от Гданьска до Пултуска. Основные действия кампании
1806–1807 годов разыгрывались на Гданьском Поморье,
Мазурах и в окрестностях Кенигсберга. Приняв решение
о начале войны с Россией, Наполеон приказал – исходя из
соображений дальнейших боевых действий – захватить
переправу через среднее течение Вислы до прибытия туда
русских армий. Историк Анджей Захорски справедливо
обращает внимание на тот факт, что ни междуречье Буга и
Нарева (Белая Пуща), ни правая сторона бассейна Нарева
(Зеленая Пуща), не были местностью, на которой можно было развернуть крупномасштабные боевые действия
[4,s.217]. Поэтому Наполеон принял решение о переброске Великой Армии через озерный край на приморскую,
прибалтийскую равнину. Пруссаки организовали сопротивление на этой малозаселенной лесистой местности.
Оружием их снабжал англо–русский флот – главным образом через порты Данциг и Кольберг. Этот фрагмент кампании 1806–1807 годов был назван в историографии «первой
польской войной».
Армия союзников, которую Наполеон намеревался
ждать в Познаньском воеводстве, остановилась на линии
Вислы и прекратила наступление. Уже в течение декабря
фронт был прорван. В книге Мариана Кукеля: «История
польской армии в наполеоновскую эпоху» мы читаем, что
маршал Ней перед лицом противника пересек реку – в
Торуни – благодаря самоотверженности и усердию польских плотовщиков; затем реку один за другим пересекали
французские корпуса левого фланга ниже впадения Нарева
в Вислу, и наконец среднее течение Вислы от Варшавы до
Модлина, Наполеон взял без боя [5,s.118]. Даву, корпус которого представлял собой центр армии, захватил 20 декабря островок у впадения Вкры в Нарев в Чарнкове и уже
тремя днями позже там остановился сам Император.
Об этих событиях писала и польская пресса, в этом числе «Варшавская газета»: «18–го числа маршал Даву счел
необходимым овладеть островом у впадения Вкры в Нарев
для лучшего расположения польского лагеря. Противник
также правильно оценил значение этой позиции. Посему
произошла ожесточенная перестрелка между авангардами,
но победа и островок остались за французами» [6,s.115].
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После ожесточенного боя, в котором отличились поляки из штаба Даву – Шимановский и Земенцкий – русская
дивизия Остермана отступила, а маршал Ожеро победоносно пересек реку Вкру. «Варшавская газета» также сообщала, что «московской армией командовал фельдмаршал Каменский, под командованием 75–летнего старика
находятся генералы Беннигсен и Буксгвенден» [6,s.115].
«Варшавская Газета» описывает в своих статьях и следующие сражения французских армий, сообщая: «22 декабря корпус маршала Ожеро сражался с москалями под
Плоньском и захватил 1500 пленных и 12 пушек. Против
московской батареи, вооруженной 12 пушками, сам маршал повел два регимента и взял ее в штыковом бою.
23–го числа под Оконем и Свидерками, 24–го числа под
Насельском, 25–го числа под Маковым сражался корпус
Даву» [7,s.25].
Главные силы Наполеон направил в сторону Цеханова –
это было ошибкой. Беннигсен стоял в Пултуске. Даву
бросил свои главные силы не на Пултуск, а на Голымин.
О храбрости французской пехоты в битве под Пултуском
нам известно в частности из статей «Варшавской газеты»:
«Маршал Ланн ударил на этот лагерь, имея дивизию Сюше
в первой линии, а дивизию Губина из третьего корпуса на
левом фланге. Произошла ожесточенная битва. После боя
противник был сломлен. 17–ый полк легкой пехоты покрыл
себя славой. Маршал Ланн был ранен пулей. В тот день
войска 5–го корпуса показали, на что способны храбрые
воины» [8,s.152]. В то время как корпус Беннигсенабыл
под Пултуском разбит, корпус Буксгвендена перегруппировывался в Голымине. Как пишет «Варшавская Газета»,
«Маршал Даву, преследуя врага от Насельска, догнал его,
и ударил, захватив лес у Голыминского лагеря. К 3 часам
пополудни перестрелка достигла наибольшего накала,
и, хотя ночь наступила слишком быстро, битва продолжалась почти до 11 часов вечера. Враг отступал в беспорядке, оставив артиллерию, обозы и множество убитых.
Император, овладев значительной частью артиллерии и
всех позиций врага и, отогнав его более чем на 40 миль,
расположил свою армию на зимние квартиры» [8,s.152].
Бюллетень Великой Армии, информировал 30 декабря 1806 года о «завершенных битвах под Чарновым,
Насельском, Кужомбом и полном и внезапном отступлении русских войск, чем закончились год и кампания» – эти
известия поместила на своих страницах «Варшавская газета» [8,s.152]. После этих сражений французские корпуса жаловались на польскую войну, на убожество страны,
суровость климата и польские бездорожья. В сообщениях
французских солдат мы находим слова: «Ах, что это за
проклятое болото (…) и они зовут его родиной!» [5,s.121]
Адъютант маршала Бернадота Марселен Марно писал:
«Мы в Польше – самой плохой и самой бедной стране
Европы. После пересечения Одры никаких дорог, болото
и песок, грязь и большая часть земель не обрабатывается»
[9,s.159].
Французская кавалерия, лошади которой не выдерживали тягот, не была в состоянии выступать против казаков.
Нужны были поляки. Польша в то время вооружалась.
Начиная кампанию 1806 года. Наполеон хотел сформировать из пленных и дезертиров польской национальности
новый легион, т.н. «Северный Легион». Создание этого
легиона планировалось без участия «старого» солдата,
который сражался тогда с англичанами в южной Италии.
Как правильно заметил М.Кукель, к этой задаче нельзя
было привлечь Домбровского, чьи патриотизм и мужество
были непригодны в рамках этого «вспомогательного» формирования, лишенного отчетливого польского характера.
Северный легион должен был фигурировать под коллективным названием «воины севера». Для этой задачи требовался генерал слепо преданный, но без национальных
предрассудков – Иосиф Зайончек [10,s.31]. Наполеон знал,
что речь уже идет не о создании вспомогательной армии, а
о создании союзной армии в количестве нескольких десятЗбірник наукових праць «Ґілея: науковий вісник»
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ков тысяч человек. Домбровский стал человеком момента,
в ответ на четкое требование Наполеона явилось традиционное шляхетское ополчение, конное рыцарство.
В середине января 1807 г. регулярный призыв достиг
почти 20 000 солдат, как отмечает М.Кукель [5,s.122]. В
день Рождества под Ловичем собрались более 4000 кавалеристов. В этот день генерал Домбровский, обращаясь
к рыцарству, сказал: «Этот 1807 год – первый, в котором
каждый из вас жизнь свою начинает, потому что того, кто
родины своей не имел, можно в число умерших зачислить.
Самым счастливым днем жизни моей я буду считать тот,
что после двенадцатилетнего расставания соединяет меня
с Вами, соотечественники, что дает мне возможность взирать на сладостные плоды трудов моих, начатых за границей ради удержания мужественного духа в поляке. Я буду
щедро небесами вознагражден, когда сумею убедить вас в
том, что не тщетными надеждами земляков моих кормил»,
сообщает «Варшавская газета» [11,s.27].
3 января 1807 Наполеон создал Правящую Комиссию,
которой препоручил власть над «Польшей, отвоеванной
у прусского короля», конечно, под собственным руководством. В одном из номеров «Варшавской газеты» мы
находим Универсал, информирующий об установлении
Правящей Комиссии: «всем и каждому в отдельности, кому
об этом знать полагается, объявляется: освобождена значительная часть Польши, Наполеоном непобедимым. Она
не имела до сегодняшнего дня в своем внутреннем строе
единства, которое бы, соединяя все части администрации,
придавало импульс всему организму. Эта потребность объединения власти не могла ускользнуть от всевидящего ока
того, кто способен привести огромное государство и неисчислимые народы дорогой славы к счастью. Посему Его
Величество Император Французов и король Итальянский
Наполеон Великий издал грамоту о создании Правящей
Комиссии» [12,s.31].
В конце января возобновились военные действия.
Сражалась польская армия Понятовского, генерала
Зайончека и генерала Домбровского. 8 февраля состоялась
большая битва под Прейсиш–Эйлау. «Варшавская газета»
приводит слова Императора: «это была не битва, а резня»
[13,s.270]. Наполеон стал победителем, имея 67 000 солдат против 83 000 врагов, 200 пушек против 300 русских
и прусских, но победа обошлась ценой свыше двадцати
тысяч раненых и погибших. Некоторые историки вообще
утверждают, что эта битва была проиграна французами.
Русская армия действительно покинула поле боя, но была
рассеяна в состоянии боевой готовности. После битвы
«Варшавская газета» писала: «10 дней убирали трупы с
поля боя, насчитали 7000 московских, 12000–15000 пленников, 12 знамен и 45 пушек, все это светлые знаки победы, которая, увы, была завоевана кровью многих храбрецов» [14,s.296]. Наполеон, кажется, осознал жестокость
войны, писал Я.Башкевич [3,s.435].
С этого времени только Россия оставалась самым серьезным противником. После битвы под Прейсиш–Эйлау
самой близкой оперативной целью был городок Тчев.
Сосредоточение сил облегчило падение поморских крепостей. В феврале поляки заняли Тчев и Слупск, вместе
с французами осаждали Гданьск, который капитулировал
в мае. Превосходно проявила себя дивизия Домбровского,
состоявшая из рекрутов, что еще раз подтвердило боевую ценность польского солдата, демонстрирующего
готовность положить конец разделы. После этой победы
Наполеон оценил штурм поляками Тчева. Бонапарт укреплял свои службы снабжения, опустошая запасы союзников: немцев, голландцев, испанцев и, конечно, поляков.
Французские потери: 3000 убитых и 7000 раненых, русские:
7000 убитых, 20000 раненых и 4000 пленников [15,s.237].
Успех французской армии описывала и «Варшавская газета»: «Наблюдательному корпусу сообщается, что Гданьск
капитулировал, гарнизон в плену. Маршал Лефевр уже занял этот город. Коменданты крепостей в зоне действий наЗбірник наукових праць «Ґілея: науковий вісник»
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блюдательного корпуса велели в честь этого важного происшествия стрелять из пушек» [16,s.598].
Перерыв в военных действиях на мазурском фронте
длился более 3 месяцев. 10 июня армии вступили боевой
контакт.
Польша осталась с Наполеоном. Бонапарт, собирая
отовсюду свои корпуса, шел в сторону Кенигсберга.
Домбровский вел свою дивизию к Великой Армии из
Гданьска. 14 июня состоялось сражение под Фридландом,
точное описание которого дает нам «Варшавская Газета»:
«Армия французская достойно провела 14 июня, годовщину сражения под Маренго. Битва под Фридландом будет
так же знаменита в истории. Московская армия была окружена, ее порядки прорваны в центре, она была отрезана
от своих складов и совершенно разбита. 80 пушек взято,
от 25 до 30 тысяч москалей убито, взято в плен или потоплено, таковы события этого памятного дня» [17,s.794].
Русские потери – 15 000, французские – 5000 [15,s.193].
Победа Наполеона была огромной. Кенигсберг с запасами оружия попал в руки французов. Как верно отмечает Марьян Кукель – «величина победы вместе с величиной понесенных жертв, требовали заключения мира»
[5,s.140]. Фридландская битва окончила польскую войну.
Император питал иллюзии насчет того, что примирившись
с Александром, он даст прочный мир Франции и Европе.
Два императора встретились 25 июня на плоту посреди
Немана, на нейтральной территории. «За что мы, собственно, воюем?» – спросил Наполеон царя [3,s.424]. Ведь главным врагом для Наполеона всегда была Англия. Он желал
выстроить европейскую систему на разделе сфер влияния:
император французов владел бы западом, а царь – востоком. Победитель и побежденный начали говорить между
собой как союзники – и не об условиях мира, а о разделе
континента [18,s.96]. Затем переговоры были перенесены
в Тильзит, половину которого Бонапарт уступил царю.
«Варшавская газета» сообщала: «В Тильзите был подписан мир между императором французов и русским императором, каждый из которых был обеспечен полномочием
от своего монарха. Обмен документами договора состоялся 9 июля» [19,s.931]. Польские усилия на Поморье ни на
что не пригодились – оно осталось за Пруссией. Гданьск
с окрестностью радиусом 2 миль стал вольным городом.
Царь признал не только французскую империю, но и новые государства, созданные Наполеоном.
На переговорах в Тильзите решилась и судьба польских
земель. Из территорий, перешедших к Пруссии по второму и третьемуразделам, исключая белостокский округ, но
зато с Быдгощем и Торунью (которые отпали от Польши
еще в 1772 году), было создано Варшавское герцогство
площадью 104 тыс. кв. км с населением примерно 2,6 млн.
человек.
Тильзитский договор с Россией и Пруссией был большим
успехом Наполеона. Как правильно замечает А.Захорски,
«политическая мысль Наполеона парила все выше и
выше. Он жаждал уже не натуральных границ Франции,
а создания какого–то гигантского наднационального европейского государства. За эту дерзость ему пришлось
заплатить разрушением всего своего творения» [4,s.224].
Тильзитский мир укрепил престиж Бонапарта во Франции.
Окончилась «первая польская война» Наполеона.
Таким образом, можно согласиться с Гандельсман, который писал: «для поляков важно было то, что была нарушена тишина, которая должна была навсегда покрыть собой
польское имя (…), а бег времени был прерван внезапным
протестом. Высказалось польское общество, жизнеспособность польского народа заявила о себе громко и решительно» [31,s.50].
Период 1806–1807 годов был очень трудным и переменчивым в истории польского народа. Мы даже не можем
судить о том, был ли тогда Наполеон врагом или другом
поляков. Известно лишь, что он не с самого начала планировал освободить польские земли и только с течением
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времени его подход изменился. Однако в каждом из приведенных фрагментов книг разных историков и в каждой тогдашней газете он всегда описывался очень положительно.
Нет ни одного отрицательного высказывания о Наполеоне
на страницах «Варшавской газеты» тех времен. Описания
наполеоновских солдат бывают как положительными, так
и отрицательными, однако сам вождь всегда восхвалялся и
воспринимался как идеал освободителя.
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Податкова політика Арабського халіфату
в Азербайджані
(за матеріалами англомовної історіографії)
На основі критичного аналізу матеріалів англомовної історіографії
була вивчена податкова політика Арабського халіфату в Азербайджані
і Арране. Арабська адміністрація на місцях перейняла систему
оподаткування колишньої влади. Незважаючи на суперечливі дані
про данях і розмірах, які збиралися з індивідуального обкладення,
термінологічної неточності та відсутності уніфікованої системи
оподаткування, була досліджена система розкладки і збору податків.
Ключові слова: податкова політика, араби, Азербайджан, джизья,
харадж, немусульмани, доходи.
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Tax policy of Arab caliphate in Azerbaijan (based on the materials of
english–language historiography)
Tax policy of the Arab Caliphate in Azerbaijan and Arran has been
studied on the basis of a critical analysis of the materials of English–
language historiography. The Arab administration adopted the system of
taxation of a previous power in the field. In spite of conflicting data on a
tribute levied and an individual rating, a terminological inaccuracy and lack
of a unified taxation system, an apportionment and tax collection system
was researched. The nature of the taxes imposed on the conquered peoples
is still, in spite of much scholarly debate, rather obscure and probably
varied from place to place according to, first, the way in which the locality
was conquered by the Arabs – by force or by agreement – and, secondly,
the nature of the taxation system which had existed in the locality before
its conquest. There was as yet probably no fixed and universally used
terminology for the various taxes. The author studied such taxes as kharaj,
jizya, zakat, sadaqa and khums. Special attention was paid to over–taxation
and extortion.
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Налоговая политика Арабского халифата в Азербайджане (по
материалам англоязычной историографии)
На основе критического анализа материалов англоязычной
историографии была изучена налоговая политика Арабского
халифата в Азербайджане и Арране. Арабская администрация
на местах переняла систему налогообложения прежней власти.
Несмотря на противоречивые данные о взимавшихся данях
и размерах индивидуального обложения, терминологической
неточности и отсутствия унифицированной системы
налогообложения, была исследована система раскладки и сбора
налогов.
Ключевые слова: налоговая политика, арабы, Азербайджан,
джизья, харадж, немусульмане, доходы.
(стаття друкується мовою оригіналу)

Включение исторических земель Азербайджана в I
половине VII в. в состав Арабского халифата привело к
крупным политическим, социально–экономическим и
религиозным переменам. Как известно, арабы после завоевания территорий бывшей Сасанидской империи, в
числе которых были и Азербайджан с Арраном, переняли в большинстве своем фискальную систему своих
предшественников [1,с.16]. Первоначально завоеватели
на местах возложили ответственность за сбор налогов
на крупных земельных собственников [2,с.43–44]. Арабы
«заняли положение верхнего господствующего слоя, ставшего над местным феодальным обществом» [3,с.142].
Согласно Б.Льюису, в плане административного устройства Омейадский халифат был скорее государством–преемником Сасанидской и Византийской империй, нежели
Арабским государством [4,с.67]. Со временем уже при
первых Аббасидах власть в провинциях была строго разграничена. Так, в областях халифата вопросами сугубо
административного управления занимался амир, амиль же
являлся финансовым чиновником, ведавшим сбором налогов в городах и округах и подотчетным непосредственно
перед центром [2,с.80–81;5,с.64]. Как было сказано выше,
при установлении административной системы арабские
завоеватели ориентировались на образец Сасанидской
державы, поэтому уже при халифе Умаре I (634–644) был
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учрежден диван – ведомство, занимавшееся составлением
списков распределения государственных доходов [2,с.45–
46;6,с.150]. Особое значение имел диван ал–харадж.
Диваны в Азербайджане и Арране использовали в работе
прежние языки. Но введение Абд аль–Маликом арабского
языка в канцелярское делопроизводство позволило арабским военачальникам контролировать финансовые ведомства [7,с.99].
Мусульманское право в системе налогообложения придавало большое значение тому факту, была ли та или иная
область захвачена силой оружия (анватан) или мирным
путем (сулхан). Исторические земли Азербайджана были
подчинены арабам на условиях мирных договоров и в
экономическом плане, согласно сведениям Кудамы ибн
Джафара, являлись прибыльными областями, ибо сумма
доходов государственной казны с них составляла 4 млн.
500 тыс. дирхемов [8,с.45]. Это оправдывает утверждение М.Морони о том, что наряду со стратегической
безопасностью основной заинтересованностью арабов в Азербайджане была дань [9,с.207]. Исследователи
К.Босворт и Р.Фрай отмечают, что налоги в Азербайджане
выплачивались монетами с исламскими надписями, чеканившимися в монетном дворе, находящемся либо в Барде,
либо в Байлакане [10,с.521;11,с.660].
Благодаря фундаментальному изучению Д.Деннет
системы налогообложения Арабского халифата, можно
смело говорить о наличии совокупности фискальных систем, нежели о единой во всей империи системе. Тем не
менее, несмотря на многообразие, в большей части империи существовала дуальная система налогообложения:
подушный (джизья) и поземельный (харадж) налоги.
Согласно заключенным с покоренными народами договорам, арабы выступали гарантами безопасности их
жизни, имущества, свободы вероисповедания, взамен чего
зиммии («люди Писания») должны были выплачивать
поземельный и подушный налоги, принимать на постой
путешествующих мусульман. Хотя, согласно Корану1, к
числу зиммиев и относились «люди Писания», т.е. христиане и иудеи, этим статусом пользовались и зороастрийцы
[2,с.31]. Напомним, что последние составляли большинство населения Адурбадагана, входившего в изучаемый
период в состав Сасанидской империи, население же
Аррана в большинстве своем исповедовало христианство
[10,с.521].
Джизья являлась подушным налогом, взимаемым с
немусульман, проживающих на территории халифата.
Доходы с джизьи поступали в бейт ал–мал на благо мусульман [8,с.22]. Нередко среди причин взимания джизьи
наряду с платой за предоставленную арабской администрацией зиммиям протекцией указывается и компенсация за не привлечение к военной службе и не принятие
ислама. В частности, А.Триттон приводит пример, что
те, кто не служил в армии, должны были платить ту же
дань, что и народ Азербайджана [12,с.207]. Джизья являлась фиксированным налогом и взималась, как отмечает
Балазури, по «богатству богатого, бедности бедного, среднему достатку середняка» [8,с.30]. Несмотря на наличие
ряда сведений средневековых арабских авторов о ставках и отсутствия унифицированной системы взимания
джизьи [13,с.54–55], с трудом удается конкретизировать
эти данные в период Омейадов не только по всему халифату, но ввиду отсутствия соответствующих источников
и в Азербайджане с Арраном. Согласно А.Триттону, этот
факт свидетельствует о том, что имамы при определении
суммы налога учитывали местные условия [12,с.216]. Тем
не менее, известно, что джизья взималась со свободных
дееспособных мужчин–зиммиев раз в год в размере 48, 24
и 12 дирхемов соответственно достатку, иногда принималась оплата натурой в эквивалентной стоимости [8,с.19].
От джизьи были освобождены дети, женщины, старики, нищие, нетрудоспособная часть населения и первоначально монахи. Принятие ислама тоже гарантировало
1
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освобождение от уплаты джизьи. Как известно, одними
из первых, принявших ислам, были представители местной служилой знати и землевладельцы, основным мотивом которых было желание сохранить свое привилегированное положение ценой принятия ислама. Отметим, что
даже купцы и ремесленники Шеки, издавна являвшегося
средоточением распространения христианства на всем
Закавказье, исповедовали ислам. Академик Н.Велиханова
объясняет данный факт желанием сравнительно зажиточной части населения сохранить свое имущество, т.к. она
облагалась большей подушной податью, нежели бедняки и неимущие [14,с.49]. Так, как утверждают Д.Деннет
и Дж.Хоутинг, подушный налог стал признаком социальной и религиозной приниженности [15,с.15;16,с.37],
т.е. стал «дискриминационным» налогом [17;2,с.31].
Следовательно, основная тяжесть уплаты джизьи ложилась на плечи бесправного и беззащитного крестьянства.
В.Б. Морин высказала интересное мнение о вероятности
заимствования слова «джизья» в арабском языке и его
происхождения непосредственно от пехлевийского слова
«газитак», являвшегося поголовным налогом, которым в
соответствии с достатком облагались низшие классы общества Сасанидской империи, а привилегированное сословие было освобождено от его уплаты [17]. Д.Деннет также
в своем исследовании проводит параллель и указывает
на преемственность между подушным налогом времен
налоговых реформ Хосрова I Ануширавана и «арабской»
джизьей [15,с.15].
Одним из основных видов налогов, взимавшихся с немусульманского населения всего Арабского халифата,
в том числе и с Азербайджана, и Аррана, являлась поземельная подать – харадж, введенная еще халифом Умаром
I с целью обеспечения нужд государства в постоянном
источнике финансов. Первоначально термины «джизья» и «харадж» были синонимичны и в целом подразумевали под собою «дань». Но основательное изучение
Д.Деннет системы налогообложения Арабского халифата
показало не состоятельность данного утверждения, ибо
соответственно сасанидской модели дуальной системы
налогообложения четкая дифференциация между хараджем и джизьей существовала еще со времен Умара I
[2,с.45;15,с.12–13;18,с.103]. Аналогичного мнения придерживаются А.Триттон и Р.Уилсон [12,с.197;19,с.111].
Как отмечает Р.Уилсон, отношение Умара I к захваченным
землям было «отношением экономиста» к земле как к
средству производства [19,с.105–106]. Осознавая невозможность мгновенного перевоплощения пришлых бедуинов в умелых культиваторов, Умар I оставил захваченные
земли в руках их прежних владельцев взамен на уплату хараджа [5,с.64;19,с.138]. Исследователи Д.Деннет и А.К.С.
Ламбтон сходятся во мнениях, что харадж представлял
собой не что иное, как ренту [15,с.37;20,с.1037]. На территории всего Арабского халифата не существовало унифицированной системы взимания хараджа. Ряд историков
отмечает, что ставка хараджа варьировалась в зависимости от характера захвата и географического положения
определенной области, метода ирригации, вида землевладения, типа возделывания, вида выращиваемых культур, количества урожая и рыночной стоимости [1,с.31–
32;19,с.110;20,с.1035]. В целом, как отмечает А.К.С.
Ламбтон, решающим фактором часто выступали местные
традиции, поэтому от области к области, от местности к
местности в системе налогообложения хараджных земель
существовали различия [20,с.1035].
Мнение З.М. Буниятова о коллективном взимании налогов арабской администрацией в Азербайджане и Арране
поддерживает и А.К.С. Ламбтон, утверждая, что существование коллективной организации в структуре деревень
было свойственно раннему периоду арабского господства
на территориях, ранее подчинявшихся Сасанидской империи [1,с.3–4;2,с.314;21,с.116–117], т.к. в плане налогообложения арабская администрация строила свои отношения
с местным населением не на индивидуальной основе, а
с сообществом в целом, поэтому наличие коммунальной
организации приветствовалось и было выгодно фискаль-

111

ІСТОРИЧНІ НАУКИ
ной политике арабов. В частности, в случае с хараджем,
если отдельное лицо было не в состоянии выплатить оговоренную сумму, то недостача перекладывалась на плечи
остальных плательщиков хараджа [1,с.41]. Данная практика была официально узаконена налоговой реформой Умара
II [22,с.8;23,с.270].
Массовый переход в ислам покоренных народов и
процесс концентрации хараджных земель в руках арабской знати приводил к колоссальному сокращению
государственных доходов [5,с.91;12,с.10;16,с.77], ибо
харадж и джизья, выплачиваемые немусульманами, являлись основным источником пополнения казны халифата [12,с.2;19,с.114;24,с.19]. Религиозный фактор не
учитывался. В целях увеличения налоговых поступлений
в бейт ал–мал неомусульмане часто были вынуждены
продолжать выплачивать налоги, предусмотренные сугубо для немусульманского населения Арабского халифата. Отметим, что сокращение хараджных земель было
вызвано и тем, что непосильное налоговое бремя приводило к разорению местных землевладельцев, которые были
вынуждены сдавать свои земельные участки, а иногда
и целые деревни как в случае с Азербайджаном, под патронаж арабским племенам. По свидетельству Балазури,
«деревни вступили в покровительство этих арабов с тем,
чтобы они их защищали, и жители этих деревень стали
издольщиками арабов» [8,с.104]. Впоследствии именно
заботой о финансовом благосостоянии Арабского халифата и был вызван указ халифа Умара II о запрете взимать
джизью с неомусульман [22,с.3], и передавать хараджные
земли в руки мусульман начиная с 719 г. (100 г. хиджры).
Отныне мусульмане могли лишь арендовать такие земли
на условии выплаты хараджа [4,с.80;22,с.7;23,с.270].
Как правило, харадж взимался согласно площади земли (масаха), долей урожая (мугасама) или на
основе единовременной выплаты оговоренной суммы
(мугата’а). Мусульманские правоведы часто в качестве
модели определения ставок хараджа приводят в пример
Савад, где, по свидетельству Балазури, налоговые ставки с единицы площади (джариб) в зависимости от вида
сельскохозяйственных культур были определены в следующем порядке: с финиковых пальм – 10, с виноградников – 10, с сахарного тростника – 6, с пшеницы – 4, с
ячменя – 2 дирхема [8,с.39]. Изучая систему земельного
налогообложения периода арабского господства на землях
бывшей Сасанидской империи, А.К.С. Ламбтон пришла к
выводу о ее заимствовании арабами у Сасанидов [1,с.32].
Вышеуказанные налоги взимались лишь исключительно с зиммиев. Мусульмане же, в том числе и неофиты из
среды покоренного населения Азербайджана и Аррана,
платили такие коранические налоги, как хумс, закят и садага. Как указано в Коране, хумс составлял 1/5 военной
добычи, захваченной мусульманскими воинами [25,с.157].
Хумсом также облагались сверхприбыль, законные доходы,
руды и полезные ископаемые, сокровища, выловленные из
моря, и драгоценности [8,с.17–18;19,с.114]. Закят, один из
столпов ислама, являлся обязательным годовым налогом
в пользу нуждающихся мусульман [25,с.167;26,с.49–50].
Закят выплачивался со скота, с серебра и золота, с найденного клада, с посевов и плодов, с торговых товаров. Садага
представляла собой добровольную милостыню. Еще одним налогом, введенным халифом Умаром I, был ушур. Как
свидетельствует Р.Уилсон, налог ушур был эквивалентен
налогу, взимаемому иностранными государствами с мусульманских купцов при пересечении их границ [19,с.112].
С купцов, прибывающих из–за пределов Арабского халифата (дар аль–харб), взималось 10% стоимости их товаров,
с купцов–зиммиев – 5%, а с купцов–мусульман – 2,5%,
причем пороговой величиной являлись 200 дирхемов (20
мискалей) [12,с.218;19,с.112–113;27,с.918].
Помимо выше перечисленных налогов в источниках
есть сведения о том, что в Азербайджане в период правления Язида в Ширване были обложены налогом также нефтяные источники и соляные промыслы [24,с.20].
По сообщению Абу Дулафа, ежедневная арендная плата
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нефтяных источников в Баку составляла тысячу дирхемов
[28,с.36].
Налоговый гнет в Азербайджане и Арране, как и в
остальной части халифата, достиг своего пика в период
правления Харуна ар–Рашида (786–809). Р.Уилсон провел интересное исследование и пришел к выводу, что
государственные доходы со времен третьего праведного
халифа Османа, когда халифат был на пике процветания,
до периода правления Харуна, при котором Аббасидский
халифат достиг «золотого века», поразительно увеличились: за период с 650 по 796 гг. государственные доходы
возросли с 200,402,000 до 530,312,000 дирхемов [19,с.158].
Нередко и без того тяжелая податная эксплуатация арабской администрацией сопровождалась многочисленными
злоупотреблениями, чинимыми служащими налогового
ведомства. Махинации при пересчете ставок налоговых
сумм из дирхемов в динары, из динаров в дирхемы [1,с.40–
41;20,с.1039], попытки завысить сумму обложения земельного налога путем использования измерительной линейки
короче, указанной в регламенте [1,с.47], были свойственны
тому времени. Ввиду несоответствия официального календаря Арабского халифата (известно, что летосчисление велось по лунному календарю хиджры) взиманию
поземельного налога по солнечному календарю сборщики
налогов часто умудрялись собирать харадж дважды в год
[1,с.41;3,с.224;12,с.226–227]. Кроме того, взималось и немало незаконных податей и сборов, среди которых можно назвать пережитки налоговой системы Сасанидских
времен, в частности, подарки по случаю двух главных
годовых праздников – Новруза и Михрджана, отмененные
Умаром II [1,с.47;12,с.228]. Откупная система, являвшаяся
одной из главных форм податной эксплуатации производителей и, как отмечает Р.Уилсон, приведшая к возникновению «исламского феодализма» [19,с.118–119], также нанесла немало вреда местным землевладельцам.
Приведенные факты наглядно демонстрируют, что
покоренные арабами народы, независимо от того, приняли ли они ислам или все еще являются зиммиями, стали
объектом системы по выколачиванию налогов. В особо
тяжелом положении оказалось население Албании, ибо в
силу исторических событий в отличие от Адурбадагана,
выплачивавшего налоги лишь Арабскому халифату,
оно должно было выплачивать налоги сразу и арабам, и
Византии, и хазарам вплоть до упразднения власти династии Михранидов арабами в 705 г. [10,c.521]. Так, подробное описание системы раскладки и сбора налогов
вызывает трудности ввиду отсутствия унифицированной
системы взимания, практики кадастризации, а также терминологической неточности налогов в средневековых источниках, на которых опирались англоязычные историки.
Существенную проблему представляет и отсутствие налоговой документации халифата по каждой провинции
вплоть до начала IX в. Хотя в арабских источниках много
сведений о взимавшихся данях и размерах индивидуального обложения, но все они довольно противоречивы. Тем
не менее, англоязычная историография позволяет, хотя и
не всесторонне, осветить проблему налоговой политики
Арабского халифата в Азербайджане, а именно проследить динамику податного обложения.
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Політика, ідеологія та офіційне бачення
історичного минулого партійним керівництвом
УРСР початку 1970-х – середини 1980-х років
У статті розглядаються окремі аспекти політики та офіційного
бачення ідеологами ЦК КПРС історичної науки початку 1970-х–
середини 1980-х років.
Метою статті є з’ясувати і показати політику, ідеологію та
офіційне бачення історичного минулого партійним керівництвом ЦК
КПРС, показати розвиток історичної науки в УРСР початку 1970х – середини 1980-х рр., її основні ідеологічні тенденції розвитку,
висвітлити викривлення, вплив партійних ідеологів на історичну науку
в УРСР, показати, що дозволялось писати і як українські радянські
історики писали про історію Росії.
Методи дослідження зумовлені поставленою у ньому метою.
Робота базується на розумінні історії історичної науки як однієї
з царин інтелектуальної історії. Що передбачає розгляд процесу
вивчення минулого у фаховому середовищі істориків під кутом
зору взаємозв’язку та взаємовпливу їхньої наукової діяльності й
соціального середовища, в якому вони працювали. Такий підхід вимагав
застосування низки загальнонаукових та спеціальних історичних
методів, серед яких виділяються – конкретного історіографічного
аналізу, порівняльний та біографічний.
Висновки: наука в Україні у 1970-і – середині 1980-х рр. втратила
більшість своїх кадрових та організаційних можливостей, отриманих
впродовж відносно ліберального постсталінського двадцятиріччя.
Після порівняного послаблення контролю над історичною наукою,
починаючи з 1972 р. режим, що, як і раніше, розглядав історію як
знаряддя для обслуговування поточних політичних потреб, відновив
більш жорсткий ідеологічний нагляд, навіть деякі методи сталінських
часів (позбавлення неблагонадійних засобів до існування і повне
вилучення їх з наукового життя, заборона на інформацію про діючих
істориків-нонконформістів). На початку – у середині 1970-х рр.
здійснено масштабну акцію дисциплінування вчених-гуманітаріїв
України та їх мобілізації на неухильне виконання нових завдань,
які ставилися владою. Історики були покликані легітимізувати
остаточне розв’язання національного питання в СРСР, яке марилось
тодішнім вищим партійним функціонерам, та надати докази вступу
радянського суспільства у якісно новий етап, який охрестили
“розвинутим соціалізмом”. Ідеологічна індоктринація історичної
науки в УРСР, вимоги русифікації національного минулого досягли в
зазначений період розмірів, порівняних зі сталінськими часами.
Ключові слова: історики УРСР післявоєнної доби, офіційне
бачення, партійна цензура, історія, історія Росії, ідеологічний вплив,
радянська ідеологія.
В статье рассматриваются отдельные аспекты политики и
официального видения идеологами ЦК КПСС исторической науки
начала 1970-х-середины 1980-х годов.
Целью статьи является выяснить и показать политику,
идеологию и официальное видение исторического прошлого
партийным руководством ЦК КПСС, показать развитие исторической
науки в УССР начала 1970-х – середины 1980-х гг, ее основные
идеологические тенденции развития, осветить искажения, влияние
партийных идеологов на историческую науку в УССР, показать, что
разрешалось писать и как украинские советские историки писали об
истории России.
Методы исследования обусловлены поставленной в нем цели.
Работа базируется на понимании истории исторической науки
как одной из сфер интеллектуальной истории. Что предполагает
рассмотрение процесса изучения прошлого в профессиональной
среде историков под углом зрения взаимосвязи и взаимовлияния
их научной деятельности и социальной среды, в которой они
работали. Такой подход требовал применения ряда общенаучных и
специальных исторических методов, среди которых выделяются –
историографический анализ, сравнительный и биографический.
Выводы: наука в Украине в 1970-е – середине 1980-х гг потеряла
большинство своих кадровых и организационных возможностей,
полученных за относительно либерального постсталинского
двадцатилетие. После сравнительного ослабление контроля над
исторической наукой, начиная с 1972 г. режим, что, как и ранее,
рассматривал историю как орудия для обслуживания текущих
политических потребностей, восстановил более жесткий
идеологический надзор, даже некоторые методы сталинских
времен (лишение неблагонадежных средств к существованию и
полное изъятия их из научной жизни, запрет на информацию о
действующих историков-нонконформистов). В начале – в середине
1970-х годов устроили масштабную акцию дисциплинирования
ученых-гуманитариев Украины и их мобилизацию на неукоснительное
выполнение новых задач, которые ставились властями. Историки
были призваны легитимировать окончательное решение
национального вопроса в СССР, которое представлялось тогдашним
высшим партийным функционерам, и предоставить доказательства
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вступления советского общества в качественно новый этап,
который окрестили «развитым социализмом». Идеологическая
индоктринация исторической науки в СССР, требования русификации
национального пришлого, что достигли в указанный период размеров,
сопоставимых со сталинскими временами.
Ключевые слова: историки СССР послевоенной эпохи,
официальное видение, партийная цензура, история, история России,
идеологическое воздействие, советская идеология.
The article deals with some aspects of policy and official ideology of the
CPSU vision of historical scholarship in the early 1970s to mid 1980s.
The article aims to clarify and show politics, ideology and official vision
of the historical past of the party leadership of the CPSU Central Committee,
to show the historical development of science in the USSR early 1970s –
mid 1980s, its main ideological trends, highlight the distortion effect of party
ideologues of the historical science in the USSR, to show that allowed to
write and how Ukrainian Soviet historians have written about the history of
Russia.
Research methods in it due to the intended purpose. The paper is
based on an understanding of the history of historical science as one of
the spheres of intellectual history. What does the review process study of
the past in the professional environment of historians from the perspective
of interconnection and mutual influence their academic performance and
social environment in which they worked. This approach required the use
of a number of general and specific historical methods, among which are –
specific historiographical analysis, comparative and biographical.
Conclusions: The Science of Ukraine in 1970 – mid 1980’s has lost
most of its human and institutional capacity obtained during the relatively
liberal post-Stalinist decades. When compared deregulation of historical
science since 1972 regime, which is still regarded history as a tool to serve
the needs of the current political, ideological resumed tighter supervision,
even some methods of the Stalinist era (deprivation unreliable livelihood and
complete removing them from academic life, the ban on information about
existing non-conformist historians). In the early – mid 1970s by large-scale
campaign discipline humanities scholars Ukraine and mobilize the strict
implementation of new tasks that were set power. Historians were designed
to legitimize the final solution of the national question in the Soviet Union,
which dreamed of then senior party functionaries, and provide proof of entry
of Soviet society to a qualitatively new stage, which is dubbed «developed
socialism.» Ideological indoctrination of historical science in the USSR, the
requirements of the national past Russification reached during this period
sizes comparable to Stalin’s times.
Keywords: Historians of the USSR postwar era, the official vision of
party censorship, history, history of Russia, ideological influence, the Soviet
ideology.

На початку 1970-х рр. в УРСР відбувся різкий поворот
у політиці. Він був спричинений внутрішнім курсом союзного керівництва, що спрямовувався на консолідацію та
зміцнення радянської системи.
Після провалу «косигінських» економічних реформ та
«чехословацької кризи»(1968 р.), партійним керівництвом
СРСР було обрано вектор на консервацію усталених суспільно-політичних відносин, відмову від експериментів
хрущовської доби на користь прогнозованої стабільності,
відновлення жорсткого контролю над суспільством з використанням практики часів сталінського режиму[1,с.289].
Важливо, що це відбувалось у контексті створення вигаданої партійними ідеологами національного будівництва
«нової історичної спільності-радянського народу». Як відомо, ця ідея була висунута М.С. Хрущовим на ХХІІ з’їзді
КПРС в 1961 р., яка тоді однак не отримала потрібної підтримки, і надалі, до початку 1970-х рр., не розглядалась
офіційною пропагандою. Офіційно, вона набрала силу та
почала домінувати в ідеологічному дискурсі лише після її включення у тези ЦК КПРС з нагоди 100-річчя В.І.
Леніна(1970 р.)та у доповідь генерального секретаря ЦК
КПРС Л.І. Брежнєва ХХІV з’їзду КПРС(1971 р.)[2,с.252].
Подібний курс вимагав конструювання єдиної ідентичності, а отже-нівелювання національних відмінностей та
«ліквідацію буржуазно-націоналістичних пережитків». В
Україні, як показують спеціальні дослідження[3,с.469;4
,с.451,453,469,492], реалізація ідеї «радянського народу»
відбувалась методами насильницької русифікації-демографічної, мовної, культурної. Названі суспільно-політичні
трансформації позначилися на партійних вимогах до висвітлення українського минулого та на самому становищі
професійної спільноти істориків в УРСР.
Розстановка нових ідеологічних акцентів національної
історії вимигала припинення проведення до певної міри
гнучкої політики в історичній науці СРСР з боку її політикоідеологічних керівників. Найбільш помітними виявами
згортання позитивних змін 1960-х рр. у радянській істо-
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ріографії 1970-х рр., вважається розформування в 1970 р.
створеного в 1964 р. в Інституті історії АН СРСР сектору
методології історії(перебував в межах Інституту загальної
історії АН СРСР). На той час Інститут об’єднував цілу низку істориків «нової хвилі» і був рушієм розкріпачення теоретичної думки в тогочасній історичній науці Радянського
Союзу. Ці зміни означали припинення будь-яких відносно вільних наукових дискусій, встановлення в історичній
науці УРСР затишшя[5,с.373-378]. Головним ініціатором
зазначених акцій і встановлення режиму однодумства в
історичній науці 70-х(С. Нєрєтіна)були ідеологічні структури ЦК КПРС, зокрема відділ науки і учбових закладів
ЦК КПРС на чолі з тогочасним його керівником, «істориком соціалістичних перетворень у сільському господарстві
СРСР» С. Трапєзніковим.
Проте, слід зазначити, що повного застою в історичній
науці СРСР 70-х–середини 80-х рр. все ж не було. Як показують сучасні дослідження, у той час набули розробки такі нові напрямки, як дослідження та використання
кількісних методів в історичних студіях, проблеми теоретичного джерелознавства, у радянській гуманітарній
думці мали місце культурологічні та структуралістські
тенденції[6,с.584–627].
Встановлення нового історіографічного клімату, жорстка монополізація історичної істини, збереження недоторканості традиційних, часто вироблених ще у сталінські
часи підходів до «вітчизняної» історії, що відбувалися на
рівні історичної науки союзного Центру, безпосередньо
вплинули й на роботу та писання історії вченими УРСР.
Зокрема, після авторитетних вердиктів двох провідних
офіційних російських дослідників було покладено край
суперечкам з проблем зародження буржуазних відносин
у «вітчизняній», у тому числі й українській історії. Так, у
статті «З приводу характеру та історичного значення селянських війн у Росії»(1974)Володимир Мавродін заявив,
що частина селянських рухів(наприклад, повстання О.
Пугачова)вела до зміцнення і розвитку буржуазних відносин, але не прямо, а лише опосередковано, через вплив
на громадську думку, сприяння у формуванні «вікового
досвіду класової боротьби»[7,с.45–51]. Той же шлях, по
«якому пішло селянство і козацтво в період визвольної війни на Україні під проводом Богдана Хмельницького і у
найближчі після неї десятиріччя», привів до встановлення «умовно кажучи пом’якшеного феодального ладу», що
характеризувався «утвердженням козацького устрою, не
родовитим, «старшинським» походженням феодалів, які
викристалізувались із середовища самого козацтва, послабленням кріпацької залежності та експлуатації»; це, за словами В. Мавродіна, «був шлях феодального переродження повсталих»[7,с.44–45]. У речнику ЦК КПРС-журналі
«Коммунист», Л.В. Черепнін, поставив крапку у дебатах
про «ранній капіталізм» у Росії. Визнаючи «паростки»,
«елементи» капіталізму в ХVІІ ст., він поряд з тим безапеляційно твердив: «Це не означає, звісно, що у ХVІІ столітті
в Росії вже був капіталізм. Феодальна формація проіснувала до скасування кріпосного права (а її пережитки–до
Жовтня 1917 року). Тай капіталістичний уклад (тобто система нових виробничих відносин) склався у надрах феодалізму лише у другій половині ХVІІІ століття»[8,с.71].
Отож, схема залишалась незмінною, хоча віддавалась данина й прихильникам ідеї про ранньобуржуазний розвиток.
На початок 1970-х рр. було остаточно приведено у
відповідність з політичними вимогами та історичними
симпатіями того часу концепції «Великої Вітчизняної війни». Вона фактично відтворювала сталінську концепцію,
правда дещо відкориговану. Викривлень в історіописанні
на честь Й.В. Сталіна стало менше, але відновлено було
уявлення про нього як про видатного радянського керівника часів війни. Репресії почали іменуватися «необґрунтованими звинуваченнями»: мовляв, скарги багатьох репресованих розглянуті та «помилки» значною мірою були
виправлені ще у 1939–1940 рр. Знову замовчувалась неготовність СРСР до війни, а трагічні поразки 1941–1942 рр.
стали називатися «тимчасовими невдачами»[5,с.295–305].
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Через потребу пояснити очевидний провал проекту будівництва комуністичного суспільства та концепції
«розвинутого(«зрілого») соціалізму»[9,с.136–140], історики УРСР не зволікали з препаруванням «на матеріалах Української РСР», вироблених радянськими партійними теоретиками у кінці 1960-х–середині 1970-х рр.
Ідеологія, яка не відповідала реальній дійсності часу, (у
1978 р. було визначено рубіж, з якого починалось вирішення завдань «розвинутого соціалістичного суспільства»–
прийняття ХХІІ з’їздом партії т. зв. «третьої Програми
КПРС»[10,с.600]), наповнювалась істориками, зокрема й
Радянської України конкретним, здебільшого майже міфічним, змістом[11,с.112–129]. А коли на червневому(1983 р.)
пленумі ЦК КПРС з питань ідеологічної роботи тодішній
лідер країни Ю.В. Андропов закликав до критичного перегляду оцінок соціалізму в СРСР(примітно, що це була
перша подібна ідеологічна нарада ЦК КПРС з часів червневого пленуму ЦК 1963 р.)[12,с.417–427], історична наука продемонструвала інерцію, фактичне небажання змінювати парадний стиль сотень наукоподібних реляцій про
«здобутки» насправді кризової країни. На початку 1984 р.
до керівництва державою прийшов консервативний К.У.
Черненко. Відтак ідеологема «зрілого соціалізму» проіснувала до горбачовського курсу на «прискорення» 1985–
1986 рр.[13,с.197–206].
Реалізація нового курсу у цьому питанні забезпечувалась у тому числі масштабною кадровою чисткою партійного і державного апарату республіки(1972–1974 рр.).
Посади надавалися відвертим прихильникам жорсткого
централізму. Найважливіше значення для змін у національно-культурній сфері життя українського суспільства, стало
усунення в травні 1972 р. П.Ю. Шелеста і прихід до влади
послідовного виконавця лінії Кремля В.В. Щербицького та
призначення нового секретаря ЦК КПУ з питань ідеології,
твердого борця з «українським буржуазним націоналізмом» В.Ю. Маланчука. Останній, при підтримці секретаря
ЦК КПРС М.А. Суслова, найбільшою мірою приступив
до формулювання ідейних засад історичної політики в
Україні 1970-х рр.
Помітну роль у встановленні нових ідеологічних горизонтів, як і в цілому для радянської історичної науки, так,
разом з тим, і для історіографій неросійських складових
СРСР(подібну у цьому до всесоюзної «розмови» істориків
1962 р.), відіграла нарада провідних офіційних істориків,
керівників наукових історичних установ АН СРСР та усіх
союзних республік, «відповідальних» ідеологічних працівників ЦК КПРС та ЦК компартій союзних республік,
що відбулась у відділі науки та учбових закладів ЦК КПРС
21-22 березня 1973 р.[5,с.206-207]. За результатами наради,
в журналі «История СССР» було опубліковано статті головних фігур в тогочасній радянській історіографії: І. Мінца,
М. Нєчкіної та Л. Черепніна з викладом “завдань радянської історичної науки на сучасному етапі її розвитку».
Окреслене визначення тогочасних офіційних підходів
до української історії, які були усталені в результаті ревізії
попередньої історіографії, в доповідях тогочасних керівників «історичного фронту» в Україні-завідувача відділу
науки і учбових закладів ЦК КПУ Фелікса Рудича, директора ІІП ЦК КПУ Василя Юрчука та директора ІІ АН
УРСР Арнольда Шевелєва, що були виголошені на нараді істориків у ЦК КПУ, що відбулася в листопаді 1974 р.
Вони містили найбільш повний перелік помилок, які слід
було виправляти, що фактично не оминули жодного більшменш помітного явища в історичній науці УРСР зламу
60-х–70-х рр., яке асоціювалося з «шелестівщиною». Як
свідчив учасник цього «форуму» Ф.П. Шевченко, виступаючі отримали вказівку не називати прізвищ авторів «ідейно хибних» праць[14,с.633]. Всі звинувачення у виступах
партійних ідеологів були «глухими», проте їх без особливих труднощів можна «розшифрувати».
Так, зокрема, Ф.М. Рудич вказував на те, що «автори
деяких праць, підготовлених в Інститутах історії та археології АН УРСР, у Київському університеті, перебільшували роль деяких ліберальних та дрібнобуржуазних діячів,
ідеалізували суспільний устрій Запорізької Січі, робили
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спроби представити український народ родоначальником
слов’янства(чи не вперше цей випад проти етногенетичної концепції М. Брайчевського лунав не з вуст науковців,
а від ідеологічного керівника–авт.); допускали плутанину
в тлумаченні суті національного питання і шляхів його
розв’язання»[15,с.12].
У процесі підготовки четвертого видання «Нарисів»
передбачалося провести значну роботу по дальшому підвищенню науково-теоретичного рівня цієї
праці»[16,с.2-5,17]. В. Юрчук зосередився на перерахуванні питань, які слід було «уточнити» у четвертому виданні
«Нарисів історії Комуністичної партії України»[17,с.256].
У виступі А. Шевелєва, окрім висловлення незгоди з “помилковими” трактуваннями діяльності М. Костомарова та
М. Драгоманова, є також критика, що, як і у випадку з М.
Брайчевським, вперше була оприлюднена в, так би мовити, ідеологічному форматі. Директор ІІ АН УРСР звернув
увагу на розробку в історичній науці УРСР питань етногенезу українського народу і формування української нації, вважаючи при цьому, що «розпочата кілька років тому
робота у цьому напрямку не була успішно завершена, бо
дослідження велося лише в аспекті культури». «Більше
того,-продовжував він,-деякі вчені гіперболізували роль
етнічних аспектів національного розвитку, применшуючи
вирішальне значення соціально-економічних факторів у
цьому процесі»[18,с.30]. Очевидно, ця ремарка стосувалась студій з проблеми етногенезу українців К. Гуслистого,
О. Апанович, І. Крип’якевича. У зв’язку з постановкою питання про розробку такої «важливої проблеми, як розвиток народного господарства українських земель в системі
всеросійського ринку в епоху капіталізму», А. Шевелєв
аргументував значимість її вивчення ще й тим, що «зовсім
недавно мали місце спроби, всупереч очевидним фактам,
перебільшити роль Західної Європи для економіки українських земель»[5,с.373].
Головним наслідком діяльності істориків УРСР в умовах перетворень початку-середини 1970-х рр. мала стати
безпрецедентна для радянської історичної науки багатотомна узагальнююча праця з «історії УРСР». Рішення про
її підготовку було прийняте ще у 1969 р. Але написані на
1973 р. рукописи більшості томів вимагали «серйозного
доопрацювання» у зв’язку з тогочасною історіографічною ситуацією. Як висловився на нараді істориків УРСР
1974 р. А. Шевелєв, нова праця покликана була «на основі останніх досягнень радянської історичної науки,[...]висвітлити з класово-партійних позицій розвиток України з
найдавніших часів до сьогоднішнього дня», вона ж мала
стати «своєрідним підсумком творчої діяльності істориків Української РСР, їх атестацією на наукову і політичну
зрілість»[21,с.379]. Отож, у липні 1973 р. Президія АН
УРСР прийняла постанову, яка визначала нову структуру
багатотомної праці(зокрема, замість запланованого раніше
10-томного видання, передбачалось 8-томне в 10-ти книгах). Цією ж постановою було затверджено новий графік
підготовки і здачі томів до друку.
Більшість розділів тексту праці написано співробітниками ІІ АН УРСР, до складу авторського колективу входили також фахівці з інших академічних установ та вузів
республіки. Всього у підготовці видання брало участь понад 140 істориків, а до складу головної редколегії було введено «союзних» академіків-І. Мінца, О. Нарочницького, Б.
Рибакова. У 1977–1979 рр. цей «довгобуд», у якому мали
втілитись найсучасніші досягнення української радянської
історіографії, нарешті було опубліковано[19,с.139-140]. У
1981–1985 рр. вийшло частково доповнене та перероблене
видання цього синтезу російською мовою у 10-ти томах.
В історію суспільно-політичного життя післясталінської України 1972–1973 рр., увійшли роки апогею боротьби режиму проти його опонентів, як «великого погрому»,
усунення усіх «незгодних». Параноя остаточного приборкання носіїв «ідеології українського буржуазного націоналізму» захопила історичну науку, що, як і раніше, бачилася
партійним функціонерам дієвим знаряддям реалізації ідеологічних настанов. Отже, мова йшла про поновлення аб-
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солютного контролю над «тілами і душами» істориків, що
був дещо послаблений у попередній період.
Першими жертвами нового «покосу» в українській історіографії стала четвірка істориків-нонконформістів з
ІІ АН УРСР(один з її членів М. Брайчевський на той час
працював, починаючи з 1970 р., в ІА АН УРСР). Усіх чотирьох звільнили восени 1972 р. з установ, в яких вони працювали, дотримуючись при цьому формальних підстав. О.
Компан, О. Апанович, та Я. Дзиру викинули з ІІ АН УРСР
нібито-«через скорочення штатів», зумовлене зменшенням
фонду заробітної плати АН УРСР на 4 відсотки[19,с.67].
М. Брайчевського, за офіційною версією звільнили за те,
що він не витримав конкурсу на посаду старшого наукового співробітника[20,с.20]. Після цього О. Компан, яка
знаходилася у розквіті творчих сил, відправили на пенсію.
О. Апанович змогла влаштуватись після восьми місяців
вимушеного безробіття у відділ рукописів Центральної
наукової бібліотеки АН УРСР, де працювала до 1986 р.
Повернутись до дослідження визнаної ідеологічним криміналом козацької тематики О. Апанович змогла тільки
напередодні здобуття Україною незалежності[21,с.78]. Я.
Дзира протягом одинадцяти років перебивався випадковими заробітками, в тому числі–на фізичних роботах, з 1983
по 1990 рік вчителював в одній із київських вечірніх шкіл.
Між 1972 та 1989 рр. зміг опублікувати лише кілька статей
у «Шевченківському словнику»(К.,1976–1977)[22,с.99].
М. Брайчевський сидів без роботи, фактично без шматка хліба до 1978 р., хоча усі ці роки продовжував невтомно працювати в царині своїх фахових інтересів[20,с.20].
У цей час, як він висловлювався, йому було «заборонено
писати і малювати»: встановлено жорстке вето на друк
його праць, а здані до друку тексти вилучались (як стаття про походження козацтва до другого випуску збірника «Середні віки на Україні» (К.,1973)[23,с.377]), або
публікувались без зазначення його авторства (як стаття
«Рядовий міщанський будинок у Києві ХІ–ХІІІ ст.» та передмова і примітки до праці М. Берлинського «Історія міста Києва» у «Київській старовині»(К.,1972)[24,с.160-162].
На нього було заборонено посилатись, а з підготовлених
вже до друку досліджень викреслювались будь-які згадки,
навіть критичні, про вченого[20,с.20]. Запопадливість цензорів дійшла до того, що прізвище М. Брайчевського було
зняте з титрів фільму «Захар Беркут», в якому історик був
консультантом[25,с.45-47].
Академічне начальство «не забувало», переслідувало навіть і безробітного М. Брайчевського. Так, у постанові Президії АН УРСР про часопис «Київська старовина»(1973) вченого звинувачували у «протиставленні»,
у його публікаціях, Південної Русі відмінній від менш
розвинутої Північної Русі, ігноруванні здобутків радянської історіографії[24,с.160–162]. У 1974 р. в ІІ АН УРСР
було влаштоване брутальне, ініційоване КДБ і заздалегідь
інсценізоване «обговорення» його статті «Приєднання
чи возз’єднання? Критичні замітки з приводу однієї
концепції»[23,с.344–418]. Певне, зовсім незначне, поліпшення становища науковця наступило в 1978 р., коли М.
Брайчевського було прийнято до ІА АН УРСР у зв’язку з
розширенням «відділу археології Києва», що відбувалось,
в свою чергу, внаслідок підготовки до 1500-річного «ювілею» міста[20,с.20]. Історик отримав, хоч і обмежену, можливость публікуватись[26,с.437–438].
1972 рік був тяжким для творчості Ф. Шевченка. Тоді рішеннями ЦК КПУ вченого усунули з посади директора ІА
АН УРСР, також його було виведено з редколегій кількох
наукових видань. Одному з натхненників «українізації»
історичної науки в УРСР та підвищення її інтелектуального рівня закидали наявність в його науковій діяльності «випадків відходу від класових, інтернаціоналістських
позицій в оцінці окремих історичних подій», «політичну незрілість»[27,с.448–449]. Хоча з Ф. Шевченком обійшлись порівняно м’яко – знову прийняли в 1972 р. в ІІ АН
УРСР, але кілька років по тому відомого вченого, членакореспондента АН УРСР відверто цькували, чинили перешкоди для публікацій, викреслювали про нього згадки і т.
ін.[14,с.610–641].
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Зазнав утисків один із активістів руху за увічнення історії запорізького козацтва М. Киценко. Завзята популяризація ним степового лицарства, надзвичайний ентузіазм, який
він виявляв при реалізації проекту Хортицького меморіалу,
не могли не викликати відповідну реакцію офіційних кіл.
Так, у березні 1973 р. бюро Запорізького обкому КПУ прийняло постанову з приводу книги М. Киценка «Хортиця в
героїці та легендах»(Дніпропетровськ, 1972), у якій звинуватило автора в «ідеалізації старовини, сповзанні на позиції
дореволюційних буржуазних істориків, відході від класових, партійних позицій» тощо; цей же рескрипт наказував:
«Через те, що брошура «Хортиця в героїці та легендах»
не сприяє вихованню трудящих у дусі радянського патріотизму і пролетарського інтернаціоналізму, вилучити її з
книжкових магазинів та бібліотек області»[28,с.143–144].
Підставою для розгляду питання про книгу М. Киценка
стала гостро критична рецензія на неї, написана, ймовірно, за особистою вказівкою головного партійного діяча
М. Суслова, російським істориком О. Дружиніною і опублікована в «Вопросах истории»[29,с.143]. Самого автора
«ідеологічно небезпечної» книжки в 1973 р. було знято з
посади заступника голови Запорізького облвиконкому і
переведено на завідувача відділу трудових ресурсів тієї ж
установи[30,с.26]. У тому ж, 1973 році, керівництво республіки, яке вбачало у створенні історико-культурного заповідника на Хортиці рецидив «українського буржуазного
націоналізму», «перепрофілювало» унікальний меморіальний комплекс на ординарний філіал Запорізького краєзнавчого музею[31,с.63–65].
У переліку «небажаних» осіб в 1970-і–1980-і рр. постійно перебував Я. Дашкевич. У час ескалації репресій перших років «маланчукізму», діяла заборона на цитування та
публікацію його праць[32,с.89]. Так, було знято його прізвище як відповідального редактора «Каталогу пергаментних документів Центрального державного історичного архіву УРСР у Львові. 1233-1799» (К.,1972 р.)[33,с.118-119].
У 1978 р. з ідеологічних мотивів його було звільнено з
ЦДІА УРСР у Львові, де він працював на посаді старшого
наукового співробітника. З того часу Я. Дашкевича не приймали на роботу до жодної установи(безробітним учений
залишався до 1990 р.), публікувався він майже виключно
за межами України[34,с.135].
Маланчуківський погром прямо торкнувся також цілої
групи викладачів суспільних кафедр Львівського університету, у тому числі професора Я. Кіся. Після викриття
органами КДБ у 1973 р. «антирадянської групи» з числа
чотирнадцяти студентів франкової вищої школи, семеро з
яких входили до складу наукового гуртка, керованого Я.
Кісем, історик зазнав жорсткого цькування за «безвідповідальне ставлення, формалізм і серйозні зриви в ідейно-політичному вихованні студентів»[35,с.119]. Характерними
для тогочасної ситуації були «Особові справи працівників,
що були звільнені через закиди ревнителів «ідейної чистоти» в університеті-провідному професору історичного
факультету у «невідповідності посаді, яку той займає»,
яка виявлялася, зокрема, у наступному: «Протягом багатьох років[науковим гуртком на кафедрі історії УРСР]керує безпартійний викладач Я. Кісь, який спеціалізується
по середніх віках і далі не зміг піти»[36,с.98]; «тематика
робіт[наукового гуртка]не завжди актуальна. Ряд тем звернені у минуле, використовувались праці Крип’якевича про
Запорізьку Січ»[37,с.72-73]. Результатом переслідування
Я. Кіся(якого, насамперед, через його дуже високий моральний авторитет серед викладачів та студентів, після
оголошення у серпні 1973 р. «суворої догани з занесенням
до особової справи» все ж залишили в університеті), стало
різке погіршення стану здоров’я вченого, обмеження в публікаціях, можливостях наукового керівника(так, Ярославу
Павловичу ні разу не дозволили мати аспірантів)[33,с.112].
Таким чином, на початку 1970-х–середині 1980-х рр.
було сформульовано засадничі підходи до висвітлення національної історії, тотожні політико-ідеологічних потреб
в республіці, що встановилися в результаті приходу до
влади нової владної «команди», а в узагальненнях з «історії УРСР» та Компартії України їх було матеріалізовано.
Збірник наукових праць «Ґілея: науковий вісник»

ІСТОРИЧНІ НАУКИ
Варто підкреслити, що напрацьована на початку «доби В.
Щербицького» ідеологічна лінія, у тому числі й постулати, що стосувалися української минувшини, не зазнали
серйозних коректив до настання горбачовської «перебудови». Проте й твердити про чітку лінію офіційної історичної концепції навіть в обставинах стагнації та кризи
радянської суспільно-політичної системи буде не зовсім
точним. При пильному погляді можна помітити певні коливання також і у змісті офіційної доктрини української
історії. Вони були спричинені святкуванням певних «круглих» історичних дат, які компартійна верхівка прагнула
використати з метою підсилення звучання існуючих істин, або ж(якщо вони були незручними, оскільки нагадували про маніпулювання, фальсифікацію національного
минулого)мінімізувати їх вплив на суспільство, а також
попередити негативну репутацію за кордоном, насамперед у середовищі української діаспори у країнах Заходу.
Черговий виток апології «глибоких історичних коренів єдності російського і українського народів» заполонив пресу, пропагандистську літературу(хоча й не породив такої
зливи «ювілейних» наукових публікацій, як це було в середині 1950-х рр.)[38,с.593] з нагоди святкування в СРСР
у 1979 р. 325-ої річниці «возз’єднання України з Росією».
У прийнятій у вересні 1978 р. постанові ЦК КПУ «Про організаційно-політичні заходи по підготовці до святкування
325-річчя возз’єднання України з Росією», інших публікаціях у партійних офіціозах повторювалась ідеологія, що і
в «Тезах» 1954 р., проте не згадувалося козацтво та інші
етноцентричні моменти, як і не говорилося прямо про велич російського народу в розумінні переважання його над
іншими народами СРСР[39,с.326-335].
Акцентування цієї не зовсім круглої дати було пов’язано
з потребою підкріпити історичними аргументами утвердження «морально-політичної єдності суспільства розвинутого соціалізму, нової історичної спільності людей–радянського народу», про що прямо говорилося у
«Зверненні» ЦК КПРС, Президії Верховної Ради СРСР,
Ради Міністрів СРСР з нагоди ювілею[39,с.326-335]. Саме
цей аспект кампанії 1970-х–1980-х рр. був, певною мірою,
«новаторським»–його, головним чином, і притримувалась
історична наука та історики того часу.
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Із закінченням епохи біполярності пов’язані вагомі зміни в міжнародних відносинах, що, в свою чергу, сприяло
розвитку європейської інтеграції. 90–і роки характеризувалися кардинальними змінами в європейській архітектурі, ознаменовуючи новий етап у перебудові європейських
держав. Так, 7 лютого 1992 року Італія та іще 11 держав–
членів Європейського Співтовариства підписали Договір
про створення Європейського Союзу або Маастрихтський
договір. Він передбачав не лише завершення створення
спільного внутрішнього ринку, валютно–економічного,
митного союзів, але й валютну, політичну інтеграції та
створення військово–політичного союзу.
Процес підготовки до підписання цієї угоди, що позначив новий етап в новітній історії європейських країн, роль
Італійської Республіки в процесі прийняття рішень щодо
положень Маастрихтського договору, становить головну
мету цього дослідження. Засади поглибленої інтеграції,
закладені Маастрихтським договором, піддаються численним дискусіям і на початку ХХІ століття. Актуальність
теми визначена значенням, яке мав і має Маастрихтський
договір та викликані ним трансформаційні процеси в процесі його ратифікації державами–членами, зокрема сучасною кризою країн єврозони. На прикладі Італійською
Республіки є цікавим дослідження ролі італійських урядовців, політичних сил та окремих політиків під час підготовки міжурядових конференцій, що передували підписанню Маастрихтського договору (1989–1992 рр.).
Роль та значення Маастрихтського договору стали
предметом дослідження українських науковців, таких,
як А.Круглашов [1], Р.Калитчак [2]. Російська італьяністика, що займалася вивченням та дослідженням впливу
Маастрихтського договору на зовнішню та внутрішню
політику Італії, представлена такими науковцями, як
О.Барабанов [3], І.Лєвін [4], В.Любін [5].
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Вагомими є роботи італійських дослідників Дж.Ваттімо
[6], Ф.Рампіні [7] про процеси європейської інтеграції та
включення в європейську сім’ю Італії після Другої світової війни, І. Ді Камерано [8], Л.Калігаріс [9], А.Коломбо
і Ф.Занноні [10] про об’єктивні процеси в міжнародних
відносинах на рубежі XX–XXI століть, що зумовили
орієнтацію Італії на Європу в цей період, Р.Алібоні та
Дж.Бонвінчіні [11] про проблеми у зовнішній політиці
Італії на європейському напрямку в XXI столітті.
Аналізуючи політичну культуру Італії 80–90–х рр. ХХ
ст., російські дослідники Ю.Лісовський та В.Любін виділяють особливості суспільно–політичної та політико–ідеологічної структури цієї країни: «католицьку свідомість»
та «дуалізм». Під впливом цих двох чинників в Італії склалася доволі виразна традиційна, ліберально–соціалістична
католицька політична культура з ознаками «маятниковості» [12,с.6–7].
Падіння Берлінської стіни та процес німецького
возз’єднання пришвидшили процес європейської інтеграції. Майже усі політичні партії Італії прагнули це питання вивести на «європейський» рівень та, таким чином,
не допустити монополізації влади Німеччиною на рівні
Співтовариства. Християнські демократи у своїй заяві від
16 січня 1990 році заявляли, що «криза комуністичної ідеології відкриває нову сторінку в демократичних перетвореннях європейських країн та в створенні більш безпечного європейського середовища» [13,р.76].
У перші місяці 1990 року, декілька урядів держав–членів
та Європейський Парламент розробили конкретні пропозиції щодо політичних реформ у Спільноті. Європейський
парламент прийняв 14 березня першу резолюцію, названу
«Звітом Мартіна» (лейбориста Девіда Мартіна), про розширення порядку денного майбутньої міжурядової конференції та включення туди питань монетарного союзу.
Звіт наголошував на важливості швидко трансформувати Європейське співтовариство в Європейський Союз за
федеративною моделлю. Серед багатьох інших пропозицій цей звіт включав пропозиції про необхідність виділити питання зміцнення інструментів у зовнішній політиці Співтовариства, питання законодавчих повноважень
Європарламенту та доопрацювання положень майбутнього договору у сфері соціальної політики та охорони навколишнього середовища. В майбутньому він буде розглянутий та з певними доповненнями прийнятий Європейським
Парламентом [14,р.58].
Першою з європейських країн, яка підготувала необхідні пропозиції до міжурядової конференції, була Бельгія.
У своєму меморандумі бельгійський міністр закордонних
справ М.Ейскенс звернувся до європейських колег скликати другу міжурядову конференцію з метою «зміцнити
ефективність демократизації інституційних механізмів
за допомогою застосування субсидіарного принципу»
[15,р.12]. В цей самий час італійський міністр закордонних справ Дж. Де Мікеліс на відкритті Наради з безпеки
та співробітництва в Європі у м. Бонн, також висловився
на користь проведення такої конференції з інституційних
реформ паралельно до конференції з питань монетарного
союзу.
Ідея проведення двох паралельних конференцій отримала підтримку з боку Німеччини та Франції. У своєму листі
до тогочасного Президента Європейської Ради, прем’єр–
міністр Ірландії Ч.Хогі, президент Франції Ф.Міттеран та
канцлер Німеччини Г.Коль зазначали, що головною метою
такої конференції буде розгляд питань зменшення демократичного дефіциту, створення більш ефективних інституцій, об’єднання та узгодженість дій між 12 країнами–
членами у політичній, економічній та монетарній сферах,
розроблення спільної зовнішньої та безпекової політики.
Було запропоновано, щоб усі реформи почали діяти, починаючи з 1 січня 1993 року – час, до якого планувалося завершити створення внутрішнього ринку. На думку
деяких дослідників, причиною такої франко–німецької
ініціативи було заявити про бажання Бонну та Парижу
розвіяти сумніви, що уніфікація обох Німеччин послабить
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зобов’язання Західної Німеччини у більшій інтеграції до
Спільноти [16,р.9].
Ідея проведення двох паралельних конференцій обговорювалася під час екстреної наради Ради у Дубліні 28 квітня
1990. Хоча, більшість держав–членів підтримали франко–
німецьку ініціативу, рішення про скликання другої паралельної міжурядової конференції було відхилено через відмову Великобританії та невизначену позицію Португалії
[17]. Крім того, критичні зауваження отримала й Італія 22
травня 1990 року, коли член європейського парламенту від
Великобританії Д.Мартін у своїй промові відкрито назвав
цю країну разом із Францією «гравцем, що грає на рівень
нижче від зазначених зобов’язань» [18].
Подібні звинувачення продовжилися й під час
Дублінського саміту 25–26 червня 1990 року. Цього
разу, вони торкнулися існуючих протилежних поглядів серед держав–членів щодо форми політичного союзу. Французький президент Ф.Міттеран наголошував
на «федеративності процедур», італійський прем’єр–міністр Дж.Андреотті говорив про «федеративний союз», а
М.Тетчер вказувала на суперечливість пропозицій і, відповідно, на неможливості ухвалити проект документу про
політичний союз, таким чином, бойкотуючи положення
про спільну зовнішню та безпекову політику [19].
Під час свого головування Італією була висунута модель
конфедеративної інтеграції, що передбачала поступове
становлення наддержавних інституцій, які при цьому не
впливали на існуючий суверенітет держав–членів. Крім
того, одним з пріоритетів Італії під час проведення міжурядової конференції щодо засад створення політичного
союзу було зміцнення ролі Європейського парламенту. За
італійською моделлю, Союз мав би складатися із двопалатної системи на чолі із Радою, обраною з представників держав–членів та Європейського парламенту, – як основного
виборчого органу для громадян країн–членів. Обидві палати мали поділяти обов’язки законодавчого органу та назначати уряд (теперішня Європейська комісія) [20].
Італійці вбачали в Європейському парламенті ключову
інституцію у представленні волевиявлення громадян та,
відповідно, інституцію, що мала найвищий ступінь демократичної легітимності. Під час переговорів підтримка
Італією позиції, за якою Європейський парламент мав би
мати посилену роль, була висвітлена декілька разів.
По–перше,
Італія
сприяла
позиції
наданню
Європейському парламенту повноважень органу у співприйнятті рішень 26 червня 1990 року, коли італійська
делегація представила документ із завданнями до виконання під час свого головування у Співтовариствах.
Однією з головних цілей, яку Італія там зазначала, було
зменшення демократичного дефіциту за рахунок надання
Європейському парламенту повних владних повноважень
прийняття рішень із законодавчих питань.
Лобіюючи питання повноважень Європейського парламенту, італійці прагнули заручитися підтримкою
Німеччини, про що було заявлено іще під час зустрічі двох прем’єр–міністрів – Дж.Адреотті та Г.Коля – на
Венеційському саміті у жовтні 1990 року. У квітні 1991
року, під час люксембурзького головування, міністри закордонних справ обох країн підписали спільну декларацію
щодо надання Європейському парламенту повноважень
органу прийняття рішень разом із Радою міністрів.
Таким чином, унеможливлювалась процедура прийняття законодавчого акту без згоди цих двох інституцій.
Повторюючи приклад функціонування національних парламентів, цей проект документу вказував не тільки на право законодавчої ініціативи Європейського парламенту, але
й підтримував особливу роль Європейської комісії у цій
сфері.
По–друге, Італія у своєму проекті документу під час вже
головування Люксембургу спробувала розмежувати ролі
різних європейських інституцій у механізмі прийняття рішень за допомогою нової типології актів Співтовариств.
Ця типологія розрізняла чотири категорії актів: конституційні, законодавчі, статутні та адміністративні.
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В залежності від категорії, до якої належить нормативно–правовий акт, до такого й механізму прийняття рішень
відповідної структури він стосуватиметься. Європейський
парламент разом із Радою міністрів повинні були залучатися до вироблення та прийняття усіх законодавчих актів
Спільноти. В свою чергу, Комісія отримувала повноваження імплементації цих актів [21].
По–третє, Італія підтримувала особливе значення ролі
Європейського парламенту у процесі призначення членів Європейської комісії та її президента. Італія адвокувала систему подвійного затвердження посади, – це коли
Європейський парламент спочатку затверджував призначення посади Президента Єврокомісії, а потім підтверджував увесь колегіальний склад Комісії. Єврокомісари повинні були політично підпорядковуватися Європейському
парламенту [22,р.90].
Італія відхилила ідею Франції у створенні Конгресу,
який би складався з колегії членів національних парламентів та палати євродепутатів. На думку італійських
політиків, ця пропозиція не підпорядковувалася моделі
федералізму. Такий крок лімітував роль Європейського
парламенту як центрального органу, а також, через погодження французької позиції 6–7 жовтня 1990 року, підтримував пріоритетність Європейської ради над усіма європейськими інституціями. Посилення Європейської ради на
інституційному рівні підвищувало міжурядовість системи
Спільноти. Для розвитку збалансованої федеративної системи Італія підтримувала позицію необхідності передання
владних повноважень від Ради до Європейського парламенту та Єврокомісії. Під час зустрічі 12 представників
національних парламентів та членів Європейського парламенту у листопаді 1990 року в м. Ассізі, італійських урядовців підтримали у їх відмові створити такий конгрес із
представників національних парламентів та європейського
парламенту [23].
Протягом міжурядових конференцій з питань європейського політичного та монетарного союзів у Римі 14–15
грудня 1990 року Європейська Рада закликала конференцію зосередитися на 5 основних питаннях: демократична легітимність; спільна зовнішня та безпекова політика; європейське громадянство; збільшення компетенцій
Спільноти; ефективність діяльності Європейського Союзу.
Щодо першого питання, Європейську Раду цікавило
адресування аспектів демократичного дефіциту. Крім того,
сюди відносилися питання розширення та покращення
процедур співпраці та залучення Європарламенту до призначення членів Єврокомісії та її Президента.
Під час розгляду спільної зовнішньої та безпекової політики Рада запропонувала Єврокомісії отримати виключне
право ініціативи з цих питань та повідомила свої рішення
Європарламенту, який повинен взяти участь у консультаціях. Європейська Рада підтримувала процес прийняття
рішення з цих питань за допомогою консенсусу, проте, запропонувала процедуру кваліфікованої більшості голосів
щодо імплементації погоджених політик. Компетенції самого Союзу поширювалися і з питань безпеки, куди було
включено й оборону.
Європейська Рада запропонувала включити соціальні, економічні та громадянські права до тексту самого
Договору про ЄС в положеннях про європейське громадянство та пропонувала створення інституції європейського омбудсмена.
Крім того, Європейська Рада закликала міжурядову конференцію розширити компетенції впливу Союзу на сфери
соціальної політики, охорони довкілля, здоров’я, культури
та освіти.
В останньому питанні увагу зосереджено було на важливості ролі самої Європейської Ради, її зміцненні та розширенні процедури голосування простою більшістю у
Раді Міністрів. Для Єврокомісії пропонувалося зміцнити її
роль як імплементуючого рішення органу [23,р.8].
З усіх зазначених питань під час міжурядової конференції Італію цікавила найбільше спільна зовнішня та
безпекова політика, про що вона неодноразово зазначала й раніше під час підготовки до проведення конферен-
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ції. Головна ініціатива Італії щодо спільної зовнішньої
та безпекової політики була прийнята 18 вересня 1990
року одразу після початку кризи в Перській затоці. В той
час, коли Німеччина зосередилася на питаннях власного
об’єднання, а Франція переймалася через це об’єднання та
через позицію Німеччини щодо створення Європейського
політичного союзу, міністр закордонних справ Італії Дж.
Де Мікеліс виступив з пропозицією «розширити повноваження Союзу, включаючи питання безпеки» [24,р.3]. Він
наголошував, що ЗЄС має трансформуватися в ЄС в недалекому майбутньому. Передання компетенцій ЗЄС передбачає визнання безпекових гарантій серед країн–членів
Союзу та залучення міністрів оборони до консультаційних
нарад Союзу. Ця ідея була представлена під час італійського головування протягом підготовчих зустрічей щодо засад
європейського політичного союзу. В залежності від позиції країн–членів, ідея Де Мікеліса отримала як схвалення,
так і слугувала підставою для подальших дискусій. Бельгія
виявилася єдиною країною, що підтримала амбітний план
італійців щодо злиття ЗЄС з ЄЕС.
Головним питанням для обговорення стало те, що дана
пропозиція могла вважатися приводом для більшої незалежності ЗЄС від Сполучених Штатів Америки. Франція,
Іспанія та Німеччина були зацікавлені в розвитку такого
сценарію. Інший сценарій передбачав посилення європейських опор разом з НАТО. Для проатлантичних країн –
Великобританії, Нідерландів, Португалії та, звісно, США,
підтримка такого сценарію розвитку для «нової Європи»
разом із НАТО було неприйнятним у питаннях європейської безпеки.
Неформальна зустріч міністрів закордонних справ 6 та
7 жовтня 1990 року в м. Асоло показала різність думок
держав–членів щодо питання розширення компетенцій
Спільноти у безпековій та зовнішній політиках.
Італійці наполягали на тому, що спільна безпекова політика могла включати таке: 1) промислову та технологічну
співпрацю у військовій сфері; 2) передання «третім країнам» військових технологій, контроль за військовим експортом та роззброєння; 3) Союз мав отримати компетенції
під час переговорів про роззброєння та в заходах зміцнення довіри; 4) участь та координація військових ініціатив,
особливо в операціях разом з ООН [25].
Під час Люксембурзького головування, Італія продовжила підтримувати позицію розробки спільної зовнішньої та безпекової політики та представила новий документ із триетапною структурою злиття ЗЄС та ЄЕС.
Під час першого етапу передбачалося встановити тісніший зв’язок між ЄЕС та ЗЄС за допомогою перенесення штаб–квартир ЗЄС у Лондоні та Парижі до Брюсселю.
Цей етап супроводжувався б тіснішою співпрацею у підготовці спільних рішень. Під час останнього етапу, який
передбачався на 1998 рік, коли закінчувався строк оновленого Брюссельського договору, дві структури мали б
злитися в одну. Цим документом Італія заявляла, що розробка спільної зовнішньої та безпекової політики не торкалася зобов’язань декількох держав–членів Атлантичному
Альянсу. Проте, він не давав відповіді на питання форми
відносин між НАТО та Союзом. Ця двозначність була необхідна для підтримки цього документу обома сторонами,
які вбачали незалежність європейської безпекової опори та
проатлантичність цієї структури.
З метою отримання підтримки британської делегації
щодо питання розвитку європейської ідентичності в безпековому та оборонному просторі та протистояння франко–німецькому домінуванню в обговоренні цих питань,
Італія пріоритетом для себе вбачала атлантичність європейської безпекової опори. Як наслідок, країни розробили
спільний документ щодо європейської безпекової та оборонної політики, представлений 4 жовтня 1991 року, напередодні неформальної зустрічі міністрів закордонних
справ щодо СБЗП у м. Хаарцуйєн (5–6 жовтня 1991 року).
У цій пропозиції наголошувалось, що посилення європейської ідентичності з оборони не має шкодити висвітленню
позицій Атлантичного Альянсу, а розвиток європейського
виміру з питань оборони має покладатися на ЗЄС. На цю
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організацію покладалося подвійне завдання: розроблення
оборонного компоненту Союзу та зміцнення європейської
опори НАТО. Спільна заява обох країни першим кроком
для розробки європейської оборонної ідентичності визначила створення європейських сил реагування. Ця пропозиція італійської сторони отримала неоднозначну реакцію
держав–членів. З одного боку, існувала група країн, що
погоджувалися на зменшення ролі НАТО в Європі та створення більш незалежної європейської безпекової політики.
З іншого боку, існувала інша група країн, які не вірили в
утворення ефективної системи безпеки без НАТО. Таким
чином, зустріч у м. Хаарцуйєн не принесла належного результату та не сформулювала компромісне рішення з питань безпеки та оборони. Було погоджено відкласти обговорення цього питання до заключних консультацій перед
зустріччю Європейської Ради у м. Маастрихт, коли сторони були змушені прийняти текст документу [29].
Цілком очевидно, що протягом 1991 року, Італії було
важко зробити вибір між незалежною європейською безпековою опорою та проатлантичним вектором. З одного
боку, Італія бажала, щоб Європа відігравала вагому роль у
новому світовому порядку, оскільки це б посилило її власні позиції в ньому. Італія розуміла, що кризи, на прикладі
Югославського конфлікту, не можуть врегульовуватися однією країною. Більш того, для збереження лідерської ролі
в Середземноморському регіоні, італійці не могли цього
зробити без європейської підтримки Європою чи без відповідної ваги політичної та військової. Саме для цього,
Італія наполягала, щоб Європа одностайно говорила відносно зовнішньої і безпекової політик. Звичайно ж, Італія,
розуміла, що, хоча, не з усіма позиціями вона погоджується, вона має говорити в унісон з європейською спільнотою.
Проте, Італія визнає США новим глобальним лідером у
новому світопорядку та вважає слушним Європі поєднати
свою безпекову опору з атлантичною. НАТО має залишатися фундаментом для європейської безпеки та євро–американських відносин. Під час саміту НАТО у Римі 7–8
листопада 1991 року Італія знову підкреслила свою проатлантичність [3,с.58].
За тиждень до проведення Маастрихтського саміту, християнські демократи шести країн–засновниць
Європейського Співтовариства (Г.Коль, Р.Любберс,
Дж.Андреотті, К.Мітсотакіс, В.Мартенс та Ж.Сантер) зустрілися для обговорення та прийняття компромісного рішення для Великобританії, що передбачало послаблення
«федералістичної конвеєрної стрічки» (на думку М.Тетчер)
розвитку Європейського Співтовариства [30,с.313]. В свою
чергу, Великобританія мала погодитися, що важливі положення про зовнішню політику та імміграцію, будуть переглянуті у 1996 році з метою їх включення до підпорядкування ЄС [31].
Питання залишилося не розв’язаним навіть за лічені дні до саміту, до якого додалися система голосування
більшістю для спільної зовнішньої та безпекової політики,
формулювання статті про оборону, компетенції Спільноти
в питаннях соціальної та промислової політик, економічної інтеграції та соціальної згуртованості. Тобто, це були
питання, які Європейська Рада ставила перед учасниками
міжурядових конференцій та які не були розглянуті належним чином.
Напередодні Маастрихтського саміту відбулася неформальна зустріч Дж.Андреотті та Ф.Міттерана, результати
якої було представлено на відкритті саміту, як заходи просування до єдиної валюти та монетарного союзу. На думку деяких науковців, це були спроби впливу на об’єднану
та водночас слабку Німеччину з боку Франції та Італії.
У заяві говорилося про те, що, якщо країни не встигнуть
підготуватися до вступу до валютного союзу через невідповідність критеріям конвергенції у 1997 році, цей союз
набуде чинності з 1999 року за участі такої кількості держав, які до цього будуть готові. На це негативно відреагував Бундесбанк, оскільки станом на 1991 рік, п’яти встановленим критеріям відповідали лише 3 країни – Данія,
Франція та Люксембург [30,с.318].
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На відміну від положень про європейський монетарний
союз, щодо яких було досягнуто консенсусу, дискусії про
європейський політичний союз продовжувалися до останнього дня самого саміту (9–10 грудня 1991 р.). Врешті
решт, з дванадцяти країн тільки Великобританія не хотіла
іти на поступки з питань, що стосувалися соціальної політики. Їй були зроблені поступки та з тексту угоди було вилучено посилання на федералізм, який замінено на «більш
тісний союз народів Європи» [32].
Реакція Італії на результати, досягнуті під час
Маастрихтського саміту була доволі стримана. Італійські
дипломати в інтерв’ю заявляли про успішність проведення
перемовин з більшості запланованих питань. Італійська ж
преса в цей час зосередила увагу на внутрішньополітичних подіях, таких, як заявах щодо інституційних реформ
Президента Ф.Коссіги і, відповідно, мало висвітлювала
підписання нового Договору. Читачам газет було надано загальну інформацію без деталізації особливостей та
змісту цієї угоди. Звичайно ж, такі нові терміни, як «спільне прийняття рішень» та «субсидіарність» достатньо не
аналізувалися пресою. Більшу увагу ЗМІ привернула так
звана «холодна позиція» британської делегації, аніж нові
повноваження Європейського парламенту. Лише видання
«Коррієре делла Сера» зазначало, що «битву було програно» щодо питання повноважень Європарламенту, звинувачуючи в цьому міністра закордонних справ Дж. де
Мікеліса [33].
Якщо аналізувати наслідки Маастрихтської угоди для
Італії, то позитивними країна вважала розширення процедури голосування за допомогою кваліфікованої більшості
голосів, а також розширення компетенцій Спільноти з певних сфер. Для вирішення питання демократичного дефіциту, було представлено процедуру спільного прийняття
рішень, а Європарламент отримав право голосу під час
призначення складу Єврокомісії. Крім того, важливий крок
полягав у розробленні спільної зовнішньої та безпекової
політики та одночасній відданості Атлантичному Альянсу.
Розуміючи, що для певних країн федеральна модель ЄС
була занадто амбітною, Італія не пріоритезувала у просуванні це питання. Це стало відчутним під час завершення перемовин, коли Італія почала схилятися до більшого
прагматизму. Так, зокрема, Італія спочатку не підтримала
Датський проект угоди у вересні 1991 року, лобіюючи процедуру розширення голосування більшістю, змінюючи
структуру Люксембурзького проекту угоди та об’єднуючи
цих два проектних рішення. При цьому, прийняття цього
нового проекту Договору могло б стати важливим кроком
до створення європейської федерації. На думку італійської
делегації проект договору було занадто пізно прийнято
усіма іншими країнами–партнерами.
Проте, Італія мала низку зовнішньополітичних та дипломатичних невдач. По–перше, Італія намагалася відновити міжнародну позицію після закінчення «холодної
війни» через низку ініціатив від італійського уряду в ім’я
національних інтересів. По–друге, направляючи усі свої
зусилля на подальше поглиблення процесу європейської
інтеграції, країна сподівалася тимчасово відкласти питання розширення Європейського співтовариства на Австрію
та Швейцарію. Причина була в тому, що на прикладі транспортної політики, вони були передовими у впровадженні інновацій у транспортну сферу для зниження викидів
в атмосферу, чого в достатній мірі не мала Італія. Крім
того, вона не була готовою виконувати усі директиви ЄС
побоюючись, що політика розширення залучить ті держави, що мали більш досконалі та певною мірою прогресивні
законодавчі системи. По–третє, Італія не вважала прийнятною можливість об’єднання Німеччин навіть у 1989 році,
оскільки не хотіла допускати лідерство цієї країни у «європейському проекті» та намагалася протистояти франко–
німецькому партнерству за допомогою спроби створити
політичний союз із Великобританією й Іспанією.
Саме тому, вона поступово почала перетворюватися з
країни, що впливала на європейську політику в ту, яка її
виключно виконувала та приймала. Італійські політики,
хоча і в подальшому, позиціонуватимуть свою країну, як
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провідного гравця Європи, змушені будуть більше відповідати за внутрішньополітичні зміни в країні, пов’язані зі
зміною політичних сил та пріоритетів.
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библиографии 20-30 годов ХХ века. Раскрыто значение
библиографических трудов периода существования Крымской АССР
(1921–1945 гг.).
Ключевые слова: библиография, крымоведение, источниковая
база, библиографические указатели, библиографические студии.

Основу джерельної бази дослідження з кримознавчої бібліографії 20-30-х років ХХ століття складають бібліографічні розробки періоду існування Кримської АСРР–АРСР
(1921–1945 рр.).
Суспільна й наукова потреба в систематизації набутих
попереднім поколінням бібліографів знань, які тривалий
час не були введеними до наукового та культурного обігу, засвідчує актуальність розробки проблеми вивчення
розвитку кримознавчих бібліографічних студій вказаного
вище періоду.
Історію кримознавчої бібліографії неможливо відривати
від глибокого змістовного вивчення наукової спадщини не
Збірник наукових праць «Ґілея: науковий вісник»

ІСТОРИЧНІ НАУКИ
лише провідних бібліографів тієї доби, а й вчених, наукових центрів, установ, громадських наукових товариств, які
є її об’єктом.
Кримознавчі бібліографічні студії в 20 – 30-х рр. ХХ ст.
були пов’язані з іменами багатьох видатних діячів радянської науки та культури Є. Ю. Гопштейна, А. І. Маркевича,
І. Я. Неймана, В. В. Симоновського та ін.
Відновити біографічну канву бібліографів Криму допомогли документи фонду «Комітет обліку наукових працівників СРСР», що зберігається у Санкт-Петербурзькій філії
Архіву Російської Академії наук (ф-155). Вони містять не
лише біографічні відомості, інформацію про місце проживання та освіту, а й список наукових праць, опублікованих
і підготовлених до друку.
Важливий інформативний матеріал дає фонд Головнауки (Головного управління науковими й науково-художніми установами) Наркомосу РСФРР, який відклався у
Державному архіві Російської Федерації (ф. А-2307). Це
біографічні документи місцевих діячів бібліографічної
справи, анкети, звіти, плани робіт різних наукових установ,
матеріали про співпрацю в галузі бібліографії Російського
товариства з вивчення Криму, Кримського товариства аматорів і дослідників природи, Таврійського товариства історії, археології та етнографії, окремі розрізнені відомості
про майно та штати бібліотек і музеїв.
Кримознавчу бібліографічну спадщину цього періоду
можна розділити на декілька груп. Передусім, це ретроспективна бібліографія, в завдання якої входило відображення повного обсягу історико-краєзнавчої літератури про
півострів (А. І. Маркевич [1], В. В. Симоновський [2]). Ці
бібліографічні зведення є найповнішими, хоча й враховують, як на сьогодні відомо, лише частину надрукованої
краєзнавчої літератури того періоду. Основною причиною
значних пропусків бібліографів тих часів є нерозвиненість
методів бібліографічної евристики, коли фіксувалися лише
ті праці, до яких мав безпосередній доступ укладач.
Ґрунтовнішими є систематичні бібліографічні покажчики, які складалися, як правило, не співробітниками бібліотек – бібліографами, а фахівцями з конкретної
галузі знань. Наприклад, бібліографія Сходу, підготовлена 1928 року в Науковій асоціації сходознавства [3].
Укладачем зведеної бібліографії доробку з питань каталогізації пам’яток історії та культури кримських етносів
став видатний діяч краєзнавчого руху 20–30-х рр. ХХ ст.
Олександр Іванович Полканов. Цей каталог, що зберігся
лише частково, відклався в особовому архівному фонді історика в ДААРК [4]. Співробітником Істпарту І. Р.
Гелісом було укладено анотований покажчик праць про
севастопольське повстання 1905 р. [5]. Ґрунтовними є покажчик Г. М. Габдрахімова (псевдонім – Алі Рахім), щодо
історії та етнографії кримських татар [6], та каталог М. П.
Зіміна з розвитку екскурсійної справи [7]. Гідрогеологом
П. А. Двойченком було складено унікальний довідник
літератури зі стратиграфії Криму, який охопив студії з
проблеми за 1776–1926 роки [8]. Чисельним є корпус бібліографічної інформації з курортології та медичного обслуговування на кримських курортах (Д. М. Городинський,
З. А. Ігнатович, П. С. Медовиков, С. А. Пастак,
О. К. Шенк та ін.) [9–13]. Укладачем низки ґрунтовних
систематичних покажчиків став В. В. Симоновський: соціального стану народонаселення [14], тютюнництва [15],
десятиріччя Радянської влади на півострові [16], з питання
екології та геології Кримської яйли [17].
Окрему групу складають покажчики змісту періодичних видань установ та наукових товариств, які займалися
вивченням Криму – «Бюллетеня Крымского центрального статистического управления» [18], «Трудов Крымского
научно-исследовательского института национально-культурного строительства и краеведения», журналу Істпарту
«Революция в Крыму», «Записок Крымского общества
естествоиспытателей и любителей природы» та ін. Ці посібники, які враховують публікації від трьох до п’яти номерів (жодного повного покажчика змісту періодичних
видань Криму немає), дають можливість враховувати публікації авторів, яким належали одиничні дослідження в
галузі кримознавства. Загальним недоліком цих зведених
переліків є відсутність допоміжних і систематичних поЗбірник наукових праць «Ґілея: науковий вісник»

Випуск 77

кажчиків. Статті перераховувалися за номерами, чи в алфавіті авторів.
Значна за обсягом наведених одиниць кримознавча бібліографія концентрується в опублікованих каталогах
Державного видавництва Кримської АСРР, а також у переліках, підготовлених Всесоюзною книжковою палатою.
Ці списки включають багатий перелік книжкової продукції
окремого видавництва, які часом уже неможливо знайти
навіть у центральних великих книгосховищах. Але ці покажчики взагалі не відображають публікації періодичних
видань.
Цінні
відомості
щодо
стану
бібліографічних розробок, досі невиданих, але повністю підготовлених на рубежі 20 – 30-х років ХХ ст. покажчиків, відношення сучасників до рівня окремих
бібліографічних довідників, містять праці сучасників
подій, які вивчаються – бібліографів Ф. П. Максименка,
В. В. Симоновського, діячів бібліотечної справи (Є. І.
Шамурін). Вони допомагають відновити загальну картину
щодо стану розвитку бібліографії в Криму, зрозуміти інтелектуальну напругу в середовищі бібліографів.
Так, видатний кримський бібліограф Віктор Васильович
Симоновський (1869–1933) у двох публікаціях, надрукованих у московських часописах «Краеведение» (1928
р.) [19] та «Библиография» (1929 р.) [20] розкрив стан
бібліографічної роботи в Кримській автономії. Він назвав основних діячів цієї справи та їхні праці, пріоритетні напрями досліджень. Подано коротку, але змістовну
характеристику найвагоміших бібліографічних студій
(Є. Ю. Гопштейн, А. І. Маркевич, В. М. Марков, І. Я.
Нейман, Д. С. Спиридонов).
У газеті «Красный Крым» (1929 р.) в програмній статті
«В Крыму нужно создать библиографическое общество»
[21] В. В. Симоновський запропонував заснувати це товариство при Кримському педагогічному інституті імені товариша М. В. Фрунзе. Метою нової організації має бути,
за задумом Віктора Симоновського, об’єднання всієї бібліографічної роботи в Криму для її подальшої координації;
презентація зводу всієї кримознавчої бібліографії всіма
мовами; підготовка до друку низки галузевих покажчиків;
робота над бібліографічним словником кримських авторів; організація довідкової консультативної роботи в галузі кримознавства. Ці ідеї краєзнавець розвинув у статті
«Очерки работы краевых энциклопедий» (1934 р.) [22], виданій уже посмертно. Бібліограф запропонував об’єднати
зусилля кримських краєзнавців навколо підготовки «кримської радянської енциклопедії», яка мала побачити світло у
вигляді двох багатотомних видань «Повний опис Криму»
та «Історія народів Криму».
Змістовним джерелом про організацію бібліографічної роботи в РСФРР є ґрунтовна праця книгознавця, бібліографа, бібліотекознавця Євгена Івановича Шамуріна
(1889–1962), співробітника (у 1931–1937 рр.) Російської
центральної книжкової палати, редактора (з 1933 р.)
«Книжной летописи» – «Організація бібліографічної
справи в РСФРР (1917–1927)», опублікована 1927 року в
профільному збірнику статей [23]. Автор розкрив особливості організації бібліографії в Російській Федерації (відмова від кустарних прийомів бібліографування, постановка справи підготовки бібліографів-фахівців, перенесення
Книжкової палати з Петрограда до Москви, організація
регулярного виходу «Книжной летописи»). Розкриваючи
питання про організацію книжкових палат «на місцях»
[23, с. 23–27], у тому числі в Казані й Уфі, автор обходить
увагою факт спроби організації Книжкової палати в Криму
1919 року. Це, як на нашу думку, пояснюється тим, що сам
Є. І. Шамурін восени 1920 року стояв у витоків створення Татарської книжкової палати (Казань) і доводив недоцільність створення аналогічної установи в Сімферополі.
А Татарська книжкова палата за його наполяганням взялася за організацію обліку друкованої продукції кримськотатарською мовою. Розглядаючи роботу бібліографічних
і бібліологічних товариств [23,с.34–38], автор зупинився
лише на діяльності столичних наукових організацій подібного типу. У нарисі нічого не сказано про розвиток кримознавчих бібліографічних праць і в розділі «Організація
крайової бібліографії» [23,с.53–56], хоча про інші регіони
інформацію подано. У розділі «Бібліографія національної
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літератури» [23,с.56–57] інформація про кримські видання
відсутня. Таким чином, праця Є. І. Шамуріна допомагає
відновити загальні тенденції розвитку бібліографії в країні, але не містить інформації про розвиток цього аспекту в
Кримській АСРР.
У публікації дружини відомого діяча бібліографічної справи В. В. Симоновського – Надії Миколаївни
Симоновської-Ромадіної «В Крыму надо создать Книжную
палату», надрукованій у часопису «Советское краеведение» доводиться негайна потреба організації книжкової
палати в Кримській автономії на прикладі аналогічних закладів у Татарській та Чуваській автономних республіках
[24]. Це джерело доводить, що в Криму питанням розвитку
бібліографії завжди приділяли увагу як на краєзнавчому,
так і на урядовому рівні. Намагання організації книжкової
палати на півострові мали місце починаючи з 1919 й до
початку 30-х років ХХ ст., але вони не увінчалися успіхом.
Змістовні матеріали особових архівних фондів бібліографів Віктора Васильовича Симоновського, який відклався у
ДААРК (ф. Р-3318), Арсенія Івановича Маркевича (ІІМК
РАН НА РВ, ф. 32), Іллі Яковича Неймана (Круглевича)
(ІСР РАН, ф. Неймана І. Я.), Євсея Юхимовича Гопштейна
(відділ рукописів Стенфордської бібліотеки) дозволили доповнити наше уявлення про кримознавчу бібліографічну
спадщину.
Невеликий за обсягом особовий архівний фонд відомого кримського бібліографа В. В. Симоновського – 35
одиниць зберігання – вміщує рукопис із кримознавчої
бібліографії (продовження надрукованого ним 1926 року
зводу) [25], рукописи його праць про стан кримської бібліографії [26], анотований перелік друкованих праць
В. В. Симоновського [27], особисті документи краєзнавця [28;29], спогади про нього його дружини Надії
Миколаївни Симоновської-Ромадіної [30], та її особисті документи. Ці матеріали дозволили відновити історію
створення в Криму бібліографічного товариства, прослідити методи бібліографічної роботи, якими користувався
В. В. Симоновський, ознайомитись з його неопублікованим бібліографічним доробком, відновити біографічну
канву одного з найзначніших бібліографів краю цього часу.
Особливе значення для відновлення історії бібліографічних студій має рукопис статті В. В. Симоновського
«Бібліографічна робота в Криму, її характер та задачі». Автор розкриває роль систематизації бібліографічної інформації найзначніших діячів цієї справи – Є.
Ю. Гопштейна, А. І. Маркевича, В. М. Маркова, Д. С.
Спиридонова. Хоча цей матеріал значною мірою дублює
вже оприлюднені В. В. Симоновським факти (1929 р.) [20],
сучасні дослідники проблем кримської бібліографії визнали за необхідне оприлюднити цей рукопис у найвідомішому на сьогодні кримському регіональному часопису (2007
р.) [31].
Цінними є й інші неопубліковані студії В. В.
Симоновського, що збереглися в ДААРК: «Перечень краеведческой литературы, выходящей в Крыму, 1930–1931
гг.» – унікальне зведення відомостей кримського державного видавництва й нових надходжень до бібліотек із центру [32].
Із особового фонду найавторитетнішого кримського
бібліографа А. І. Маркевича залучено частину його кримознавчої картотеки (частина, яка складена в 20–30-і рр.
XX ст.), матеріали нечисельного епістолярію та спогади
Катерини Арсентіївни Кошлякової про свого батька «До
питання про наукову спадщину А. І. Маркевича», де йдеться про його копітку працю зі створення четвертого тому
покажчика «TAURICA», який так і не був надрукований, а
залишився у картковому варіанті [33].
Особовий архівний фонд бібліографа, співробітника
Державного палацу-музею тюрко-татарської культури в
Бахчисараї І. Я. Неймана зберігається в Науковому архіві
Санкт-Петербурзької філії Інституту сходознавства РАН
(Архів сходознавців). Архів вченого ще до кінця не систематизовано, складання опису не закінчено, тому користуватися матеріалами цієї колекції можливо лише частково
(на 2010 рік). Повністю не опанованими для складання наукового опису залишаються записи вченого караїмською
мовою, в тому числі й частина бібліографічної картотеки
І. Я. Неймана, яка відклалася в архіві [34]. Така ситуація,
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коли фонд відомого караїмського діяча є недоступним для
дослідників, може тривати десятиріччями в зв’язку з відсутністю в установі фахівця з знанням караїмської мови.
Разом із тим, російськомовні бібліографічні нотатки І. Я
Неймана, зроблені за часів його роботи науковим співробітником Державного палацу-музею тюрко-татарської
культури в Бахчисараї в 20-х рр. ХХ ст., щодо історії караїмів, кримчаків, кримських татар, євреїв становлять
неабиякий інтерес. Там само нами виявлено картотечний
варіант неопублікованого бібліографічного покажчика І.
Я. Неймана щодо кримських караїмів. Ці документи сприяли відновленню загального репертуару бібліографічної
спадщини з народознавства й, зокрема – спадщини самого
І. Я. Неймана. Їх цінність зростає у зв’язку з тим, що папери бібліографа, яки зберігалися в Сімферополі (наукова бібліотека «Тавріка» Центрального музею Тавриди та фонди
Палацу-музею кримськотатарської культури в Бахчисараї)
були вилучені органами НКВС на початку 30-х рр. ХХ ст.
та в 1944 році.
Особисті документи та рукописну спадщину видатного
кримського бібліографа Є. Ю. Гопштейна його син Юхим
Євсейович Гопштейн перевіз до Сполучених Штатів
Америки. Зараз вони зберігаються у фондах відділу рукописів Стенфордської бібліотеки (особовий архівний фонд
Юхима Євсейовича Гопштейна, 1916–1981) [35]. Тобто, архівний фонд Юхима Євсейовича Гопштейна включає окремим корпусом і документи його батька Євсея Юхимовича.
Бібліографічну спадщину Є. Ю. Гопштейна в
Стенфордській бібліотеці репрезентовано в дев’яти каталогах (по ящиках): 1) мистецтво в Криму, кримськотатарське, караїмське мистецтво та архітектура; 2) євреї в
Криму та окремо – в Сімферополі; 3) Друга світова війна й
Крим (два ящики); 4) революційні події 1917–1920 рр. на
теренах Криму; 5) біографії кримських діячів у галузі науки, культури, політики, економіки (два ящики); 6) історія
Сімферополя; 7) історія Криму.
Особисті документи Є. Ю. Гопштейна, які уможливили відтворити його біографічну канву були виявлені у
фонді «Центральне архівне управління Кримської АСРР»
у ДААРК. Найбільший інтерес становить його особова
справа та анкети, заповнені у 30-х роках XX ст. [36].
Важливий інформативний матеріал дає фонд Головнауки
Наркомосу РСФРР, який відклався у Державному архіві Російської Федерації. Тут виявлено інформацію щодо
спроб укладення бібліографічного покажчика по кримській
фауні (проект не був реалізований), а також невідомі раніше факти про діяльність організаторів бібліотечної роботи
за різні роки в Криму Євгена Емільовича Лейтнеккера [37]
та Якова Олександровича Тугендхольда [38]. Також перелік приведених нижче документів дозволяє скласти уявлення про стан справ у галузі розвитку бібліографії у 20 –
30-х рр. ХХ ст. Це протоколи засідань Кримського обкому
РКП(б), Ради Народних Комісарів автономії, де розглядалися питання народної освіти, роботи бібліотек; окремі
особові справи, анкети працівників бібліотек; протоколи
засідань Колегії Наркомату освіти Кримської АСРР; характеристики на окремих працівників культурного фронту;
річні звіти бібліотек . У фонді «Державна планова комісія
при Раді Народних Комісарів Кримської АСРР» (ф. Р-137)
ДААРК виявлено справи про планування чи обґрунтування необхідності підготовки нових бібліографічних покажчиків щодо окремих етносів Криму (в т. ч. болгар, німців).
У особовому архівному фонді відомого літературознавця, краєзнавця Криму, професора Кримського університету (педагогічного інституту імені товарища М. В. Фрунзе)
Євгена В’ячеславовича Пєтухова (1863–1948) (Інститут
російської літератури (Пушкінський дім) РАН у СанктПетербурзі) нами виявлено цікавий документ – «Проект
положення щодо місцевих бібліографічних бюро в Криму
при відділеннях Наросвіти» [39]. Його укладач – Є. В.
Пєтухов – запропонував організувати бюро для проведення системної роботи з фіксації друкованої продукції та
розпису змісту періодичної преси. Хоча проект, як й низка
інших, не був реалізований, його поява свідчить про неабиякий інтерес краєзнавців до стану бібліографічної роботи та фіксує намагання організації бібліографічної справи
на півострові.
Збірник наукових праць «Ґілея: науковий вісник»
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Теоретико–праксеологічні засади
формування парадигми гуманістичного
менеджменту в Україні
Дається аналіз формування парадигми гуманістичного менеджменту
в Україні, виявляються проблеми гуманістичного менеджменту і на
цій основі розробляються шляхи і напрямки підвищення ефективності
гуманістичного менеджменту в Україні, що представляє собою новий
тип управлінської діяльності, яка базується на соціоантропологічних
засадах.
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Basis of theoretical and prakseological formation of paradigm
humanistic management in Ukraine
Provides an analysis of the humanistic paradigm of management in
Ukraine; it turns out the problem of humanistic management, and on this
base developed ways and directions efficiency of humanistic management
Ukraine that represents a new type of management, which is based on
socio– anthropological directions.
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Теоретико–праксеологические основания формирования
парадигмы гуманистического менеджмента в Украине
Дается анализ парадигмы гуманистического менеджмента в
Украине, раскрываются проблемы гуманистического менеджмента
и на этой основе разрабатываются пути и направления повышения
эффективности гуманистического менеджмента в Украине, который
представляет собой новый тип управленческой деятельности,
которая базируется на социоантропологических основах.
Ключевые слова: гуманистический менеджмент, гуманизм,
человек, соционатропологические основы, глобализация.

Актуальність дослідження формування парадигми гуманістичного менеджменту визначається тим, що, по–перше, гуманістичний менеджмент представляє собою нову
навчальну дисципліну і новий науковий напрямок, в контексті якого формується гуманістична управлінська політика сучасного періоду розвитку Української держави, що
розвивається в нових умовах глобалізації та євроінтеграції
і входження України до цивілізованих спільнот; по–друге, гуманістичний менеджмент покликаний актуалізувати
ціннісну спрямованість політичних, економічних інтересів
та соціальних інтересів, щоб знайти способи забезпечення їх балансу; по–третє, недостатня теоретична розробленість концептуальних засад гуманістичного менеджменту
і визначення векторів теоретичної рефлексії направлена
на забезпечення заможного суспільства, конкурентоспроможної економіки, ефективної субсидіарної держави, підвищення соціальних стандартів, згідно з якими оцінюється
рейтинг тієї чи іншої країни у контексті розвитку соціоантропологічної парадигми; по–четверте, формування парадигми гуманістичного менеджменту викликано певним
дефіцитом теоретико–методологічної рефлексії інструментів і технологій мінімізації ентропійних тенденцій у
кризовому соціумі, вирішенню яких може сприяти роз-
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виток самоорганізаційних процесів, направлених на формування умов для досягнення сталого розвитку, розробки
соціодіагностики антиентропійних заходів та сприяння
досягненню антикризового буття; по–п’яте, становлення і розвиток антропологічної парадигми гуманістичного менеджменту обумовлено, з одного боку, об’єктивним
впровадженням соціантропологічної експертизи у механізм економічного розвитку держави, а з іншого – заміною суб’єктивно–об’єктивної парадигми управління на
суб’єктивно–суб’єктивну парадигму управління сучасного
демократичного процесу, в основі якого механізми публічного врядування. Актуальність теми дослідження визначається тим, що гуманістичний менеджмент є основою
державного публічного менеджменту, який направлений
на формування нових структурних змін у суспільстві, соціумі, свідомості і виступає головним чинником оптимізації
суспільного розвитку. Гуманістичний менеджмент відіграє
онтологічно–аксіологічну роль в епоху криз і репрезентує
модель управлінських технологій в проекції на зростання
людського чинника та пошуки нових гуманістичних орієнтирів, що розвиваються на перетині таких напрямків, як
політична антропологія, економічна антропологія, урбаністична антропологія, прикладна антропологія, культурна антропологія, психологічна антропологія, антропологія
релігії, онтологічна антропологія, етнонаціональна антропологія, соціально–філософська антропологія.
Теоретичне і практичне значення наукової статті заключається в тому, що в ній розробляються такі модуси гуманістичного менеджменту, які пов’язані з прогресивним
розвитком регіональних соціумів та досягненням результатів у досягненні результатів, пов’язаних з гуманістичним
публічним врядуванням. Використання запропонованих
методологічних підходів дозволяє репрезентувати моделі
розвитку гуманістичного менеджменту, що сприяють підвищення оптимізації регіональних програм. За таких умов
регуляторами всієї системи економічних відносин виступають механізми самоорганізації суб’єктів управлінської
публічної діяльності, здатні сприяти виявленню самоорганізаційного потенціалу у регіонах, які допомагають досягнути певних рівнів розвитку гуманітарних стандартів
та соціального забезпечення населення, щоб сприяти формуванню держави добробуту і заможного суспільства [1].
Вирішити ці проблеми можливо, якщо докорінним чином сформувати теоретичне підґрунтя соціоантропологічної парадигми гуманістичного менеджменту і сформувати
в суспільстві умови для її реалізації. В сучасній науковій
її літературі з гуманістичного менеджменту існує дефіцит
рефлексії методологічних прийомів і технік її реалізації,
інституціонального впливу держави на економічні процеси, можливих варіантів демократизації економічної і політичної системи. У сучасній науці гуманістичного менеджменту мають місце пізнавальні проблеми, які пов’язані з
дефіцитом теоретичної та практичної рефлексії соціоантропологічної проблематики, яка сприяє поглибленню підґрунтя для вирішення соціоантропологічних і соціокультурних проблем. Розв’язання зазначеної проблематики
потребує системного вирішення та розробки відповідних
теоретико–концептуальних підходів до цієї надзвичайно
інноваційної проблематики і нового наукового напрямку,
який зачіпає багато проблем соціоантропологічного (люсьЗбірник наукових праць «Ґілея: науковий вісник»
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кого чинника), соціоаксіологічного (ціннісного) та соціоонтологічного (буттєвого).
Нова управлінська парадигма гуманістичного менеджменту формується на основі вітчизняного й зарубіжного
досвіду теорії і практики, науки, культури, освіти, включає принципи гуманізму і людиноцентризму, доведених
теорією та перевірених практикою у провідних країнах,
що мають відповідати високим ефективним стандартам
високорозвинутих суспільств. Постіндустріальна епоха як
соціокультурний контекст сучасної діяльнісної парадигми
породжує нові соціокультурні тенденції, пов’язані зі становленням нової парадигми гуманітарності, діяльності і
професіоналізації. Необхідність позиціонування гуманістичного менеджменту в контексті сучасності пов’язана
з вивченням теоретичних основ постіндустріалізму і постмодернізму. Сучасні концепції постіндустріального,
інформаційного, когнітивного суспільства потребують
культурологічного обґрунтування становлення і розвитку гуманітарно–орієнтованих інноваційних діяльнісних
практик публічного гуманітарного врядування. Засадами
гуманістичного менеджменту являються людські відносини, людські ресурси, біхевіорізм (бехевіоралізм). В основі гуманістичного менеджменту принцип антропологічної
редукції як пояснення об’єктивних утворень публічної політики, влади, культури через віднесеність їх до людини;
принцип органону як цілісне сприйняття сутності людини, виходячи зі створених нею об’єктивних форм культури; принцип антропологічної інтерпретації окремих явищ
людського буття; антропологічні принципи антропологічної школи. Постіндустріальна епоха взаємозумовлює еволюцію гуманітарних соціокультурних процесів і розвиток
менеджерального професіоналізму, що дозволяє зафіксувати істотний для нового типу діяльності зміни парадигми – соціокультурного розвитку, зокрема, направленої на
формування «символічної людини», породженої інформаційною епохою Кастельса; формування постіндустріального гуманітарного ринку; запит на пошуки нових смислів
і значень у сучасному менеджменті; формування нових
типів діяльності і систем професіоналізації, орієнтованих
на гуманітарне виробництво (виробництво людини); формування децентралізованих інноваційних професійних
ідентичностей [2].
Гуманістичний менеджмент як новий тип управлінської
публічної діяльності, направлений на досягнення позитивних якісних змін в контексті всіх сфер життєдіяльності
суспільства засобами гуманізму, людиноцентризиму, антропоцентризму, з використанням гуманітарних ресурсів
і технологій. Гуманістичний (гуманітарний) менеджмент
базується на концептах гуманітарності, ідентичності,
компетенції, комунікації, професійного самовизначення,
культурно–символічного капіталу, культурної політики.
Гуманістичний (гуманітарний) менеджмент концептуалізований як інноваційний тип публічної діяльності в її інноваційній інтерпретації як соціокультурний і антропологічний феномен, введений у контекст постіндустріальної
шкали цінностей, що базується на теоріях гуманітарної
діяльності. Гуманістичний менеджмент як тип діяльності
описаний на основі системної моделі, що включає оціночний, дескриптивний та інструментальний кластери: 1) до
оціночного кластеру відносяться цінності стратегічного
мислення і спів–діяльності, ефективної комунікації і продуктивної рефлексії, відповідальності і розвитку, підвищення якості життя; 2) дескриптивний кластер окреслений такими об’єктами гуманістичного менеджменту як
символи, інституції, спільноти, території, простори, соціокультурні процеси, а також включає професійні спільноти
гуманітарних менеджерів як значущий суб’єкт соціокультурного поля; 3) інструментальний кластер формує такі
типи ресурсів, як символічні (простір комунікації і мова
професії), компетентісні (комунікативність, рефлексивність, креативність і проектність).
В контексті аналізу парадигми гуманістичного менеджменту слід окреслити науковий інструментарій, який найЗбірник наукових праць «Ґілея: науковий вісник»
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частіше застосовується для аналізу проблем гуманістичного менеджменту, зокрема: системний метод – передбачає
систематизацію сукупності взаємодіючих об’єктів, виявлення їх зв’язків і взаємодії, в сонові якого принцип упорядкування і систематизації; структурно–функціональний
аналіз – виявляє зв’язки і взаємодію груп об’єктів системи
гуманістичного менеджменту, включаючи зворотні зв’язки
між владою і суспільством, управлінням і суб’єктами господарювання, владою і громадянським суспільством; порівняльний метод (порівняльно–історичний, порівняльно–правовий) дозволяє знайти аналоги й детермінанти
гуманістичного менеджменту, спостерігати в динаміці
розвиток ситуацій; SWOT– аналіз, що є методикою поєднання порівняння факторів (загроз і можливостей), які
негативно/позитивно вплинуть на діяльність суб’єкта та
об’єктивно існують як усередині суб’єкта так і аналізі
об’єкта; антропологічний підхід, в основі якого «людина
як міра всіх речей». В основі формування нової парадигми
гуманістичного менеджменту в Україні закладена можливість формування елементів загальнолюдської гуманітарної культури, які детермінуються: потребами соціальної
практики, які диктують необхідність рефлексії феномена
гуманістичного менеджменту в умовах глобальної трансформації; необхідністю комплексного осмислення сутності, змісту, функцій, напрямків розвитку гуманістичного
менеджменту в умовах соціалізації економіки; особливостями гуманістичного менеджменту як цілісної соціальної
системи, визначення місця й ролі основних субструктур
гуманістичного менеджменту; важливістю ефективного
управління економічними й соціальними системами в умовах суспільств транзитивного типу, утримання стану політичної, соціальної, економічної та культурної стабільності, пов’язаної з ефективними механізмами забезпечення
гуманістичного менеджменту; необхідністю забезпечення
всіх рівнів управлінського механізму гуманістичними науковими знаннями про сутність і характер взаємозв’язку
об’єктивних умов реалізації забезпечення гуманістичного менеджменту в організаціях, особливостями його
функціонування в умовах трансформаційних процесів
[3,с.347–354].
Гуманістичний менеджмент як управлінська парадигма
ХХІ століття є мультипарадигмальною сферою знання, в
основі якої декілька самостійних парадигм, які детермінуються наступними факторами: 1) практичними: гуманістичний менеджмент є практичною сферою діяльності, яка
пов’язана з вирішенням практичних задач, які виникають
у різних сферах життєдіяльності суспільства; 2) інституційними: гуманістичний менеджмент представляє собою сукупність інститутів, які здійснюють гуманістичну
управлінську діяльність; 3) діяльнісними: гуманістичний
менеджмент представляє собою діяльність по управлінню
державою; 4) нормативно–правовими: гуманістичний менеджмент виступає як нормативно–правовою системою,
яка регулює управління державою; 5) сцієнтистськими:
гуманістичний менеджмент представляє собою сферу наукового знання, яка реалізується у діяльності держави;
6) системними: гуманістичний менеджмент формується
у вигляді системи, яка потребує системної регуляції і саморегуляції; 7) інструментальними: гуманістичний менеджмент представляє собою сукупність інструментів
управління державою і впливу держави на суспільство;
8) інноваційними: гуманістичний менеджмент виступає
як важливий механізм реалізації інновацій і обновлення усіх сфер суспільства; 9) патерналістськими: гуманістичний менеджмент являється сферою централізованого розподілу ресурсів; 10) ліберальними: гуманістичний
менеджмент являється способом регулювання відносин
між суб’єктами політики, влади, управління. Як засвідчує
аналіз, у сучасних умовах зміщується перехід від однієї
парадигми управління до іншої: 1) від патерналістської
до ліберальної, у контексті якої зміщуються акценти соціального захисту кожного громадянина на створення умов
для соціально–економічної незалежності індивіда від
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держави, перетворення індивіда на партнера держави; 2)
відбувається активізація інструментально–прагматичного
парадигмального комплексу, зумовленого зміною акцентів
публічного врядування на соціально–орієнтоване державне управління, що здійснюється на антропологічних засадах; 3) загальне домінування системної та синергетичної
парадигми, які мають сукупність транскрипцій, так як загострюється потреба в інноваційній, практичній та інституціональній парадигмах, які означають розуміння реформ
як реальних інноваційних процесів інституційного характеру. Аналіз парадигми гуманістичного менеджменту свідчить, що методи гуманістичного менеджменту включають
як методи пізнавальної діяльності, так і методи практичної
діяльності, які виступають образами владного впливу на
процеси соціального розвитку держави. Саме системна
методологія гуманістичного менеджменту стає загальною
методологічною основою для адекватного вирішення проблем кризового соціуму з метою переведення соціальної
системи у якісно новий соціальний стан, моніторингу як
інструменту забезпечення якості державних та муніципальних послуг [4,с.270–277].
Сучасному українському суспільству властиві тенденції
до глобалізації, плюралістичності, демократизації, що виступають визначальним полем реалізації концепцій гуманістичного менеджменту. В останні роки багато видатних
учених вважає, що суттєво новою парадигмою діяльності людства, вибору наших оптимальних рішень має стати
система принципів синергетики – теорії самоорганізації
складних і відкритих систем. Один із засновників цієї теорії, лауреат Нобелівської премії І.Пригожин, говорячи про
необхідність перегляду понятійного апарату науки в цій
теорії, відмічав, що його кінцевою метою має стати глибше проникнення у складні механізми рішень, які характеризують виживання суспільства. Застосування гуманістичної системи принципів синергетичної парадигми може
відіграти визначальну методологічну роль у прискоренні
темпів «руху на випередження» у розвитку соціальної сутності держави і особливо ліквідації недоліків сучасного
управлінського стану. Україна повинна не механістично
запозичувати чужі моделі розвитку гуманістичного менеджменту, які лежать в основі соціально–орієнтованого
публічного врядування провідних країн світу, а розробляти свої специфічні моделі, детерміновані національним
менталітетом. Синергетична модель гуманістичного менеджменту формує парадигму «виживання суспільства»,
розроблення унікальної концепції входження України в
лоно цивілізованих країн, сприяння руху «на випередження». Завдяки утвердженню ефективної парадигми гуманістичного менеджменту в усіх галузях суспільно–економічного життя, утвердження загальнолюдських пріоритетів
Україна має зайняти гідне місце у світі, а українське суспільство рухатиметься цивілізованим шляхом до суспільства сталого людського розвитку.
Системність методології гуманістичного менеджменту
зумовлена тим, що в її основу покладені принципи порядку, упорядкування і системності. Великого методологічного значення набуває ідея багатоваріантності розвитку,
в основі якого переоцінка ролі об’єкта і суб’єкта у сторону розвитку суб’єкт–суб’єктного управління, в результаті
чого гуманістичний менеджмент повинен перетворитися
на соціально–орієнтований публічний менеджмент, прийнятий за парадигму сталого розвитку сучасного українського суспільства. Формуючи парадигму гуманістичного
менеджменту ХХ1 століття, більшість громадян нашої
країни чекають реальних суспільних змін і конструктивних дій від демократично обраної влади. Саме тому повернення довіри до влади, консолідація суспільства та
послідовне здійснення актуальних реформ, відповідає
прагненню громадян України незалежно від їх регіональних ідентичностей, послідовного впровадження гуманістичних принципів у життя. Перспектива українського
суспільства безпосередньо залежить від того, як швидко
буде усвідомлена необхідність ефективного керівництва
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публічного врядування і компетентного соціально–орієнтованого управління, щоб просуватися Україні шляхом
демократичних реформ, правової держави і вільної економіки. Існуюча в Україні соціальна система, яка є основою
гуманістичного менеджменту, не відповідає потребам населення, заможного суспільства, конкурентоспроможної
економки. Формування гуманістичного менеджменту не
спрямовано на реалізацію його головного призначення –
створення та підтримки життєвого середовища, необхідного для всебічного розвитку людини, її самореалізації,
захисту прав, надання мешканцям територіальних громад
якісних і доступних послуг сталого розвитку.
Перед владою постали виклики, які потребують ефективного та швидкого реагування: 1) економічна неспроможність переважної більшості територіальних громад
здійснювати делеговані їм повноваження і бути відповідальними перед своїм населенням; 2) недостатність ресурсів у бюджетах розвитку для інвестицій в інфраструктуру міста, села, області, регіону. Як вважають автори
«Національної доповіді України: 2010–2015 рр.», важливим спрямуванням усієї гуманітарної політики держави
повинен стати курс на якісне оновлення всієї гуманітарної
сфери українського суспільства – у найширшому її розумінні. Необхідність цього пов’язана з її консерватизмом,
відчутною невідповідністю новітнім процесам і явищам
у світоглядному, ідейному, освітньому, культурному, інформаційному поступові глобалізованого світу, недостатньою пристосованістю до вимог і стандартів сучасного
динамічного розвитку. Зазначені негативні риси обумовлюють труднощі у справі повноцінної інтеграції України
до світового співтовариства, певну неспроможність своєчасно і адекватно давати відповіді на виклики сучасного
кризового розвитку, успішно користуватися позитивними
можливостями, що їх створює глобалізація, і протистояти їх негативним тенденціям. Державі належить провідна
роль у розвитку гуманістичного менеджменту в Україні,
тому державна гуманітарна компонента гуманістичного менеджменту потребує оздоровлення, модернізації і
систематизації, що передбачає вирішення ряду проблем,
які є наслідком довготривалих суперечливих соціокультурних процесів. Реалізація цих пріоритетів неможлива
поза контекстом розвинутого громадянського суспільства,
формування «суспільства знань», культурної і політичної
консолідації нації. Національні пріоритети гуманістичного
менеджменту мають бути зорієнтовані на формування сучасної конкурентоспроможної нації, позбавленої замкнутості і консерватизму, готової до осмисленого і критичного
освоєння всього нового, відкритої до діалогу і співробітництва зі світом [5].
Отже, гуманістичний менеджмент як антропологічна
парадигма ХХІ століття – це сукупність нових управлінських ідей та технологій, які сприяють ефективному функціонуванню інститутів публічного врядування (органів
державної влади та місцевого самоврядування), направлених на становлення гармонії екстернального та інтернального буття як окремої особистості, так і всього соціуму.
Визначальне значення для ефективного функціонування
гуманістичного менеджменту мають орієнтири культурних
комплексів–моделей «людського розвитку» (тривалість
життя, розвиток освіти і охорона здоров’я, підвищення
добробуту населення, якості життя, подолання різноманітних форм дискримінації. Гуманістичний менеджмент як
нова парадигма управлінського мислення продуцюється
в матрицях «держави загального добробуту» як на рівні
центру, так і регіону, створюючи базисно–специфічну рефлексію сталого розвитку суспільства, взаємотрансплантації чи взаємокогеренції України до загальноєвропейського
простору, підвищення якості та стандартів життя, економічного і культурного зростання. Публічне адміністрування є саме підходом до організації управління, який характеризує його ефективність та якість, оперативне прийняття
обґрунтованих рішень, створення умов для відкритого діалогу між владою і суспільством.
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В сучасному світі виділяють три основні напрями розвитку гуманістичного менеджменту: 1) ринково–ліберальний підхід, що ґрунтується на моделях нової економіки,
нового менеджменту, нового публічного адміністрування,
активного впровадження у діяльність органів публічної
влади інструментів та технологій, що використовуються у
приватних бізнес–структурах; 2) ліберально–комунікативний підхід, що базується на комунікаційному менеджменті, інституційному аналізі, концепції політичних мереж, в
контексті якого структурні взаємовідносини, що складаються між політичними інститутами держави, громадськими організаціями і окремими громадянами, є договірними,
взаємодіють як рівноправні партнери; 3) демократичного
громадянства, що характеризується положеннями концепції «рецептивного (сприйнятливого) адміністрування»,
«партисипативного менеджменту», базовими принципами
яких є надійність та цілісність формування гуманістичної
політики, участь громадян, централізація та децентралізація, відкритість і прозорість, високі етичні та моральні
стандарти; самореалізації особистості у дискурсі саморозгортання інформаційної цивілізації [6].
Гуманістичний менеджмент як антропологічна парадигма управління ХХІ століття досліджує антропологічні засади економічної, політичної і соціальної сфери; осмислює
умови створення гуманного суспільства, в якому повинні
бути реалізовані імперативи справедливого і солідарного
суспільства, реабілітовані такі поняття, як «гуманне суспільство», «гуманні відносини», «гуманна людина», «гуманістичне управління». В гуманістичному менеджменті
як матриці антропоцентризму використовується тотальний
підхід до дослідження людини як соціально–культурної істоти, акцентується увага на формуванні суспільства, яке
базується на ідеалах справедливості, солідарності, соціального консенсусу, в основі яких антропологічний модус,
тобто антролпологічні трансформації соціальної держави, сталого суспільного розвитку, подолання відставання
України від високорозвинутих країн світу.
Головна мета гуманістичного менеджменту – створення механізму соціально–орієнтованого публічного управління, яке сприяє виробленню ефективних гуманітарних
технологій, формування концепції гуманістичних засад
людського розвитку, яка б діяла на рівні соціоконтинуумів
і включала антропологічний розвиток індексів розвитку
людського потенціалу, підтримки та розвитку людського
потенціалу, який включає такі традиції–обряди–еталони,
як довголіття, освіта, охорона здоров’я, високий рівень
життєзабезпечення громадян. Соціально–філософська
рефлексія гуманістичного менеджменту ХХІ століття свідчить, що в сучасному суспільстві рівень економіки зумовлює можливості ефективного розвитку індексів людського
розвитку, згідно з якими і формується ієрархія країн. Так,
професор Пенсільванського університету Р.Естес розробив такий індекс соціального розвитку (ІСР) на основі 45
показників, який відповідає диференціально значущим
ідеям–традиціям–ритуалам–моделям етно–соціокультурного–побутоонтологічного ранжування–порядку і може
диференціюватися як релевантно–традиціоналістичні максими – освіти, охорони здоров’я, стану жінок, економічних, демографічних, культурних та інших характеристик,
які відповідають вищим зразкам–еталонам свого соціокультурного населення. Використовуючи ІСР як критерій
для порівняння, він проаналізував динаміку соціального
розвитку 160 держав (з населенням більш 1 млн. людей)
на протязі життя цілого покоління – з 1970 по 1995 рр.
Соціально–антропологічний аналіз засвідчив, що тільки
в групі розвинутих країн – то швидше, то повільніше –
індекси підвищувалися, а країни «четвертого світу» – за
чверть століття втратили більше, чим здобули, що свідчить
про те, що режим демографічного відтворення корелюється з економічним, соціальним і культурним розвитком країни – в залежності від міри їх включення в глобалізаційні процеси. В умовах невисокого (обмеженого) розвитку
індексу людського потенціалу (ІРЛП), який є меншим 0,6,
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ознаки демографічного переходу взагалі відсутні, а коли
розвиток переважає 0,6 (від 0,61 до 1,0) можна спостерігати початок демографічного переходу, тому людство вже
сьогодні повинно перейти до створення ненасильницького
діалогу культур і цивілізацій як гуманного способу вирішення протиріч, до буття суб’єкта, користуючись мовою
М.Гайдеггера, в культурних локусах, тобто до кореляції
суб’єкта до моделей чи субмоделей культури, які направлені на використання культурологічно–онтологічно–антропологічного підходу–модусу до всіх онто–природних процесів функціонування країни як соціального організму [7].
Гуманістичний менеджмент розглядає гуманізм як дієвий інструмент пізнання, яким володіє людство, і який не
може замінити ні віра, ні ентузіазм, ні розум, ні інтелект.
Наукові методи, які здійснили переворот в природничих і
соціальних науках завдяки соціальному гуманізму, розпочинаючи з епохи Відродження, розповсюджені на вирішення основних проблем сучасності і в умовах глобалізації.
Цінність і значущість кожної особистості в умовах глобалізації – це основна ідея гуманістичного менеджменту, так
як людина повинна отримати можливість реалізувати свої
творчі здібності і здійснити свої надії. У зв’язку з цим гуманісти відкидають всі релігійні, ідеологічні і моральні кодекси, які принижують людську особистість, пригнічують
свободу, подавляють інтелект і обезцінюють людину. Мета
гуманістів – боротьба за максимальну автономію індивіда у сполученні з його соціальною відповідальністю, щоб
свобода вибору індивіда гарантувалася державою і суспільством. Таким чином, у ХХІ ст. гуманістичний менеджмент виокремлюється в самостійну сферу знань, науку,
що має свій предмет вивчення, свої специфічні проблеми
і підходи до їх вирішення. Наукову основу цієї дисципліни і нової парадигми ХХІ ст. складає вся сукупність знань
гуманістів, їх концепцій, теорій, парадигм, розпочинаючи
з епохи Відродження як епохи гуманізму. Гуманістичний
менеджмент як наука управління направляє свої зусилля
на становлення гуманістичної природи управлінської праці, виявлення факторів і умов, при яких сумісна праця людей є найбільш корисною і ефективною.
Теоретико–праксеологічні засади формування парадигми гуманістичного менеджменту в Україні пов’язані з тим,
щоб:
– формувати спеціальність – гуманітарних менеджерів,
необхідних для роботи у державному і муніципальному
публічному врядуванні, здійсненні ними соціальної і культурної політики, визначенні ключових напрямків діяльності гуманістичного менеджменту у сучасній управлінській
практиці: а) смисловій (семіотичній); б) особистісного
зростання і діяльнісного самовизначення (антропологічний); в) територіально–просторовий; г) стратегічного мислення і політичної дії.
– сприяти розвитку гуманітарного світогляду, в основі
якого розвиток особистих здібностей, вміння давати різносторонню оцінку явищам суспільного життя, практичних
умінь у прийнятті рішень, формувати гуманне відношення
до світу.
– сприяти розвитку гуманітарних технологій, що являють собою сукупність науково обґрунтованих прийомів і
спеціальних технік непрямого впливу на суспільство через
управління соціальною поведінкою людини.
– сприяти розвитку трьохвимірної методології соціального пізнання, що включає природно–історичний, чи
об’єктивний підхід, діяльнісний і особистісний, або гуманістичний, у контексті яких методологія – це світобачення,
тобто бачення реальності та її фрагментів у якості предмета чи об’єкта дослідження, то метод є засіб чи сукупність
засобів дослідження, що визначають конкретний шлях пізнавальної діяльності.
– сприяти модернізації соціогуманітарного простору
України, для чого необхідно: утвердження сучасної політичної культури; формувати основні принципи формування модерної етнонаціональної політики в Україні;
здійснення цілісної послідовної державної культурної по-
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літики; зміцнення присутності України на світовому гуманітарному просторі; сприяти розвитку концепції гуманітарного розвитку України до 2020р.
Концепція гуманістичного менеджменту припускає
впровадження нових методів вироблення державної політики, спрямованої на переговори, а також нових способів її впровадження, зокрема через партнерські відносини.
Зазначена концепція приводить до переосмислення відносин між різними економічними, соціальними й політичними суб’єктами, виходячи з необхідності їхньої взаємодії,
що базується (і в цьому полягає інновація) на принципі
релятивізму (відносності) державної влади на різних рівнях: місцевому, регіональному, національному й наднаціональному. Для створення ефективної системи гуманістичного менеджменту повинна впроваджуватись ідеологія
«служіння суспільству», як фундаментального принципу
системи управління.
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Феномени свободи та творчості
в екзистенціальній концепції
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Феномены свободы и творчества в экзистенциальной
концепции
Рассматриваются взаимоотношение и противоречия феноменов
свободы и творчества, изучаемых в контексте экзистенциальной
концепции. Анализ поставленной проблемы приводит к истинному
пониманию трактовки творчества как в европейской так и в русской
теориях экзистенциализма. Именно созидательная сила является
единственно–верным путем к обретению свободы.
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(стаття друкується мовою оригіналу)

Феномены свободы и творчества тесно связаны, тогда
как одновременно оба они составляют суть важнейшей
онтологической дилеммы: каковы границы человеческого
бытия? Собственно эта дилемма есть выражение вопроса,
о том, может ли созидание продлить личностное существование? Философия экзистенциализма как философия
истинного жизненного смысла, поиска выхода «Я» за пределы телесной субстанции, не даёт на него исчерпывающего ответа, но, тем не менее, именно в её русле наиболее
полно раскрывается данная проблема.
Творчество, как божественное предназначение человека, как метафизический бунт, исключающий насилие, есть
единственным выходом в бесконечность, незавершённость. Только творчество, в некоторой мере, способно даровать личности абсолютную свободу, простор фантазии и
самовыражения. В современном мире осознание свободы
в рамках экзистенциальной концепции, как возможного
пути к духовному «исцелению» и преобразованию действительности представляется важной проблемой требующей переосмысления и иного понимания её глубинного
смысла.
Вслед за классиками французского экзистенциализма
Ж.П. Сартром и А.Камю, вопрос о свободе созидания и её
сущностном проявлении затрагивался такими философами
как М.Мерло–Понти, Г.Марсель, Н.Аббаньяно, Ортега–и–
Гассет, Н.Бердяев, Л.Шестов, И.Ильин, О.Больнов,
Э.Мунье, Дж.Сантаяна, У.Баррет. Однако их трактовка
экзистенциальной концепции свободы и творчества не нашла своего продолжения в современной философии.
Цель статьи – изучение феноменов свободы и творчества в контексте теории экзистенциализма.
Экзистенциализм, как учение об истинном постижении
мира через внутриличностное начало, как признание себя
в Боге, и Бога в себе – по сей день притягивает к себе лучшие умы человечества, заставляет по–новому взглянуть на
привычную картину мира. Тайна экзистенциализма заключена в оправдании человека именно таким, каким он создан природой или высшей силой, между которыми, вполне
вероятно, можно поставить знак равенства. Мир абсурда
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не даёт нам воссоединиться с единым теологическим абсолютом, но стремясь именно к этому, человек настоящего
планирует последующие действия, ищет пути выхода из
замкнутого порочного круга. Заранее зная, что все его старания обречены на провал, что ему попросту не дано изменить вселенскую запраграммированность, человек бунта,
актёр в театре абсурда, всё равно продолжает нелепую,
но по–своему благородную борьбу с безысходностью.
Свобода, как трансцендентная компонента, служит только
лишь «конечным пунктом» воображаемого достижения,
финала обречённой на провал борьбы. Само стремление к
свободе равно свободе, а творчество служит подспорьем в
этом существенно важном душевном движении.
Именно такой философ экзистенциализма, как А.Камю
впервые обратил внимание на роль созидания в стремлении к свободе. Он предлагал утопию утверждения себя
через полную самоотдачу и реализацию внутренних сил,
когда всего себя отдают идее, бросая тем самым вызов бессмысленности. Творя, человек, на самом деле, не только
демонстрирует своё бессилие, но вместе с тем и силу воли,
мужественности. Между художественным и философским
творчеством нет никакого различия, главное заключено в
самом творческом акте, который отражает всю полноту
существования, даёт право на попытку. Творчество отводит человека от религии, как единственной формы проникновения в потусторонний мир, оно даёт почву под
ногами, способность господствовать в этом, реальном,
земном мире. Вместе с радостями созидания, приходит
полное осознание иллюзорности религиозных догм, сковывающих разум и чувства. В произведении искусства
воплощается драма сознания, но она никогда не дается
искусством непосредственно. Абсурдное произведение
требует художника, который ясно сознает свои пределы,
и искусства, в котором конкретное ничего не обозначает,
кроме самого себя. Произведение искусства не может быть
ни целью, ни смыслом, ни утешением для жизни [3,c.76].
Проблема творчества, по А.Камю, есть и проблемой эстетики. Художник отделяет себя от произведения, когда оно
готово, и только сам процесс его создания помогает проникнуть в глубинный смысл созидания.
Произведение, не преследующее конкретного смысла,
заранее продуманной цели, даёт надежду на внелогичное
существование, отсутствие страха перед будущим, преодоление вековых запретов и устоев. Творчество ради собственного самоутверждения, а не ради оценки, признания
и выгоды позволяет приблизиться к истинной свободе.
Настоящего творца не пугает пустота, поскольку даже невыраженная мысль определяет его дальнейший путь, коренится в его самосознании. Так, рождается новая концепция
творчества, пропагандирующая непрерывное становление
не идеи, а несущей её личности. Только смерть может положить конец творческому поиску сверхчеловека, но и это
не единственный путь «бескровного» протеста. Иногда
случайность довершает то, что не смог (да и не хотел выразить) автор, придавая смысл и замыкая в единую цепь,
разрозненные звенья.
Если рассматривать свободу, как нечто к чему нужно
постоянно стремиться и чего следует желать, то можно
отойти от её экзистенциалистской трактовки. Ж.П. Сартр
характеризовал феномен свободы не просто как непреложную составляющую бытия, а как его трансцендентальную
обусловленность. В его работе «Бытие и ничто» даётся
такая трактовка: «Свобода как требуемое условие для ничтожения ничто не является свойством, которое принадлежало бы, среди прочих свойств, сущности человеческого
бытия....Человеческая свобода предшествует сущности
человека и делает ее возможной, сущность человеческого бытия неопределенна в его свободе. То, что мы называем свободой, невозможно, следовательно, отличить от
бытия «человеческой реальности»« [4,с.17]. Нам не стоит
стремиться к иллюзорной свободе, как трансцендентному
Абсолюту, поскольку сама свобода политеистична; она
многолика, многообразна, многоосязаема.
Истолкование свободы, как непреложного свойства
сознания, разбивается о теорию личностного выбора.
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Свобода, бесспорно, даётся нам априори, но вместе с жизненным опытом, накоплением знаний, можно утратить
первозданную чистоту восприятия мира. Хаотичность и
бессвязность сопутствуют человеческому существованию;
не стоит искать рациональное зерно в коллизиях жизни.
Перед каждым рано или поздно встаёт непререкаемая дилемма: «плыть по течению» или «играть в театре абсурда».
Свобода, заключённая в самом бытии порождает собственное индивидуальное «ничто» никак не связанное с прошлым, а являющееся только в настоящем. Ничто убивает
прошлое, но не может повлиять на будущее, оно служит
основанием свободы и так же как последняя, выступает
трансцендентальной компонентой.
Свобода очевидна, а такое базовое состояние сознания,
как тревога, позволяет нам, хотя бы иногда, неосознанно осознавать её. В творчестве тревога проявляет себя в
полной мере, однако акт созидания не имманентен стремлению к свободе. Творческий поиск помогает распознать
бессмысленность за условными формами, не бояться проявлять себя для себя. Свобода творчества, как и свобода
вообще, несёт в себе бремя ответственности. Творчество
может подчиняться общественным законам, а может в открытую подчёркивать «радикальную конечность» всего
сущего. Творец, даже в самом талантливом произведении,
не сможет передать свои эмоции, чувства, внутренние
ощущения. Разрыв между личностным и вещественным
слишком велик, он проводит незримую границу между
осязаемым и трансцендентным. Творец, автор, просто человек, не способен познать и себя, и для себя он является
«вещью в себе», закрытой книгой.
Неофрейдист Эрих Фромм утверждал: «Полностью
поддаётся описанию лишь наша persona – маска, которую
носит каждый из нас, «я», которое мы представляем, так
как эта persona есть вещь... Фактически живое человеческое существо невозможно описать» [5,с.7]. Данный тезис
вполне приложим к теории экзистенциализма, в которой
утверждается богатство и неповторимость внутреннего опыта каждой отдельной индивидуальности. Надевая
самые разные социальные маски, мы примеряем разные
роли и растворяем своё «Я» в объектах, вещах, понятиях,
стремимся к самими же нами придуманной свободе, ложным идеалам.
Осознание свободы сугубо индивидуально. Кто–то неосознанно стремится к ней как к абсолютному идеалу, кто–
то разочаровывается в её поиске, кто–то наслаждается ею,
довольствуясь малым. Экзистенция и есть свобода в том
понимании, какое ей придаёт каждый из нас. Н.Аббаньяно
так характеризует проблему внутреннего поиска свободы: «Действительно ли свободен человек?» Этот вопрос,
который кажется вызванным чисто объективным любопытством, становится тревожным, когда ставится в иной
форме: «Действительно ли свободен я?». Последняя – истинная форма, форма, подобающая вопросу. Вопрос имеет
смысл, если он вплотную касается меня, если он связан
с каким–то моим жизненно важным решением, с направлением, которое я хочу или должен придать моей жизни
[1,с.10]. Так, «моя» свобода представляется гораздо важнее и значимее, чем общая свобода, универсальная для
человечества, толпы, группы людей. Я «сам» придаю
смысл и форму своей свободе, очерчиваю её границы и
проявления.
По аналогии с пониманием внутренней субъективной
свободы, внутренний творческий посыл, созидательная
сила, самой природой заложенная в сознании, предстаёт в
совершенно ином разумении если исходит собственно «от
меня», есть «моей» созидательной силой, «моим» творческим посылом.
Анализируя проблему взаимосвязи феноменов свободы и творчества в экзистенциализме, нельзя не коснуться
учения Н.Бердяева, представителя русской религиозной
философии. Для данного философского направления в
целом, характерно рассмотрение человека не как бессильного конечного существа, жизнь которого абсурдна, а как
творца «бессмертия», гения созидания. Творчество ставится выше религиозного поклонения, которое по своей при-
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роде пассивно. В творческом порыве человек обожествляется, очищается, осознанно приближается к вечной жизни.
Созидание является единственным способом разгадать
трансцендентное, постичь тайну сотворения и ощутить
свою связь с Богом. Созидание даёт свободу не ограниченную смертью, условностями, обществом, позволяет
раскрыть своё истинное предназначение. У Н.Бердяева мы
находим: «Мы чувствуем священный авторитет умолчания
Евангелия о творчестве. Божественно–премудро это абсолютное молчание священного писания о творчестве человека. И разгадка премудрого смысла этого молчания есть
разгадка тайны о человеке, есть акт высшего самосознания
человека... И Бог ждет от человека антропологического откровения творчества, сокрыв от человека во имя богоподобной свободы его пути творчества и оправдание творчества» [2,с.26]. Придавая творчеству неоценимое значение,
Н.Бердяев через созидание оправдывает человека, его заброшенность в этот тленный мир, пытается отказаться от
полной бессмысленности жизни.
Таким образом, понимание феноменов свободы и творчества в российском и европейском направлениях экзистенциализма значительно разнятся, но в некоторых
пунктах их посылки совпадают. Так, истинная свобода закрыта и недостижима для человека, обречённого на одиночество с самого момента своего рождения, мир жесток и не
стоит искать смысла жизни. Личностная свобода отчасти
может проявляться лишь в осознанном проективном выборе жизненной стратегии, нравственной позиции. Только
творчество, как единственно верный путь раскрытия
своей экзистенции, даёт возможность отойти от привычного и абсурдного существования, хотя бы отчасти приблизиться к запредельной границе между постижимым и
трансцендентным.
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Екстрим як соціальне явище
Розглядаються актуальні проблеми суспільства пов’язані із різним
зростанням нестандартних, критичних його проявів, які отримують
назву «екстремальних». Головною метою статті є розгляд основних
ознак сучасного суспільства с точки зору його екстремальних проявів. У
дослідженні були використаними загальнонаучні методи дослідження,
а також принципи взаємозв’язку та взаімообумовленності індивіда
та соціум. У якості результату дослідження можна зробити висновок,
що за наявності необхідності подальшого розвитку суспільства
виникає необхідність у екстремальних діях осіб, які виражаються у
екстремальних проявах.
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Extreme as a social phenomenon
The article devoted to the topical problems of modern society related
to a variety of non–standard increasing, critical manifestations, which we
calling «extremalyty» and which influence on the development and change
of this society. In the article we are giving the definition of concepts such
as «subject extreme» and «subject consolidated extreme», which are
major agent of extremality manifestations. The main objective to perform
a research is to examine the main features of the society from the point of
view of its extreme manifestations, to examine the impact of these symptoms
on changing it. The study used scientific methods of research, as well as
the interrelationship and interdependence of the individual and society. As
a result to perform a research we can conclude that if the need for further
development of the society there is a need for extreme actions of individuals,
which are expressed in extreme forms.
Keywords: extremality, extreme, subject of extreme, subject of
consolidation extreme, society, value, machinery socialization.
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Экстрим как социальное явление
Рассматриваются актуальные проблемы современного
общества связанные с разнообразными возрастающими
нестандартными, критическими проявлениями, получившими
название «экстремальных». Главной целью исследования является
рассмотрение основных признаков общества с точки зрения его
экстремальных проявлений. В исследовании были использованы
общенаучные методы исследования, а также принципы взаимосвязи и
взаимообусловленности индивида и социума. В качестве результата
проведенного исследования можно сделать вывод: при условии
необходимости дальнейшего развития общества возникает
необходимость в экстремальных действиях личностей, которые
выражаются в экстремальных проявлениях.
Ключевые слова: экстремальность, екстрим, субъект экстрима,
субъект консолидированного экстрима, социум, ценности, механизм
социализации.

Актуальність теми обумовлена тим, що у мові сучасного суспільства все частіше можна зустріти такі слова, як:
«екстрим» та «екстремальність». Ними позначають всі ситуації, характер діяльності, стиль мислення та життя, які
відрізняються від прийнятих у сучасному суспільстві норм
та правил поведінки. Таким чином, можна визначити що
вони є ключовими для визначення всього нестандартного – того, що знаходиться на «межі» між нормою існування
будь–якої сфери суспільного буття та її відхиленням.
Виходячи з чого, головним питанням яке повинно бути
розкритим у статті постає питання поняття понять «екстрим» та «екстремальність» по відношенню до соціуму та
чи є вони необхідною умовою його розвитку.
Відповідаючи на зазначені питання слід зауважити, що
сучасне суспільство переживає складний етап власного
розвитку і має декілька головних ознак цього розвитку:
– по–перше, це вихід у стан кризи культурних цінностей, коли суспільство переживає стан зміни ціннісних
відносин людини до іншої людини, групи людей до інших та, навіть, народу до народу. Починаючись як зміна
особистісної шкали цінностей, через деякий час ця криза
набуває більш глобального характеру, становлячись вже
кризою не тільки внутрішньоособистістного характеру, а
й соціокультурного;
– по–друге, це прискорення ритму життя особистості,
що впливає і на зміну її психологічних та фізіологічних
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особливостей, саме у моменті цього прискорення про себе
нагадує екстрим, як одна зі складових внутрішнього світу
особистості;
– по–третє, це процес глобалізації, коли будь–хто за
дуже малий проміжок часу може потрапити у будь–який
куточок світу, тим самим являючись живими прикладом
передачі та отримання культурного спадку власного народу
та головним елементом отримання інформації про інший.
Однак такий різкий перехід від культурного спадку одного народу до іншого може викликати ситуацію своєрідного
шоку, який в свою чергу визиває загострення внутрішнього екстрим. Тому у цих змінах міститься небезпека втрати
власної культурної ідентифікації. Першими, хто відчуває
ці зміни, стають «малі народи», і саме вони вимушені в
першу чергу відстоювати свій культурний спадок.
Саме такими є деякі з умов розвитку екстремальних
проявів сучасного суспільства. Якщо ж розглядати питання, чи є екстрим необхідним для розвитку суспільства, то
слід звернути увагу на той факт, що екстрим у якості критичного, крайнього положення будь–якої системи є життєво необхідним для її розвитку, а оскільки суспільство є
системою то для його розвитку екстрим є необхідним.
Як свідчать дослідження Новітньої історії, еволюційно
виграють ті соціальні системи, у яких екстремальні стани
виникають частіше, тривають більш довгий час та мають
більш катастрофічні наслідки. Як зазначає І.Сундієв у своїй доповіді про екстрим та екстремізм у сучасній Росії,
«коли відбувається порівняння екстремального та інерційного розвитку, тоді можливим стає узагальнення, яке має
велике значення у розумінні самого екстриму та деяких
особливостей глобальної соціальної еволюції в цілому»
[3].
Іншими словами це можна висловити наступним чином:
чим більш складною є система, тим більшим буде час її
екстремального розвитку на відміну від інших систем, які
знаходяться у стані інерційного розвитку. Це відбувається
тому що система після екстремального розвитку ще деякий час залишається у стані збудження соціальних процесів і їй ще знадобиться деякий час, щоб прийти до стану
рівноваги.
Таким чином, виходить, що періоди екстремального
розвитку, незважаючи на всю свою жорстокість, самі по
собі є не лише цілковито необхідними та неминучими, але
й вкрай важливими.
Стан дослідження означеної проблеми свідчить про те,
що дана тематика є недостатньо дослідженою, хоча її основні ідеї та аспекти можна знайти у багатьох галузях знання,
наприклад у психології, криміналістиці, історії, соціальної
філософії, соціальної психології та ін. Існує ряд науковців,
які розглядають питання, тим чи іншим аспектом власного
розгляду пов’язані з проблемою екстремальності.
Наприклад, природу агресії в біології досліджували
К.Лоренц і його колеги Е.Ламзден, Ч.Уїлсон, питання
групової агресії висвітлювали в соціальній психології
вчені Р.Блуммер, Р.Лебон, З.Моськовічи, 3.Фрейд, К.Г.
Юнг. З точки зору культурології цю проблему розглядали
В.Вундт, О.Шпенглер, У.Л. Уорнер. Ж.Дерріда і С.Жіжек
описали нові феномени масової культури і утопічної свідомості, які породжують нові форми радикальної поведінки. Проблему політичного тероризму і екстремізму
досліджували Д.Ольшанський та В.Красиков. Серед дослідників феномена екстремальності можна відзначити
А.Атояна, Т.Вергун, А.Галкина, З.Голенкову, І.Гордієнко–
Мітрофанову, Л.Гумільова та ін. Однак зазначені аспекти
є тільки верхівкою айсбергу всіх питань пов’язаних з вивченням екстремальних проявів.
Отже, можна визначити, що багато дослідників розглядали питання екстриму с точки зору своїх підходів та методів, однак стан сучасного суспільства ставить перед сучасними дослідниками задачу дослідження екстриму с точки
зору його впливу на розвиток суспільства. Це дослідження
не може бути достатньо обґрунтованим якщо не буде розгляду головної діючої сили суспільного екстриму – його
суб’єкта, який визначимо, як «суб’єкт екстриму», розуміючи під цим поняттям особистість, яка має у собі потенційЗбірник наукових праць «Ґілея: науковий вісник»
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но велику біоенергетичну силу та яка при необхідних умовах виводить її на екстремальні дії. Слід зауважити, що не
кожна людина може виступати у якості суб’єкта екстриму,
оскільки не кожен має необхідну біоенергетичну складову,
або не виконаними є всі умови і фактори, які сприяють прояву внутрішньоособистістного екстриму. У зв’язку з цим
постає необхідність розгляду суб’єкта так званого «консолідованого екстриму», який можна визначити як особистість наділеної екстримом, від соціальної групи діючої
у соціумі. Однак, тільки деякі процеси суспільної діяльності можуть створювати потенціал формування суб’єкта
консолідованого екстриму. До них можна віднести наприклад, реформи, що відбуваються в умовах глобалізації і які
далеко не завжди враховують накопичений позитивний і
негативний міжнародний досвід і національну специфіку,
що і призводить до негативних економічних і соціальних
наслідків – деіндустріалізації економіки, зростанню питомої ваги сировинних компонентів у зовнішній торгівлі,
зниженню науково–технічного потенціалу. За умов таких
реформ зростає соціальна поляризація суспільства, істотно знижується життєвий рівень населення, погіршується
соціальний захист, загострюються національно–етнічні
суперечності, що в свою чергу приводить до виникнення
конфліктних ситуацій, збереження високого рівня криміналізації суспільства та корупції. В умовах відкритого інформаційного і культурного простору відбуваються складні і
неоднозначні за своїми оцінками процеси, що примножують невизначеність і непередбачуваність, а, отже, формують психологічну напруженість як на індивідуальному, так
і на суспільному рівні. Саме за таких умов значна частина
населення виявляється не готовою до економічних і соціальних потрясінь, що врешті–решт приводить до порушення балансу соціальних інтересів населення. Найбільше це
стосується молоді, оскільки посилюється орієнтація на
індивідуальну вертикальну соціальну мобільність, коли
всі інші проявляють груповий егоїзм, намагаючись будь–
якою ціною захищати свої власні індивідуальні інтереси
через групові, схиляючись до стихійного протесту проти
такого стану речей і проявляючи агресивні форми поведінки. Через низку обставин (відповідний рівень освіти, особливу чутливість до морально–етичних і загальногуманістичних аспектів життя) молодь першою реагує на зміни в
соціально–психологічному кліматі, з властивою їй емоційністю і безкомпромісністю кидає відкритий виклик застарілим ціннісним орієнтирам. Таким чином, затвердження
в суспільній свідомості нових запитів, ідеалів і цінностей
не є лише результатом виступів бунтуючої молоді. Істотну
роль в еволюції масової свідомості відіграють зміни, що
відбуваються, в соціальному досвіді, життєвому устрої,
інтелектуальній сфері самих мас. Особливе значення має
зростання освітнього і культурного рівня широких верств
населення, що, з одного боку, спричиняє підвищення їх
здібності до самостійного, вільного від впливу пануючих
ідеологічних установок осмислення навколишньої дійсності і свого положення в суспільстві, з іншого – сприяє
зміні змісту їх запитів, ускладненню структури соціальних
потреб [3].
У цих умовах наростаючий під впливом кризових явищ в
різних сферах життя суспільний протест вже не вкладається в рамки звичайної реформістської політики. Все більш
широкі верстви населення прагнуть до прямого вираження
власних інтересів. Політична активізація мільйонів, якісні
зміни в характері вимог, що висуваються ними, свідчать
про становлення нової політичної культури з орієнтиром
на вирішення таких проблем, як забезпечення прав особи і
демократичної участі громадян в політичному процесі.
Аналіз причин виникнення нових соціальних рухів, що
сприяли їх активізації та перетворенню в самостійну політичну силу, був би неповним без врахування того, що
утвердження в структурі масової свідомості нонконформістських, демократичних настроїв, нематеріальних запитів і вимог призводить до виникнення особливого «політичного простору», необхідність заповнення якого не
була своєчасно усвідомлена основними політичними силами, які зосередили увагу тільки на протиборстві у сфері
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«традиційних» соціально–економічних проблем [1,с.52].
Правда, існує ціла низка «об’єктивних» чинників, які перешкоджають інтеграції політичних інститутів, що склалися, як носіїв нових суспільних орієнтацій. До них можна
віднести:
По–перше, соціальні інститути та широкі верстви населення продовжують бачити в політиці джерело багатьох
негативних тенденцій в суспільного життя.
По–друге, велика частка населення сприймає традиційні політичні інститути суспільства як силу, що не дозволяє реалізуватися потребам в їх самореалізації як
особистостей.
Отже, характерною особливістю нових настроїв, що
набувають все більш широкого поширення, стає не лише
обурення державно–монополістичною централізацією та
придушенням особи, але й невіра в ефективність функціонування існуючих форм показної демократії.
Із зростанням критичного відношення до існуючих
устроїв життя складається пошук «альтернативного способу життя». Одним із результатів таких дій стає зростання екстремальних проявів, які на рівні суспільного життя
(при нанесенні йому або окремому його елементу шкоди)
називають терористичними або екстремістськими.
У таких умовах певна група людей, що має на меті за допомогою засобів, залякування і терору добитися стабілізації ситуації або доведення її до критичного стану, для того,
щоб бути почутою, повинна отримати підтримку більшості і саме в цю мить «вмикається» механізми створення діючої сили суб’єкта консолідованого екстриму, який вирішує
проблеми радикальними методами. Цей суб’єкт має в своєму розпорядженні величезний внутрішній потенціал, що
дозволяє йому створювати довкола себе групу однодумців – осіб, яких не влаштовує ситуація, що склалася, але які
через свою слабкість не можуть прямо ввійти в стан опозиції існуючому ладу речей. В той же час, коли з’являється
лідер, здатний вести за собою та наділити тих, хто його
оточує, своїм екстремальним потенціалом, тоді виникає
консолідація, на чолі якої і знаходиться суб’єкт екстриму,
а його послідовники, наділені його ідеєю та енергією, стають суб’єктами цієї консолідації і таким чином отримують
назву «суб’єкти консолідованого екстриму».
Отже, слід зауважити, що при дослідженні суб’єкта консолідованого екстриму, окрім з’ясування умов політико–
економічної сфери, значну роль відіграють сфера релігії,
етнічні та культурні спільноти, оскільки тільки за умов їх
взаємодії і взаємозв’язку, а також за наявності умов трансформації екстриму в екстремальність, суб’єктові екстриму
надається можливість створити довкола себе консолідацію.
Аналіз сучасних терористичних груп, радикальних релігійних і етнічних утворень, дозволяє зробити висновок,
що в основі їх ідеологічної боротьби лежать, насамперед,
особистісні інтереси лідера (суб’єкта екстриму), а вже
потім інтереси ідеологічно налаштованих елементів групи як суб’єктів консолідованого екстриму. Дія таких груп
передбачає:
– на рівні лідера – прагнення до задоволення своїх потреб і самоактуализації в суспільному житті;
– на рівні елементів консолідованої групи – досягнення
тих цілей, які ставить перед ним ця консолідація.
Залежно від того, який мотив переважає в консолідації,
ідеологічна складова може трансформуватися, але мета залишається єдиною – шляхом дії власного «Я» забезпечити
собі краще життя. Отже, суб’єктом консолідованого екстриму є індивід, що входить до певної групи і стає «наділеним» екстримом за допомогою ідеологічної складової.
Таким чином, можна зробити висновок, що індивід,
який стає суб’єктом консолідованого екстриму, завжди відрізняється від інших тим, що проявляє велику активність
у соціальному бутті, тим самим викликаючи його зміни та
його дії можуть бути неоднозначно оцінені у суспільному
середовищі, оскільки кожний соціум має свої норми та
правила поведінки, а екстремал (суб’єкт екстриму) ніколи
не буде знаходитися в центрі цієї норми саме тому, що його
«пробудження» виставляє його на межу соціального існування – між її нормою та відхиленням.
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Таким чином, характерною ознакою суспільства є те,
що всі люди, які входять до нього умовно можна розподілити на три умовних групи, дві з відносяться до екстремалі. Однак враховуючи норми та правила поведінки їхні дії
можуть бути оціненими по–різному.
Враховуючи зазначене суспільство можна розподілити
наступним чином:
60% – це люди, які знаходяться у центрі норми поведінки окремо взятого суспільства, або мають незначні (непомітні) відхилення від неї;
20% – це особи, які є або суб’єктами екстриму, або
суб’єктами консолідованого екстриму, однак, незважаючи на це, їх дії направлені на позитивний лад (наприклад,
творчі особи, спортсмени і т. ін.);
20% – це особи, які також як і попередні 20% є
суб’єктами екстриму, однак їхні дії направлені на негативний, деструктивний лад (наприклад, самогубці, ті хто захоплюють заручників і т. ін.).
Таким чином виходить, що не дивлячись на те, що
більшість людей суспільства знаходяться у центрі норми
поведінки існує 40 відсотків, тих які з різних боків його
«розхитують».
А саме із цього розхитування системи починається новий етап її розвитку зростання відсотків екстремалів у
суспільстві не є постійним, оскільки вже із самого визначення екстремала як особистості, яка має у собі потенційно
велику біоенергетичну силу, і яка при необхідних умовах
виводить цю особистість на екстремальні дії, можна зазначити, що у своїй більшості часу існування соціум, він як
відкрита система перебуває у стані рівноваги. Однак коли
виникає необхідність його зміни виникає необхідність
зростання числа його екстремальних елементів для того,
щоб відбулися необхідні зміни і соціум мав можливість виходу на новий етап власного розвитку.
Таким чином, виходячи зі сказаного, маємо можливість
зробити наступні висновки:
По–перше, будь яке суспільство має необхідний потенціал власного розвитку у вигляді екстремалі.
По–друге, чим тяжчим та довгим буде етап екстремальних проявів у суспільстві, тим більшими будуть його зміни.
По–третє, саме у моменті необхідності зміни існування
соціуму як системи, його екстремальні елементи переходять із стадії латентного існування до явних проявів, що
викликає різке зростання нестандартних, критичних суспільних дій осіб.
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Перш ніж вести мову про умови та засоби деміфологізації історичної свідомості, слід відкинути упередженість
стосовно міфу, сформовану ще у ХУІІІ столітті, а саме –
ототожнення міфу з вигадкою, фікцією, усім тим, що виходить за межі «реальності».
Румуно-французький дослідник міфології Мірча Еліаде
стверджував, що ця упередженість сформувалася під
впливом примітивно витлумаченого християнства, і що
вона має бути подолана: «подібно до багатьох інших кліше епохи Просвітництва і позитивізму вони (упередження
стосовно міфу) також мають християнське походження та
структуру, оскільки відповідно до примітивного християнства, все що не могло бути виправдане посиланням на той
чи інший Заповіт, було невірним, було «вигадкою». Однак
дослідження етнологів примусили нас переглянути цей семантичний спадок християнської полеміки, що суперечить
язичницькому світу. Ми нарешті, починаємо усвідомлювати і розуміти те значення міфу, яке було закладене в нього
«примітивними» та архаїчними суспільствами, тобто тими
шарами людства, де міф є справжньою основою суспільного життя та культури» [1,с.22].
Аналогічну позицію займає і О.Ф. Лосєв, котрий стверджує, що міф в жодному разі не слід тлумачити як фікцію
чи фантастичну вигадку. Для підтвердження цієї тези і
Еліаде і Лосєв безпосередньо апелюють до міфологічної
свідомості, яка обґрунтовує саму себе як щось істинне.
Лосєв вважає, що ставлення до міфології як до вигадки
зумовлене досить умовною точкою зору, характерною
для вузького кола вчених останніх двох-трьох століть. Ця
точка зору не дозволяє нам зрозуміти справжню сутність
міфу. Для цього необхідно стати на позицію самого міфу,
бачити «міфічними очима». І лише тоді, коли ми побачимо
міф зсередини його самого, стане самоочевидним, що міф
є «найбільш яскравою і справжнісінькою дійсністю. Це –
цілком необхідна категорія мислення та життя, далека від
будь-якої випадковості та свавілля» [2,с.9]. Міф є «логічно,
тобто передусім діалектично, необхідна категорія свідомості та буття» [2,с.10].
Вимога Лосєва щодо бачення міфу очима самого міфу
повною мірою реалізується у методі творчої герменевтиЗбірник наукових праць «Ґілея: науковий вісник»
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ки, який використовує М. Еліаде. Сутність цього методу
полягає в поясненні міфу із самого себе, не вдаючись до
понять, запозичених з інших сфер. За допомогою творчої
герменевтики дослідник починає занурюватись вглиб самого міфу, відкриваючи в ньому все нові і нові смисли. В
результаті ми приходимо до думки, що «міф – це не просто інфантильний чи оманний витвір «примітивного людства», а відображення форми буття в світі» [1,с.23-24].
До такого розуміння постійно наближається і сучасна
людина, яка вже починає здогадуватись, що міф є іншим
способом мислення, до якого не можна ставитися з упередженістю, як до забобону. Більше того, Еліаде стверджує,
що міф є «найбільш значущою формою колективного
мислення в загальній історії думки» [1,с.23]. Але оскільки колективне мислення присутнє в будь-яку епоху і в
будь-якому суспільстві, незалежно від культури та рівня
розвитку, то воно неминуче має формувати риси міфічної
свідомості. Тому міф такою ж мірою характеризує як архаїчне, так і сучасне суспільство: «в площині суспільного
життя не існує розриву у послідовній зміні архаїчного та
сучасного світів. Єдина істотна відмінність полягає у наявності у більшості індивідуумів, з яких складається сучасне
суспільство, персонального мислення, котре було відсутнє
або майже відсутнє серед членів традиційних суспільств»
[1,с.23].
Як показує М. Еліаде, міфічна свідомість тісно пов’язана
із свідомістю історичною. В архаїчних суспільствах міф
був своєрідною парадигмою для розвитку історії. Він був
покликаний передавати абсолютну істину про священну
історію та утримував у собі певну модель, котра циклічно
відтворювалась в історії, і водночас був взірцем для всіх
людських вчинків.
Відкриття лінійної історії в монотеїстичній свідомості
певною мірою було подоланням міфу, але це не означає,
що він взагалі зникає. Міфологічне мислення вижило та
збереглось, хоча і радикально змінилось. Найбільш парадоксальним є те, на думку Еліаде, що воно вижило та збереглось передусім в історіографії.
Для того, щоб проаналізувати, яким чином міф присутній в сучасній свідомості, необхідно насамперед
розкрити логіку взаємозв’язку міфічної та історичної
самосвідомості.
Історична самосвідомість, як відомо, може себе виявляти на кількох рівнях. Для нас цікавим є передусім теоретичний. В цьому разі для впорядкування історичних
уявлень обираються конкретні історичні концепції, які повинні для людини мати насамперед світоглядне значення.
Їх достовірність визначається зазвичай не науковими методами та теоретичними аргументами, а здебільшого тими,
що дають людині відчуття свого місця в історії. І тут на
перший план часто-густо виступає міфологія.
В сучасній історичній свідомості концептуальна складова має таке ж значення, як і архетипічний взірець для міфологічної свідомості, можна навіть виокремити їх спільні
функції. По-перше, і архетипічна і історична концепція
структурують емпіричний зміст, створюють цілісну картину світу; по-друге, і архетипічна і історична концепції
первинні по відношенню до емпіричного змісту і не виводяться з нього. Іншими словами, вибір історичної концепції аж ніяк не визначається кількістю й характером накопичених знань. По-третє, зміна історичних, як і архетипічних
парадигм мотивується не новими знаннями про історію та
світ, а зміною або світоглядних установок, або потребою
самовизначення в світі та в житті, чи то змінами власної
самооцінки, ціннісного сприйняття зовнішньої дійсності.
По-четверте, історична концепція, як правило, виключає
з історичного пізнання все те, що не узгоджується з нею,
все випадкове, другорядне й те, що не має історичного значення. Цілком аналогічно і архетипічна модель виключає
із міфологічної свідомості все те, що їй не відповідає. Поп’яте, і історична концепція і архетипічна модель наділяють власним смислом явища й виключають їх розгляд за
межами інтерпретації в рамках власного контексту.
Наявні в суспільстві міфологеми впливають на сприйняття історії. В свідомості сучасної української молоді, як
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правило, утверджуються кілька формул-міфологем, які разом відтворюють цілісний український національний міф,
що твориться з огляду не на реальний стан, а на бажане.
Як підкреслює Н.Яковенко, впродовж середини – другої половини XX століття, а особливо в останні роки, частина згаданих формул-міфологем, адаптуючись до нових
політичних та соціальних реалій, обростала модифікованими варіаціями, новими векторами зацікавлення, несподіваними нюансами тощо. Простеження інтелектуальної
генеалогії та внутрішніх пружин кожної з таких мутацій
є вдячною дослідницькою проблемою саме завдяки тому,
що історична наука в Україні завжди була (і досі є) чимось
більшим, ніж пізнавальна дисципліна, а цікавість до минулого України коріниться в площині квазіісторичній. Для
освіченого загалу йдеться не про факт історії як такий, а
про те, що ним засвідчується expressis verbis існування
України всупереч усім – реальним чи уявним – ворожим
силам. Відтак, модифікація тієї чи тієї формули-міфологеми сигналізує про невербалізовані, ба – навіть неусвідомлювані зміни у відчутті власної «українськості», що дає
дослідникові унікальний матеріал для вивчення латентних
проявів національного самовираження, особливо в радянські часи, коли, здавалося б, тоталітарна машина обробки
умів його цілком розчавила.
Для прикладу згадаємо блискавичне, справді тріумфальне розповсюдження заявленої Я.Дашкевичем на початку 90-х років минулого століття тези про Україну як цивілізаційне пограниччя між Сходом і Заходом (недоступна
українській молоді, ця теза здавна користувалася популярністю в еміграційній та новітній зарубіжній українці). Той
факт, що саме таким чином окресленому простору віддала
перевагу більшість серед сучасної української молоді (сьогодні сприйняття України як терену між Сходом і Заходом
загалом перетворилося на публіцистичне кліше), набагато виразніше засвідчує внутрішній вибір кожної молодої
людини стосовно змін, які намітилися в Україні. Тож на
наших очах, по суті, народилася чергова модифікація міфу
про вибір, яка продовжила логічний ряд таких самих поворотних моментів, як «вибір віри» князем Володимиром з
наступним хрещенням Русі, як «вибір протекції» Богданом
Хмельницьким, що приєднало Україну до Московської
держави, як «вибір володаря» Іваном Мазепою та ін.
Більш складною є генеалогія ще однієї відносно нової формули-міфологеми, яка сьогодні на рівні аксіоми
функціонує і в історіографії, і в публіцистичних ретрансляціях, а отже, і в свідомості української молоді. Йдеться
про переконання, неначе українці різних регіонів, починаючи з часів Київської Русі, завжди усвідомлювали
свою етнічну спільність, а відтак, безперервно тяжіли до
«возз’єднання» тих чи тих територіальних одиниць, котрі впродовж ХІ-XIV століть опинилися у складі кількох
сусідніх держав. Генетично міфологема безперервного
тяжіння до «возз’єднання» є, звичайно ж, паростю одного з головних елементів конструювання національної ідентичності – міфу про спільність етнічного походження як
основи відчуття культурної співпричетності, спільної долі
і ширше – певного «колективного Я» нації. Його оформлення розпочалося ще наприкінці XVI – на початку XVII
століття, але новітнє формулювання найповніше подане у
фундаментальній «Історії України-Руси» М.Грушевського.
Питання про усвідомлення членами етносу своєї спільності не здавалося історику суттєвим, оскільки в його метафізичному баченні етнос (народ) виявляється певною «органічною зв’язністю».
Зі свого боку, В.Липинський у межах проповідуваної
ним у багатьох творах територіальної моделі української
нації бачив два її відлами – галицький і наддніпрянський,
тобто, Схід і Захід. У гармонізації їхньої різнорідності, на
його думку, «лежить вся наша минувшина й будучина як
українців: не як російської чи польської провінціальної
різниці, а як окремої – посідаючої свою ціль, свою «рацію існування» – нації. У 20-ті роки минулого століття
М.Хвильовий передбачав «оазис азіатського ренесансу»,
що наступить, коли Європа вичерпає свій духовний потенціал. Саме розташування між Європою і Азією, – поясню-
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вав він, – дає можливість Україні <..> виступити авангардом подальшого поступу людства [3,с. 173 –236].
Ще одна формула-міфологема ґрунтується на тому,
що в нашій державі все має бути виразно українським. З
огляду на це вважається, що кожній молодій людині притаманні національно-психологічні особливості. Адже самобутність української національної психології зумовлена
матеріальними чинниками, культурно-історичними обставинами (особливостями природи, території, економіки,
культури тощо), природними особливостями українців
(анатомічними, фізіологічними, генетичними та ін.). Так,
психічні процеси (мислення, почуття, воля тощо) українця, білоруса, молдаванина, росіянина мають як спільні, так
і відмінні ознаки. Нехтування усім багатством і розмаїттям
якостей, відтінків національної психології (темпом і способом мислення, перебігом емоцій і почуттів, особливостями мовлення тощо) і недооцінка їх можуть призвести
до збіднення психічного життя молодої людини, звузити
світосприйняття, спотворити оригінальність світобачення.
Отже, в процесі виховання та навчання молоді необхідно особливо акцентувати увагу на своєрідності українського національного характеру. Вічне правдошукання, гостинність і щедрість, ласкавість і доброзичливість, писемність
і музичність, працьовитість і талановитість, ніжність і глибокий ліризм, свободолюбність і душевне багатство – це
лише деякі відомі у світі риси характеру української нації.
Але неодмінно потрібно звернути увагу на те, що український національний характер і темперамент багатьох українців мають нашарування, які історично не притаманні їм і
виникли під впливом чужорідних факторів, політичних навіювань і настанов, ідеологічних догм, привнесених ззовні. Такими нашаруваннями у частини молодих українців є:
втрата історичної пам’яті, без якої немислима національна
свідомість, відчуття ними національної неповноцінності,
недостатнє чуття національної самоідентифікації, незнання рідної мови та неповага до неї, неприйняття соборності всіх українських земель, терпимість щодо явищ, які
порушують цілісність, згуртованість народу, принижують
його національні, духовні, культурні цінності.
Отже, можна стверджувати, що історична міфотворчість є одним із соціокультурних явищ. Цей феномен є
суто архаїчним і, водночас, як тінь продовжує супроводжувати людину й донині. Очевидно, розгадка таємниці цього соціокультурного явища міститься в пізнанні сутності
самої людини, для якої історична міфотворчість є чимось
більшим, ніж проста гра уяви та вияв недосконалості її
мислення. Адже, створюючи міф про своє минуле, людина,
з одного боку, тим самим покладає можливість незавершеності діалогу з самою собою, можливість власного само
творення, а з іншого, усуває небезпеку редукції історії до
позитивістських спрощень та схем.
З цієї точки зору, деміфологізація історії може стати
засобом своєрідного прозріння лише за умови, що вона
уможливить ставлення до минулого не лише як до ланцюга
фактів, детермінованих причинно-наслідковими зв’язками
природничого типу, а й як до сфери реалізації людської
свободи, людського духу.
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Людиновимірність історії: концепт життєвого
світу в сучасній історичній антропології
Розглядається рецепція концепту «життєвий світ» у філософських
напрямках близьких до феноменології та розкриваеться його
методологічне значення для подальшого розвитку соціального
та історичного пізнання. Завдяки рецепції поняття «життєвий світ»
історичне буття розуміється, як нелінійний, багатовимірний і наперед
не заданий процес, а історична рефлексія є принципово відкритою для
антропологічних інтерпретацій та реінтерпретацій. Поняття «життєвий
світ» відіграє значну роль у створенні й розвитку власної історії,
можливості відкрити себе іншій культурі та пізнати інші життєві світи й
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as the «life–world» the historical genesis is understood as a nonlinear,
many–dimensional and not pre–defined process, and a historical reflexion
is fundamentally open for any anthropological interpretation and re–
interpretation. In a situation of social and cultural pluralism a very important
place is given to clarification of borders of use between traditional and
new methods of historical investigation, their complementarity in order to
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Человекомерность истории: концепт жизненного мира в
современной исторической антропологии
Рассматривается рецепция концепта «жизненный мир» в
философских направлениях близких к феноменологии и раскрывается
его методологическое значение для дальнейшего развития
социального и исторического познания. Благодаря рецепции понятия
«жизненный мир» историческое бытие понимается, как нелинейный,
многомерный и заранее не заданный процесс, а историческая
рефлексия как принципиально открытая для антропологических
интерпретаций и реинтерпретаций. Понятие «жизненный мир»
играет значительную роль в создании и развитии собственной
истории, возможности открыть себя другой культуре и узнать
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Сучасна історична антропологія, розгортаючись у напрямі розкриття людиновимірності історії та історичності
людського буття, все більш активно застосовує феноменологічні ідеї та методологічні принципи, які ще за життя
Е.Гуссерля набули широкого поширення не лише в Європі,
а також в Америці та Японії. Феноменологія перетворилася в одну з найвпливовіших течій філософії ХХ–ХХІ
століть. Її основні принципи знайшли подальшу розробку
в рамках екзистенціалізму, герменевтики і філософської
антропології, перше покоління представників яких вийшло з феноменологічної школи. Обмежимося лише іменами М.Гайдеґґера, М.Шелера, Г.–Ґ.Гадамера, Р.Карнапа,
Е.Левінаса, Ж.–П.Сартра, Г.Марселя, М.Мерло–Понті,
О.Койре, П.Рікера, Р.Інгардена, М.Дюфрена та Р.Арона, відомого в нас, переважно, як політолога.
Сфера впливу феноменології, поширюючись, охоплює
нові області не лише географічного, а й культурного просторів. Загальновизнаний вплив її ідей на соціологію, психологію, наукознавство, мистецтвознавство та літературу
ХХ сторіччя. Однак найбільш значною сферою застосування феноменологічної методології виявилося соціальне
пізнання.
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Проблема людиновимірності історії та історичності
людського буття, що є однією з головних для філософської
антропології, та історичної антропології зокрема, виступає
предметом досліджень у феноменології Б.Вальденфельса,
Г.–Ґ.Гадамера, М.Гайдеґґера, Е.Гуссерля, Д.Карра,
Л.Ландгребе, Е.Левінаса, М.Мерло–Понті, П.Рікера,
Ж.–П.Сартра, К.Ясперса та близьких до феноменології
Р.Арона, Р.Козеллека, Г.Плеснера, М.Шелера. У радянський час феноменологічні ідеї та їх вплив на світову
філософію, і філософську антропологію зокрема, розглядали В.Бабушкін, Е.Буценієце, П.Гайденко, Б.Грігор’ян,
А.Гуревич, З.Какабадзе, М.Куле, Р.Куліс, І.Михайлов,
В.Молчанов, Н.Мотрошилова, М.Рубене, Р.Хестанов.
Не залишили поза увагою різні аспекти цього питання й
українські науковці Є.Андрос, Є.Бистрицький, І.Бойченко,
Л.Газнюк, І.Денисенко, В.Кебуладзе, В.Корабльова,
Н.Корабльова, С.Кошарний, С.Кримський, М.Култаєва,
М.Михальченко, М.Попович, Є.Причепій, С.Пролєєв,
О.Садоха, І.Степаненко, В.Табачковський та інші.
Метою дослідження є змістовний аналіз рецепції концепту «життєвий світ» і розкриття його методологічного
значення для подальшого розвитку соціального та історичного пізнання.
Центральне місце у феноменологічному підході до
соціально–історичного пізнання посідає розроблене
Е.Гуссерлем поняття життєвого світу. Засновник трансцендентальної феноменології продемонстрував його загальнокультурну значимість не лише для філософії та соціогуманітарних наук, а й для природознавства.
Завдяки введенню поняття життєвого світу Е.Гуссерль
перетворює трансцендентальну феноменологію у своєрідну філософію історії, зближаючись у такий спосіб із
історицизмом неогеґельянства та історичним варіантом
«філософії життя». І хоча цей шлях фактично вже був
підготовлений його працями, присвяченими вивченню
трансцендентальної суб’єктивності як інтенціонального
життя свідомості, проте не всі послідовники Е.Гуссерля
беззастережно прийняли цей останній етап його еволюції.
Особливо насторожено поставилися до поняття життєвого
світу ті з учнів Е.Гуссерля, які розділяли його ідеї першого
періоду, коли він виступив як мислитель «платонізуючого
напрямку».
Яскравим прикладом цього є О.Койре, відомий історик науки, який в одному зі своїх листів написав, що відчув глибокий вплив Е.Гуссерля, незважаючи на те, що
останній був людиною, яка не дуже добре знала історію.
О.Койре торкнувся проблеми, що стала предметом жвавого обговорення у 70–х роках: як насправді варто розуміти
«життєвий світ» Е.Гуссерля – як такий, що постійно змінюється й є відносним, різний у кожну з історичних епох,
або ж як певний постійний, споконвічно даний, до якого
можуть бути віднесені – як до своєї твердої основи – усі
історично–мінливі «світи» [10,с.242].
В Е.Гуссерля насправді немає однозначності стосовно
поняття життєвого світу. З одного боку, життєвий світ розуміється ним просто як довколишній повсякденний світ
досвіду, і саме як такий світ становить історично мінливий
соціальний світ в усіх його конкретних формах виявлення.
Мабуть, саме про нього Д.Карр хоче сказати, що він становить лише суб’єктивно відносний, історично минущий
образ світу, звернення до якого, як і спроби обґрунтувати
за його допомогою теоретично–наукове знання й сам феномен теорії, лише посилюють релятивістські тенденції в
сучасній філософській свідомості. Однак, з іншого боку, в
Е.Гуссерля є спроби вийти за межі цього, так би мовити,
емпірично–фактичного життєвого світу й осягнути його
як сутнісну апріорну структуру свідомості, як чистий феномен, ейдос, інтенціональний корелят трансцендентальної суб’єктивності. Реальна історія, що плине немовби на
поверхні фактичного світу в її емпірично–мінливих образах, має у вигляді апріорних структур цього життєвого
світу такий самий глибинний сутнісний ґрунт, який емпірико–психологічна свідомість має у вигляді ейдетичних
структур трансцендентального ego. Але й стосовно цього
очищеного від емпіричної фактичності ейдоса життєвого
світу все–таки можна поставити питання: а що він ста-
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новить собою – позаісторичне утворення чи щось історично (хай навіть глибинно–історично) мінливе і плинне
[5,с.481–487;7,с.266–271;13,с.202]?
Як відмічає відомий феноменолог Б.Вальденфельс у
своїй праці «Вступ до феноменології», в Е.Гуссерля спочатку існували конкретні життєві світи, в яких відбувалося
поєднання повсякденного досвіду із науково отриманими
уявленнями й техніками, а також з філософською освітою.
Конкретні життєві світи відрізняються від специфічних
особливих світів – таких як професійна сфера дослідника,
політика чи філософія. Захищаючи повсякденний досвід,
уявлення і спосіб дій від уненаочнюваних конструкцій і
формул наукової епістеми, Е.Гуссерль реабілітував гадку
(doxa), що зневажалася через багато причин – будь–то її
релятивізм чи хибність. Звільнившись від тиску ідеалізації
та формалізації, що з часів галілеївської фізики тяжіли над
досвідом, повсякденний життєвий світ сягає в культурні
сфери науки, політики, мистецтва та релігії, починаючи
там – як висловлювався М.Вебер – процес обуднювання.
Потужне зростання процесу дослідження повсякденності, що охопив різноманітні дисципліни, було б неможливо
навіть уявити без гуссерлівської переоцінки конкретних
способів досвіду, яку можна порівняти хіба що з вітгенштейнівською реституцією конкретних життєвих форм та
мовних ігор. Вона знаходить підкріплення у теорії «середовища» і «природного світогляду» М.Шелера, у викладках
М.Гайдеґґера про «повсякденність ось–буття», в аналізі
«співлюдських зустрічей в оточуючому світі» А.Гурвіча,
у роздумах Я.Паточки про «природний світ» і, нарешті,
у дослідженнях соціального світу А.Шютца, що сприяло
становленню специфічної форми соціальної феноменології [4,с.34–35].
М.Гайдеґґер, який, аналізуючи основи людського існування, вніс значний внесок у дослідження феномена повсякденності визначив повсякденність як спосіб екзистування, суть якого – присутність [Dasein]. «Повсякденність
означає те, якою мірою присутність «живе сьогоднішнім
днем», чи то у всіх своїх учинках, чи то лише у відомих,
запропонованих буттям–один–з–одним. До цього як належить далі затишок звичності, нехай навіть вона примушує
до тяжкого і «противного». Завтрашнє, очікуване повсякденною турботою, – це «вічно вчорашнє». Одноманітність
повсякденності приймає за зміну те, що кожного разу дарує день. Повсякденність обумовлює присутність і тоді,
коли вона не обрала себе до «героїв» людей» [9,с.370–371].
Присутність у його повсякденності найближчим чином
і здебільшого захоплене своїм світом. Суб’єкт повсякденності, який є в повсякденному житті присутністю, – людина. Присутність є сущим, яке завжди я сам; буття завжди
моє. Я – суще, тобто той, хто тотожний у різних модусах
і співвідносить себе з їх множиною. Онтологічно він завжди вже є чимось наявним, що лежить в основі. Суб’єкт
повсякденності приводить до структур присутності, рівнопочаткових з буттям–у–світі: події та співприсутності.
У 30–і роки ХХ століття утворюється численна група
послідовників М.Вебера, що розвиває й удосконалює його
методологію на основі досягнень трансцендентальної феноменології Е.Гуссерля. Віддаючи належне видатному
внеску М.Вебера у становлення розуміючої соціальної
науки, вони, однак, не сприймають амбівалентності його
розуміючої методології – того, що зрозуміле теоретично
має потребу в наступному емпіричному обґрунтуванні.
Сучасні соціальні науки, на їх думку, опинилися перед обличчям базисної теоретичної і методологічної проблеми,
що перебувала в «сліпій плямі» традиційної соціології: дослідження повсякденних людських дій і людського досвіду
в соціальному світі [1,с.109].
У феноменологічно орієнтованій соціології утвердилася
думка про те, що «емпіричні й соціальні науки знайдуть
свою істинну основу не в трансцендентальній феноменології, а в конститутивній феноменології природної настанови», а «чудовий внесок Гуссерля в соціальні науки складається не в його безуспішній спробі вирішити проблему
конституювання трасцендентальної інтерсуб’єктивності в
редукованій егологічній сфері, не в його тлумаченні соціальних спільнот і суспільств як суб’єктивностей вищого
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порядку, природа яких може бути описана ейдетично, а
скоріше в багатстві його досліджень, що мають відношення до життєвого світу і підлягають розгортанню у філософську антропологію» [8,с.225].
Феноменологічна філософія й соціологія, починаючи з
Е.Гуссерля, М.Шелера, А.Шютца, розкрила складний порядок життєвого світу. А.Шютц писав: «…Із самого початку повсякденність з’являється перед нами як значеннєвий
універсум, сукупність значень, які ми повинні інтерпретувати для того, щоб знайти опору в цьому світі, дійти згоди
з ним» [12,с.130]. А.Шютц, як і його послідовники, схильний розуміти повсякденність як символічний, пережитий
світ. У цій сукупності переживань конституюється якийсь
загальний горизонт, в якому «зрівнюються», типізуються
різні приватні перспективи: загальна теза взаємних перспектив приводить до здатності схоплювати об’єкти та
їх аспекти, дійсно знані мною і потенційно знані ним як
знання кожного [11,с.15]. Адекватний аналіз соціальної реальності стає можливим, якщо використати при цьому розроблені феноменологічні теорії, здатні виявити й описати
універсальні структури повсякденного життя. Ці структури можуть і повинні відігравати роль своєрідних матриць
для емпіричних дисциплін, що мають справу з поясненням
конкретних історичних структур повсякденного життя.
Якщо висловити прагнення феноменологічного методу однією фразою, то можна сказати: вони спрямовані на
дослідження повсякденного життєвого світу, який люди
створили й інтерпретують своїми діями. У своїх працях
П.Бергер і Т.Лукман [3] виділяють реальність повсякденного життя серед множини інших реальностей і називають
її вищою реальністю, реальністю par excellence. Таку значимість вона отримує в силу того, що напруженість свідомості найбільш висока саме в повсякденному житті: воно
накладається на свідомість найбільш сильно, наполегливо
і глибоко. Суб’єкт сприймає її в стані пильнування, у природній настанові, як упорядковану реальність, чиї феномени систематизовані у зразках. Реальність повсякденного
життя конституйована порядком об’єктів; за допомогою
мови відбувається регулярне надання об’єктивацій кожному окремому індивідові і встановлення порядку, в рамках
якого набувають сенсу і значення об’єктивації. Модуси
«тут–і–зараз», виступаючи фокусом моєї уваги до повсякденного життя, організують її реальність. Реальність повсякденного життя існує як самоочевидна і непереборна
фактичність, що не вимагає доказів і перевірок свого існування [3,с.66–69].
Повсякденність є такою площиною життєвої активності людей, що завжди буде вислизати від наукового погляду дослідників. Щоденні практики, пласт вербальних
і невербальних дій, особливості взаємодій людей один з
одним, – те, що є об’єктом вивчення для дослідника повсякденності, – утворюють не статичний матеріал, а певним чином організований. Організація життєдіяльності в
конкретному суспільстві відрізняє людей, що мешкають
на означеній території, від членів іншого співтовариства,
дозволяє їм ідентифікувати себе і координувати свої дії в
навколишньому життєвому просторі. Крім того, люди постійно проговорюють свій досвід у процесі взаємодії один
з одним. У тому, як, з ким і про що говорять люди щодня,
виражається їхнє уявлення про навколишній світ та своє
місце в ньому [6,с.107].
«Розповідь про життя» має цілісність, завершеність та
організована навколо певної ідеї, чого в самому життєвому
процесі бути не може. Повсякденність лінійна і безперервна. Для розповіді про неї ці властивості факультативні:
вона будується на висвітленні лише окремих ключових моментів, значущість яких визначається самим оповідачем.
У «розповідях про життя» людина заново «проживає»
власне життя в розповіді про нього. Це виражається в інтерпретації минулих подій, коректуванні власного Я в ході
переказу яких–небудь ситуацій. Текст життєпису ніби двовимірний: з одного боку, йдеться про минуле людини, а з
іншого – інформує про сучасний стан свідомості людини,
її цінності, світогляд, переконання, почуття ідентичності.
А.Шютц стверджував, що «людина в будь–який момент
повсякденного життя знаходиться у біографічно детерЗбірник наукових праць «Ґілея: науковий вісник»
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мінованій ситуації», внаслідок чого кожна ситуація «має
свою історію» [12,с.133].
Яскравим доказом істинності цієї тези є творчість Е. Ле
Руа Ладюрі, Ж. Ле Гоффа, М.Ферро, що є представниками однієї із найвпливовіших шкіл історичного пізнання –
школи «Анналів» [2].
Для їх поглядів є характерним відхід від цілісного
сприйняття історії та звернення до різноманіття рівноцінних дослідницьких підходів. Зміна акцентів історичного пізнання, у цьому випадку, багато в чому пов’язана із
втратою в масовому суспільстві традиційної ідентифікації
статусу індивіда зі спільнотами глобальної історії (нація,
держава, партія і т.д.), зі зростанням інтересу до соціальних структур, до конфліктів, до феномена влади у всьому
розмаїтті його проявів.
Виявилося, що мікросвіт повсякденного життя індивідів, мережа соціальних відносин і типів поведінки в соціальних групах є не просто поверхневим виявом наявних
економічних, соціальних, владних структур, як здавалося колись, а тим місцем, де народжуються нові соціальні
спільності, відбувається становлення нових структур в їхньому діалозі чи конфлікті зі старим.
Такий історичний об’єкт, яким є мікросвіт повсякденності, у центрі якого стоїть індивід, дозволяє по–новому
поглянути на підґрунтя історичних подій, їхній зміст та
інтерпретацію. Різноманіття історичної реальності задається не стільки раціональними, матеріальними інтересами, скільки принципами, ідеями, забобонами ментальності суб’єктів. На зміну математичному моделюванню,
кліометриці приходять антропологічні методи, методика
інтерв’ю–спогадів. Тим самим відкриваються нові можливості розгляду короткотривалих і середньотривалих історичних процесів.
У ситуації соціокультурного плюралізму важливе місце
посідає прояснення меж застосування традиційних і новітніх прийомів історичного дослідження, їх взаємодоповнюваності в пошуках багатозначної історичної істини.
На рівні мікроісторії відбувається синтез сучасних історичних шкіл і напрямків, що вивчають як вікові історичні тренди, так і короткі циклічні фази історичних подій і
фактів. Мікроісторія, у сучасному її розумінні, є областю
реальної взаємодії структурної та кон’юнктурної історії,
історії великих тривалостей і середньострокових змін, і
тому стає синтезуючим початком, що обумовлює концептуалізацію історичного пізнання.
Аналіз конституювання реальності в нашій свідомості
показує, що вона вже з часу першого порівняння одного
досвіду з іншим є конструкцією. Ми співвідносимо наш
перший досвід, звичайно, не з іншими досвідами, а тільки
з цілком визначеним. Це залежить від індивідуального підґрунтя свідомості, що складається в індивіда до цього часу.
Зіставлення одного досвіду з іншим кристалізується як
певний порядок. Але не всі переживання усвідомлюються,
зіставляються лише цілком певні переживання й у зв’язку
з цілком певним іншим досвідом. Так життєво історично
виникає суб’єктивна релевантна система.
Отже, феноменологічна філософія сформувала іншу
перспективу бачення проблем повсякденності, життєвого
світу. Звернення феноменологів до життєвого світу стало
не лише протестом проти раціональності, репресивність
якої почала усвідомлюватися все більше, але й, водночас,
аналізом тієї допредикативної очевидності, на основі якої
конституюється будь–яке ставлення до світу. У той же
час неоднозначне розуміння Е.Гуссерлем життєвого світу
ускладнювало застосування цього поняття у соціально–гуманітарному пізнанні і підсилювало тут тенденції історицистського релятивізму.
Прагнення подолати цей недолік притаманне наступним феноменологічним розвідкам, які фокусуються на
дослідженнях повсякденності – викладкам М.Гайдеґґера
про «повсякденність ось–буття», дослідженням соціального світу А.Шютца, що сприяло становленню специфічної форми соціальної феноменології. У даному контексті
заслуговують на увагу роботи школи «Анналів», зокрема
історичні праці Ф.Броделя про структури повсякденного
життя. Разом з інтенсифікацією досліджень повсякденЗбірник наукових праць «Ґілея: науковий вісник»

ності підсилювався їх міждісциплінарний і комплексний
характер.
Завдяки феноменологічним інтерпретаціям повсякденності як самоочевидної і непереборної реальності, вона
постала як онтологічно базисна і, водночас, онтологічно
верховна (П.Бергер, Т.Лукман, А.Шютц), багатофункціональна і складно–структурована форма організації історичного буття людини. Але за всієї плідності поняття
повсякденності для філософсько–антропологічної концептуалізації історичного буття, не можна перетворювати
його в універсальну категорію, під яку підводяться несумісні у своїй різнорідності явища, і представляти його як
автономну сферу, відділену від суспільства з його структурами влади (Н.Еліас).
Ще одна евристично плідна низка теоретико–методологічних настанов феноменології – осмислення історії
повсякденності як «герменевтики фактичності» й актуалізація двозначності самотності і соціальності, заклопотаності собою та відкритості іншим, необхідність сполучення методів мікро– і макрорівнів історичного дослідження,
доповнення картини історичної дійсності її суб’єктивним
образом (Ж. Ле Гофф). З останнього випливають непересічне значення «розповідей про життя» та доцільність застосування біографічного методу у філософсько–антропологічних дослідженнях.
Проблемне поле повсякденності в цілому актуалізує залучення різноманітних методологічних принципів і здійснення міждисциплінарних досліджень. Створюючи схеми повсякденної історії, дослідник залучається до діалогу
гуманітарних і природничих наук. Саме такий підхід дозволяє здійснити «прочитання» структур повсякденності.
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Щодо рекурсії визначень понять «інтелектуал»
та «інтелігент» у вітчизняному гуманітарному
дискурсі
Розглянуто питання про доцільність вжитку понять «інтелігенція» та
«інтелектуали» у вітчизняному гуманітарному дискурсі. Для кожного
виявлено традиційне смислове навантаження, залежне від культурно–
історичного контексту. Відповідно до цього було запропоновано чітку
дистинкцію між розглянутими поняттями, а також явищами яким вони
відповідають.
Ключові слова: рекурсія, гуманітарний дискурс, інтелігенція,
інтелектуали, еліта, культура, суспільство.
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Concerning the recursion of the meanings of terms «intelligentsia»
and «intellectuals» in the domestic humanitarian discourse
The article is devoted to the question of the relevance of using the terms
«intelligentsia» and «intellectuals» in the domestic humanitarian discourse.
While there are very vivid discussions about the role of elite, intellectuals and
their responsibility to the society in our country, and a dialogue with Western
intellectuals is now welcomed – the continual misunderstanding and the
recursion in interpretation of terms «intelligentsia» and «intellectuals» exists.
The traditional notional meaning relevant to the cultural–historical context
for both of them is revealed. It was showed that a long and complex history
of term «intellectuals» exists, especially in France, though it is very common
throughout all Western world. «Intelligentsia», despite being also European
phenomena, had strong roots and incarnation in the cultural context of the
Russian Empire. In this connexion there was advised a clear distinction
between the considered terms and the reality they correspond to.
Keywords: recursion, humanitarian discourse, intelligentsia,
intellectuals, elite, culture, society.
Мирошниченко Д., аспирант, Институт высшего образования
Украины (Украина, Киев), dmitriy.miroshnichenko@aol.com
Касательно рекурсии определений понятий «интеллектуал»
и «интеллигент» в отечественном гуманитарном дискурсе
Рассмотрен вопрос об уместности употребления понятия
«интеллигенция» и «интеллектуалы» в отечественном
гуманитарном дискурсе. Для каждого выявлена традиционная
смысловая нагрузка, зависящая от культурно–исторического
контекста. В соответствии с этим была предложена четкая
дистинкция между рассмотренными понятиями, а также явлениям
которым они соответствуют.
Ключевые слова: рекурсия, гуманитарный дискурс,
интеллигенция, интеллектуалы, элита, культура, общество.

Останнім часом (що й не дивно) в Україні пожвавішали
дискусії стосовно суспільної відповідальності інтелектуальних еліт. Десять років по тому, як було опубліковано
знаковий для неї есей Ярослава Грицака «Ігри з кочергою:
всерйоз і по–українськи» в часописі «Критика» – драматичний стан справ не зазнав суттєвих змін: українським
інтелектуалам бракує усвідомлення себе як впливової соціальної групи з винятковими атрибутами, а культура і наука знаходяться в ізоляції, існуючи, зазвичай, «всупереч»
[2,c.22]. Однак, погоджуючись із міркуваннями Вацлава
Гавела у його влучній статті «Відповідальність інтелектуала», на нашу думку, зараз слід ще раз поставити собі на
меті таке тривіальне питання – ким–таки є той інтелектуал, та чи є саме поняття «інтелектуал» просто синонімом
більш звичного для нас поняття «інтелігент».
З–поміж достатніх підстав для такого розрізнення,
на нашу думку, окремо слід відзначити вже непоодинокі
публікації з подібною проблематикою, переклад основоположних текстів та зустрічі на вітчизняних теренах з
представниками вже певною мірою сталої групи західноєвропейських інтелектуалів, а надто – французьких, – групи, що є специфічною хоча б з огляду на те, що постійно
артикулює свої інтереси всередині власної держави, однак
наділяє вагомим значенням і будь–якого роду інтеракції
із світом зовнішнім. Тут можна згадати хоча б нещодавні
дискусії з відомими філософами, інтелектуалами сучасності: П’єром Розанвалоном, Венсаном Декомбом, Хансом
Ульріхом Гумбрехтом та іншими. Декомб, наприклад,
ознайомлюючи слухачів з досвідом щодо відповідальності інтелектуалів перед суспільством у Франції та у західних країнах загалом, відзначив, що інтелігенція – поняття
суто соціологічної класифікації, «…чисто російський кон-
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цепт, який коріниться в соціальній структурі суспільства
Російської імперії другої половини ХІХ століття, коли тих,
хто мав знання й освіту, банально вмів читати, було менше,
ніж неосвічених. Йшлося про аристократів, управлінців та
осіб з освітою й здібностями, але без практичних перспектив щодо керування державою та реальних змін: революціонерів, терористів тощо» [3,c.23].
Дійсно, говорячи про інтелектуалів як таких, першими
на думку спадають інтелектуали у Франції, адже минуле
століття перетворило їх з відприкметникового означення
людини розумової праці у надбання новітнього історико–філософського опису, поширившись як ім’я загальне
по всьому світові. Поворотною точкою прийнято вважати так звану справу капітана Дрейфуса, спростування
звинувачень в адресу якого відобразились, наприклад, у
січні 1898 року в відомому відкритому листі Еміля Золя
«Звинувачую» («J’accuse»). Проти несправедливого, на їх
думку, суду тоді виступило безліч письменників, філософів, журналістів. Через численні звинувачення й суперечки країна постала розколотою надвоє, однак вже такою, де
була відчута повною мірою вага суспільної думки.
Тим не менш, навіть у останньому найавторитетнішому
академічному тематичному виданні на пострадянському
просторі – «Новій філософській енциклопедії» – статті
«Інтелектуали», на відміну від статті «Інтелігенція» не
знайти. Саме через спадковість уявлень про інтелігенцію,
що ще поширені у соціогуманітарному дискурсі склалась
подібна понятійна невизначеність. Численні засідання інтелектуальної еліти останніх років, з–поміж яких слід відзначити дискусію за темою «Чи готові українські інтелектуали брати відповідальність за події в Україні?» 2011 року,
що відбулася у Львові, та круглий стіл «Самоідентифікація
української інтелігенції в процесах демократичного розвитку», проведений в Донецьку у 2013 році – зазвичай призводять в обговоренні до рекурсії обох понять, послуговуючись тим чи іншим соціокультурним кліше, чи просто до
синонімічного їх використання.
Слід зауважити, що ми послуговуємось поняттям рекурсії – що у лінгвістиці в загальному сенсі являє собою
наявність у тлумаченні якогось об’єкту чи процесу самого цього процесу. Н.Хомський, наприклад, вважав явище
рекурсивності мови однією з найважливіших її властивостей. Це поняття є вживаним у багатьох прикладних науках,
в меншій мірі гуманітарних, однак, на нашу думку, постає
більш влучним за термін «тавтологія», коли мова йде про
процес дискурсу. Тим не менш, рекурсивність визначення
двох запропонованих у цій статті понять породжує прикрі
непорозуміння й має бути усунутою з огляду на це.
Доречними та цікавими тут стануть результати емпіричних досліджень, що представлені у статті І.В. Могдальової
«Специфіка самоідентифікації сучасної української інтелігенції». Дослідниця повідомляє, що 91% респондентів,
розмежовуючи поняття «інтелектуал» та «інтелігент» вважають інтелігенцію «духовною групою», що виконує суспільно корисну діяльність, тоді як у інтелектуала, як вважали опитані, моральна складова може бути відсутньою
[6,с.6]. Автор зазначає (і це є важливим), що розбіжність
носить лише ментальний характер, оскільки поняття не
розмежовуються представниками західної школи.
Однак, ми не можемо вважати подібне твердження цілком доречним. Зважаючи на вже згадувану потребу у комунікації та взаємовпливах, що виходять за межі нації, перед
якою інтелектуал несе відповідальність в першу чергу, ми
маємо навчитися розрізняти поняття та влучно послуговуватись ними. Так чи інакше, суспільство на зрілому етапі
свого розвитку продукує «універсальних інтелектуалів»,
як їх називає Мішель Фуко, тобто тих, хто «владі, деспотизму, омані, зарозумілості багатства протиставляє універсальність правосуддя і справедливість ідеального закону»
і кому Фуко протиставляє «специфічних інтелектуалів» –
переважно, науковців [7,c.22]. До речі, слід відзначити, що
такий поділ набагато раніше було запропоновано італійським марксистом Антоні Грамши, який писав про «траЗбірник наукових праць «Ґілея: науковий вісник»
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диційних» та «органічних» інтелектуалів. Отже, якщо нам
і доведеться бути свідками зародження такої соціальної
групи в Україні в майбутньому, нам слід буде використовувати чітке позначення для тих, із ким матимемо справу і
навряд чи влучно буде послуговуватись поняттям, що несе
конотації, властиві ще для Російської імперії та країн, що
історично входили в сферу її культурного впливу.
Загалом, використання двох вищезгаданих термінів
були залежними від історичного періоду, регіону й багато
в чому усталеного слововжитку в тій чи іншій мові. Для
прикладу: праці «Інтелектуали в Середні віки» Жака Ле
Гоффа та «Зрада інтелектуалів» Жюльена Бенда несуть зовсім різне предметне навантаження. Зразком усталеного
вжитку є відповідність словосполучення «штучний інтелект» англійському «artificial intelligence», чи французькому «l’intelligence artificielle». «Інтелігенція» тут виступає
сукупністю всіх ментальних функцій, вищою формою відображення дійсності. В Італії, наприклад, інтелігентами
часто називають учнів молодших класів, що виявляють
здібності до наук. Отже, за всіма конотаціями не так вже
багато спільного nisi intellectus ipse у коренях слів, для
ствердження синонімічності двох розглянутих понять.
На противагу «інтелектуалам», термін «інтелігенція» –
російський за своїм походженням – не набув поширення а
ні в англомовному, а ні у франкомовному світі, проте, задля
справедливості слід відзначити, що він був у вжитку деякий час на початку минулого століття в Англії, але виключно в глузливому сенсі. За іронією долі, цілком вірогідно,
що в Росію термін «інтелігенція» в сенсі назви соціальної
групи приходить із тієї ж таки Франції в середині XIX ст.,
коли Бальзак запропонував створити свою «партію інтелігентів» (le parti des intelligentiels), однак цей термін був
підзабутим на його вітчизні, а «інтелігенція» повернулась
у Францію, в тому числі лише у вигляді історичної еміграції після громадянської війни в Росії. Ще одним цікавим
фактом є намагання уникати ціннісно навантаженого поняття «інтелектуали» представниками антидрейфусарів,
які відносно себе вживали запозичене слово «інтелігенти»
[4,с.5]
Проблема інтелігенції на Заході порушувалася також німецькими соціальними філософами – К.Марксом,
А.Вебером, К.Маннгаймом та іншими. Останній, зокрема,
вважав, що в кожному суспільстві є соціальні групи, спеціальне завдання яких полягає в забезпеченні інтерпретації світу для суспільства, фактично ототожнюючи терміни
«інтелектуал» та «інтелігент» (Intelligenz) стосовно тієї
соціальної групи, яка своє завдання бачить у захисті «загальних інтелектуальних інтересів» і тримається позиції
«вільного плавання» – неприєднання або добровільного
приєднання до того чи іншого антагоністичного класу.
Загалом же для німецькомовної традиції було характерним використання і більш широкого за смислом поняття
«Gebildete» – освічених людей як таких.
Французька традиція витлумачення інтелігенції є, як
було зазначено вище, стриманою. Для П.Бурдьє, наприклад, «інтелектуал» є поняттям набагато вужчим з–поміж
тих, що описують освічених людей, адже інтелектуал є
продуцентом культурного блага у суспільстві. Не можна не
навести тут блискучі міркування на захист інтелектуалів
Жана–Поля Сартра, який вважав освічених людей, спеціалістів осередком зародження історичного продукту розірваного суспільства – інтелектуалів. Для Сартра це той,
хто усвідомлює опозицію в собі і суспільстві, між пошуком
наукової істини і пануючою ідеологією, той, хто «постійно
втручається у те, до чого він не має жодного стосунку».
Для дослідника соціології інтелектуалів Жерара
Леклерка, інтелігенція, що виступає російським корінням
інтелектуалів, є відчуженою та віддаленою від народу, намагається врятувати народ і відродити Росію. Радикалізм
у поглядах на межі утопії, що породжує анархізм, котрий
не погребував навіть насильством, під час революції 1917
року: ось декілька характерних рис російської інтелігенції. Вже після запозичення цього терміну мовами країн
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Західної Європи, його конотації з російським контекстом,
здебільшого, збережуться, а саме: суттєва культурна віддаленість щодо неосвічених мас, впевненість у приналежності до привілейованої еліти, на яку, однак, покладено
важливу відповідальність, а також радикалізм та утопізм
політичних ідей [5,c.38].
В інших своїх міркуваннях французький соціолог звертається до дистинкцій між «l’intelligence» (розсудок) та
«l’intellect» (розум) у Льюїса Козера. На думку останнього,
інтелектуал є передусім людиною розуму, а не розсудку,
адже розсудок – це прагматичний інтерес до зовнішнього світу, природи, впевненість у тому, що саме технічні
ресурси можуть допомогти змінити світ, а проявом цього
слугують навички в певній галузі, професійні здібності та
вміння, компетентність [5,c.13]. На противагу цьому, розум
абстрагується від безпосереднього досвіду, зберігає певну
дистанцію по відношенню до «мирського» життя. Він виражає себе у формі «ангажованості» до трансцендентних
цінностей, у надзвичайній зацікавленості ідеями як такими – у формі споглядального та спекулятивного духу, що
протиставляється практичному духові представників практичних же професій. Подібним чином протиставляється й
критичний дух, властивий інтелектуалам, конформістському духові, що найчастіше виявляється серед спеціалістів –
тих, кого назвали б інтелігенцією у широкому сенсі.
У самій Росії проблема ролі інтелігенції в суспільстві
завжди займала особливо важливе місце, починаючи зі
славнозвісної збірки «Віхи» й до сьогодення; питання про
розрізнення інтелектуалів та інтелігентів ставить у одному
зі своїх останніх романів навіть відомий російський письменник В.Пелевін.
Ґрунтовно досліджуючи феномен російської інтелігенції, Д.С. Ліхачов, М.Ю. Лотман, Б.А. Успенський та багато
інших мислителів приходять до висновку, що вона виступає унікальним явищем, специфічно російським, що тільки в західноєвропейській перспективі постає наближеним
до «інтелектуалізму», коли, скажімо, справу Дрейфуса по
резонансу в суспільстві порівнюють із справою Бейліса. В
інтелігентському дискурсі вони вбачають функцію російської культури, сама ж інтелігенція як соціальна група служить народу і протипоставляє себе владі. Зокрема, Борис
Успенський порівнює феномен інтелігенції з її засновками
та викликами, що її уможливили з ситуацією подвійного
перекладу з поверненням до витокової мови, а її винятковість пов’язана зі специфікою російської культурної еволюції загалом [8,c.17]. Питання щодо статусу інтелігенції
в сучасній, пострадянській Росії в багатьох авторів залишається відкритим, адже сумнівним є суспільний попит
на соціаліста, просвітника і революціонера–інтелігента в
такому вигляді, в якому він постав на початку століття.
Підсумовуючи наші досліди, слід повернутись до витокового питання щодо статусу українського інтелектуала і
його уявної тотожності з українським інтелігентом. Якщо
така тотожність і можлива в побутовому слововжитку, то
в гуманітарному дискурсі нам слід бути більш обережними. Доходячи подібних висновків, не зайвим було б
звернутись до міркувань відомого російського соціолога
Бориса Максимовича Фірсова в його статті «Інтелігенція і
інтелектуали наприкінці ХХ століття», де автор стверджує
про конверсію інтелігенції у інтелектуалів в перехідний
період історії Росії – ці думки багато в чому є слушними і
для України. Незрілий народ, який потребує просвіти, поступово вже перетворюється у інтелектуальну аудиторію,
що несе моральну і матеріальну підтримку інтелектуалам.
Російський соціолог обґрунтовує твердження про «міф
інтелігенції» у радянській і пострадянській Росії, що виникає у сталінські часи, коли тодішня «інтелігенція» відкрито ототожнювала себе з дореволюційною, інтелігенцією в повному сенсі [9,c.169]. Художня та наукова еліта
радянських часів була зазвичай прихованою від народу,
знаходилась у постійному контакті з партійно–державною елітою, а серед останніх було поширене престижне
споживання культурного дефіциту. Завданням радянської
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інтелігенції вважалась легітимація влади та забезпечення
порядку режиму.
Таким чином, ми доходимо висновку, що говорити про
статус «української інтелігенції» не є доречним, а скоріше
слід сподіватись на ствердження соціальної групи за назвою «інтелектуали», діяльності якої окрім самої декларативності не бракувало б вмінь та сил спрямовувати суспільну думку, бути взірцем для небайдужої нації. Уявлення
про «інтелігенцію» слід скоріше пов’язувати російським
дореволюційним періодом, однак, в будь–якому випадку,
вона відіграла непересічну роль в історії країни та ще довго буде залишатись предметом для дискусій і досліджень.
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Киберпреступления как вызов информационному обществу
Основные цели исследования заключаются в выяснении
глобалистического аспекта природы преступлений в сфере
компьютерной информации, изучении основных направлений
киберпреступлений и выработке рекомендаций для международного
сообщества в противодействии таким преступлениям путем
выделения приоритетных направлений их развития. Реализация
указанных целей предполагает использование актуальных методов
познания, в том числе как общенаучного, так и специально–
познавательного характера. Компьютерные преступления не только
способствуют совершению уголовных преступлений, они расширяют
сферу криминальной деятельности, которая функционирует в
глобальных масштабах. Философский подход может способствовать
формированию широкого теоретического контекста для конкретных
научных разработок, выработке эффективных организационно–
правовых мер, направленных на повышение правовой культуры и
правосознания.
Ключевые слова: киберпространство, киберпреступления,
глобализация, информационное общество.
(стаття друкується мовою оригіналу)

Современный этап развития общества характеризуется становлением информационного общества. Бурными
темпами происходит развитие и внедрение средств связи,
вычислительной техники, новых информационных технологий практически во все сферы человеческой деятельности. Все это приводит к формированию так называемого
«кибернетического пространства», которое впитывает в
себя не только общечеловеческие культурные ценности,
но, и к сожалению, и все присущие обществу пороки. Это
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создает предпосылки к формированию различного рода
преступлений.
В последние годы в средствах массовой информации
широкое освещение получила проблема, связанная с киберпреступностью – новым социальным и уголовно–
правовым негативным явлением. Компьютерные преступления не только способствуют совершению уголовных
преступлений, они расширяют сферу криминальной деятельности, функционирующую в глобальных масштабах.
Таким образом, киберпреступность сегодня представляет
угрозу не только национальной безопасности отдельных
государств, она угрожает человечеству на международном
уровне. Задачи противодействия разных видов преступлений, освещаемых в их социально–философском, антропологическом измерениях, могут иметь ценность для
конкретных отраслей права, криминологии, планирования
правоохранительной деятельности. Анализ этих задач может помочь разработать основные способы эффективного
решения важных социальных проблем по обеспечению
безопасности, законности и правопорядка, борьбе с преступностью, защите прав и свобод человека. Философский
подход может способствовать формированию широкого
теоретического контекста для конкретных научных разработок, выработки эффективных организационно–правовых мер, направленных на повышение правовой культуры
и правосознания.
Проблема киберпреступности в ее глобалистическом
аспекте освещается следующими авторами: М.Бреннер,
С.Гудман, Ф.Вильямс, Д.Деннинг, У.Зибер, Д.Льюис,
М.Кабэй, Л.Шелли, Д.Шиндер и т.д. Среди отечественных
исследователей назовем В.Д. Гавловского, В.С. Цимбалюк,
С.Д.Бражника, С.Ю. Бытко, В.В. Воробьева, Д.А. Зыкова и
т.д. Отметим, что изучение компьютерной преступности в
рамках Уголовного кодекса Украины осложняется отсутствием четкого определения понятия «киберпреступление», а также «размытыми задачами» субъектов борьбы с
киберпреступностью, распределения полномочий между
ними и т.д. Также применение традиционных для преступлений форм и методов борьбы, закрепленных в действующем законодательстве, не достаточно эффективно в условиях виртуального пространства.
Проблема киберпреступности усложняется также тем,
что она связана с высокими технологиями, необходимостью в специалистах, имеющих правовое образование
и обладающих достаточным уровнем информационной,
компьютерной грамотности. Т.Л. Тропина выделяет несколько аспектов проблемы взаимосвязи преступности и
информационных технологий:
– проблема детерминации роста преступности и ее глобализации информационной мегасредой и электронными
средствами массовой коммуникации, а также проблема
использования преступниками, преступными группами
и сообществами достижений науки и техники (информационные технологии выступают как способ или средство
совершения преступления, а также в качестве объекта
посягательства);
– проблема правового регулирования процессов, связанных с преступным использованием компьютерных
технологий;
– превентивные возможности глобальных информационных сетей и возможность использования информационных технологий правоохранительными органами [2].
Существует большое количество видов киберпреступлений, как правило, это кибератаки, обслуживание и
создание вредоносных программ, несанкционированный
доступ и перехват, незаконный сбор, хранение, изменение,
раскрытие или распространение персональных данных,
компьютерный абордаж, перехват информации, изменение
компьютерных данных, компьютерное мошенничество,
незаконное копирование и т.д.
Проблема киберпреступлений считается общемировой
и требует концентрации усилий всех государств. Также
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борьба с киберпреступлениями должна подкрепляться
определенными правовыми мерами, как–то: созданием
специализированных правоохранительных, судебных органов; специальным обучением сотрудников правоохранительных и судебных органов власти; согласованным
набором правил и внедрением соответствующих средств
для статистического анализа компьютерных преступлений
и т.д.
Безусловно, киберпреступность является неизбежным недостатком информационного общества, в котором
Интернет стал настоящей платформой для глобализации
преступной деятельности, имеющей разрушительные физические и социальные последствия. Поэтому не только
отдельные лица, но и различные международные организации, государства заинтересованы в обеспечении защиты от киберпреступлений. Более того, развитие и совершенствование информационных технологий расширяет
возможности киберпреступлений, в том числе, и для совершения физических убийств, ибо в сфере здравоохранения, где многие устройства имеют выход в сеть, преступники, например, могут бесконтактно совершать убийства
(Cyberhomicide), например, отключив кардиостимулятор
или аппарат искусственной вентиляции легких, изменив
предписанную дозировку лекарства. Безусловно, в будущем возрастет опасность мошенничеств, связанных с
кредитными картами, возможными атаками на энергосистемы, обеспечивающих электроэнергией, военными объектами с системой управления беспилотными летательными аппаратами и т.д.
Большинство философов полагают, что отношения
между государством и его гражданами должны опираться на моральную философию, поскольку уголовный закон
должным образом направлен на определение «неправильного» с точки зрения морали [7;8]. Также необходимо опираться на философию действия и философию сознания,
чтобы объяснять причину правонарушения.
Представители различных государств, в Женеве 10–12
декабря 2003 года на первом этапе Всемирной встречи на
высшем уровне по вопросам информационного общества
приняли Декларацию, в которой выделили положительные и отрицательные стороны развития информационного
общества. Они определили, что информационно–коммуникационные технологии оказывают огромное влияние
практически на все аспекты жизни. А потому их необходимо рассматривать как инструмент, а не как самоцель. При
благоприятных условиях эти технологии способны стать
мощным инструментом повышения производительности,
экономического роста, создания рабочих мест и трудоустройства, а также повышения качества жизни для всех.
Они также могут содействовать ведению диалога между
народами, странами и цивилизациями. Однако участники
отметили и негативные тенденции, связанные с новыми
возможностями для преступной деятельности [5].
В последние годы наблюдается быстрое развитие компьютерных технологий, которые не только открывают
широкие перспективы для развития науки и техники, но
и создают благоприятную почву для формирования новых
преступлений, быстротечность этого процесса затрудняет своевременный анализ происходящих в виртуальном
пространстве преступлений. Не существует четкой дефиниции понятия «компьютерное преступление», «высокотехнологическое преступление» (киберпреступление).
Киберпреступления, в самом широком смысле можно
определить как преступления, связанные с использованием информационных технологий. Они отличаются
возможностью использования информационно–коммуникационных сетей, циркуляцией нематериальных, виртуальных данных, а также независимостью от географических ограничений [6].
Информация в современном информационном обществе определяет силу и мощь государства, «оцифрованные» деньги преодолевают пространственные и вре-
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менные трудности передвижения, интеллектуальные, не
материальные продукты приобретают наибольшее значение. Этот процесс накопления «виртуальной» власти
и капитала, протекающий в киберпространстве с невероятной скоростью, порождает новые виды преступлений.
Киберпространство – это больше, чем прорыв в электронных средствах массовой информации, это область, в которой ментально существуют участники взаимодействия.
Идеологический стереотип киберпространства содержит
в себе три утопических доминанты: непримиримый гедонизм, эскапизм от повседневной реальности и традиционное мистическое желание трансцендировать границы
чувственного бытия. В рамках массовой культуры любую интерактивную развлекательную среду, генерируемую компьютерными технологиями, стихийно называют
киберпространством. Киберпространство необходимо
рассматривать в единстве технико–информационного,
гуманитарного, социального содержания, в контексте современных тенденций развития информационных технологий и на пересечении различных философских концепций [1].
Киберпространство позволяет человеку проживать в
«другом» мире. М.Федотов отмечает, что постепенно современный человек все в большей степени превращается
в кибернавта – «сначала в приезжего, потом в жителя и,
наконец, в полноценного гражданина совершенно другой
страны, в которой иной язык, иные нравы и обычаи, иные
законы. Собственно, это не одна страна, а некое неограниченное множество «стран», умещающихся в глобальном
киберпространстве» [3].
Существует настоятельная необходимость в определении ответственности юридических лиц, установлении
санкций, которые могут применяться к киберпреступлениям. Так как действия киберпреступников, как правило,
не ограничены рамками одного государства, необходимо
согласовать сотрудничество, направленное на борьбу с
киберпреступлениями на международном уровне, чтобы
обмениваться всей информацией, предназначенной для
расширения сотрудничества.
Безусловно, регулирование виртуальных процессов
информационного общества имеет решающее значение
для его выживания и благополучия. Было бы ошибочным
пытаться решать возникающие проблемы исключительно
в области права. Сложность явления требует синтеза нескольких научных областей, начиная от философии, информатики до социологии и экономики.
Динамичность и вариабильность явления киберпреступности усложняет научную классификацию киберпреступлений, а также анализ и понимание этого явления в
гуманитарном аспекте. Тем не менее, компьютерные преступления в целом можно разделить на две основные категории: преступления, в которых компьютер является
объектом нападения или преступления, в которых компьютер функционирует в качестве орудия преступления.
Дальнейшая классификация киберпреступлений в криминологическом аспекте определяется с учетом типа используемых каналов, вида повреждений, характера совершенных действий и мотивов преступника: Cyber–service
(обслуживание, повинность) – взлом в политических или
личных целях, распространение вредоносного кода; Cyber–
deception/theft (обман / кражи) – компьютерные мошенничества или пиратство, кражи личных данных, кредитные
кражи электронных денег); Cyber–obscenity (непристойности, порнография) и Cyber– violence (насилие) – компьютерная атака, отказ в обслуживании, кибер–преследование.
В связи с угрожающим распространением и все более
широкого профессионального использования широкополосного подключения к Интернету угрозы, которые представляют киберпреступления, увеличиваются.
Можно выделить различные модели пресечения преступлений в киберпространстве, но все они будут, так или
иначе, опираться на следующие компоненты: социальные
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нормы – рыночные отношения – правовые нормы – технические возможности. Они лежат в основе многослойной
структуры управления, включающей заинтересованные
стороны, структуры бизнеса и государства. Указанные
слои управления выступают в качестве барьера для киберпреступности. Государство должно стоять в верхней части
управления Интернетом как конечная регулирующая сила
киберпространства. Внутренние функции государства (охранительная, экономическая, социальная, культурно–воспитательная, природоохранительная) и внешние функции,
направленные на обеспечение существования государства
в мировом обществе (защита государства от вооруженных
нападений, поддержание международных политических
отношений, экономических и культурных связей) полностью реализуют механизм социальных взаимодействия
для реализации борьбы с киберперступностью.
В формировании политики и средств борьбы с проблемой киберпреступности необходимо избегать избыточного
регулирования при сохранении открытости Интернета и
защиты прав человека, как–то: право на частную жизнь и
информационное самоопределение, свободу слова, информации и коммуникации. Кроме того, необходимо обратить
внимание на предупреждение создания преступных технологий, которые имеют опасный потенциал.
Борьба с киберпреступностью является не только юридическим вопросом, но, напротив, затрагивает политические решения, которые простираются далеко за рамки
закона. И эти решения должны быть сделаны путем открытого демократического участия всех участников информационного общества [4].
В наиболее опасной форме киберпреступность граничит
с терроризмом, который направлен на национальную безопасность, жизненно важные инфраструктуры. Терроризм
включает в себя действия, направленные на создание обстановки террора среди широкой общественности, группы лиц или конкретных людей. Террористические акты
наносят тяжелый вред обществу, нарушая общественный
порядок, вызывая массовый террор, физическое уничтожение и т.д. Кибертерроризм определяется как преднамеренное политически мотивированное нападение с помощью
информации, компьютерных систем и программ, которые
приводят к насилию. Такая кибератака может принимать
различные формы: кибертеррорист может взломать компьютерные системы и нарушить внутреннее банковское
дело, что пагубно повлияет на международные финансовые операции или ворваться в систему управления воздушным движением, что приведет к авиакатастрофе.
Существует возможность взлома компьютеров фармацевтической компании, изменения формулы некоторых основных лекарств; нарушение давления в газопроводах и т.д.
И все же единого определения, закрепленного на законодательном уровне, пока не существует. Трудности в
определении понятия «кибертерроризм» связаны еще и с
тем, что порой очень сложно отделить сам кибертерроризм
от акций информационной войны и информационного
оружия, от преступлений в сфере компьютерной информации. Дополнительные трудности могут возникнуть при попытке выявить специфику данной формы терроризма. Так,
например, психологический и экономический аспекты
кибертерроризма тесно переплетены, и невозможно однозначно определить, какой из них имеет большее значение.
Эта неопределенность говорит об определенной новизне
исследуемого явления.
В информационном пространстве существуют и используются различные приемы кибертерроризма:
– нанесение ущерба отдельным физическим элементам
информационного пространства, например, разрушение
сетей электропитания, наведение помех;
– использование специальных программ, стимулирующих разрушение аппаратных средств, а также биологических и химических средств для разрушения элементной
базы и др.;
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– кража или уничтожение информационного, программного и технического ресурсов, имеющих общественную
значимость, путем преодоления систем защиты, внедрения
вирусов, программных закладок и т.п.;
– воздействие на программное обеспечение и информацию с целью их искажения или модификации в информационных системах и системах управления;
– раскрытие и угроза опубликования или само опубликование закрытой информации о функционировании информационной инфраструктуры государства, общественно значимых и военных информационных систем, кодах
шифрования, принципах работы систем шифрования,
успешном опыте ведения информационного терроризма и
др.;
– захват каналов СМИ с целью распространения дезинформации, слухов, демонстрации мощи террористической
организации и объявления своих требований;
– уничтожение или активное подавление линий связи,
неправильная адресация, искусственная перегрузка узлов
коммутации;
– проведение информационных и психологических операций и др.
Дороти Деннинг считает, что деятельность террористов в интернете можно классифицировать следующим
образом: «активизм», «хакеризм» и «кибертерроризм».
Активизм – это «легитимное» использование киберпространства для пропаганды своих идей, зарабатывания денег и привлечения новых членов. Хакеризм – это хакерские атаки, проводимые для выведения из строя отдельных
компьютерных сетей или интернет–сайтов, получения
доступа к секретной информации, хищения средств и
т.д. Кибертерроризм – это компьютерные атаки, спланированные для нанесения максимального ущерба жизненно важным объектам информационной инфраструктуры.
Степень ущерба увеличивается от категории к категории,
хотя увеличение степени ущерба не подразумевает увеличение политической эффективности. Хотя каждая категория обсуждается отдельно, четких границ между ними
нет. Например, бомбардировка электронной почты одними может рассматриваться как хактивизм, а другими – как
кибертеррористические действия. Также одно лицо может
совершать одновременно весь спектр рассматриваемых
действий: запускать вирусы, производить террористические действия, и в то же время собирать политическую информацию, создавать коалиции, координировать действия
с другими лицами [2].
Террористы активно используют электронную почту
для организации и координации атак. Многочисленные
чаты и форумы, существующие в Интернете, идеально
приспособлены для передачи зашифрованных посланий и
приказов.
Ущерб от террористических действий в сетевой среде в
основном связан:
– с человеческими жертвами или материальными потерями, вызванными деструктивным использованием элементов сетевой инфраструктуры;
– с возможными потерями (в том числе гибелью людей)
от несанкционированного использования информации с
высоким уровнем секретности или сетевой инфраструктуры управления в жизненно важных (критических) для
государства сферах деятельности;
– с затратами на восстановление управляемости
сети, вызванными действиями по ее разрушению или
повреждению;
– с моральным ущербом, как владельца сетевой инфраструктуры, так и собственного информационного ресурса;
– с другими возможными потерями от несанкционированного использования информации с высоким уровнем
секретности.
Соответственно, кибертерроризм предоставляет целый
ряд серьезных вызовов общественности.
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Во–первых, в силу их внутреннего характера компьютерные атаки практически невозможно прогнозировать
или проследить в реальном времени. Поэтому атака может начаться в любое время, в стране или за рубежом, и
стоять за ней могут жаждущие острых ощущений юнцы,
враждебно настроенные страны, преступники, шпионы и
террористы; потребуются значительные ресурсы, чтобы с
высокой степенью достоверности определить, кто несет
за это ответственность. Технология, как представляется,
не будет в состоянии в ближайшем будущем решить эту
проблему.
Во–вторых, из–за сложности законов, действующих во
всем мире, сбор доказательств в таких обстоятельствах,
когда могли быть использованы Интернет или другие
электронные средства, а также преследование по закону,
поиск, захват и выдача отдельных лиц представляются
проблематичными. Указанные проблемы актуализируют
необходимость осмысления существующих и выработке новых международно–правовых механизмов борьбы с
кибертерроризмом.
Можно констатировать, что угроза кибертерроризма
в настоящее время является очень сложной и актуальной
проблемой, причем она будет усиливаться по мере развития и распространения информационных технологий.
Таким образом, анализируя различные виды киберпреступлений и последствия, к которым они могут приводить,
можно сделать следующие выводы:
– необходимо определить «новые» преступления против личности: онлайн преследования, притеснения, оскорбления чести и достоинства в чатах, на форумах и т.д., предотвращать угрозы, посягающие на безопасность жизни,
здоровья, свободу, интересы семьи и безопасности несовершеннолетних в интернет–пространстве;
– разработать правовые аспекты регулирования и защиты авторских прав и интеллектуальной собственности
в сети, пересмотреть существующие преступления против
собственности, которые связаны с охраной и использованием нематериальных благ, определить новые преступления против собственности в условиях рыночных отношений и информационного общества;
– пересмотреть и определить детерминанты совершения конкретного преступления, которые, в свою очередь,
могут быть использованы в процессе расследования и рассмотрения уголовного дела, а также при создании основ и
методик индивидуальной профилактики, которые обуславливаются «проживанием» в виртуальном мире и зависимостью от интернета (проблема отчуждения, анонимности,
киберсоциализация);
– типологизировать различные виды преступлений в
сети, определить дефиниции понятий «киберпреступление», «киберпространство», «киберпреступник»;
– прогнозировать возможные опасности кибератак с целью их недопущения, проведение специального научного
исследования конкретных перспектив развития киберпреступности на основе научных статистических, вероятностных, эмпирических, философских принципов;
– обратить внимание на угрозу терроризма, экстремизма, фашизма и т.д., которые реализуют потенциал информационных технологий;
– формировать общемировые стратегии борьбы с киберпреступностью, требующие концентрации усилий всех государств, разработать межправительственные соглашения
о сотрудничестве в сфере международной информационной безопасности;
– создать международно–правовую базу, определить
согласованный набор правил и внедрить соответствующие
средства для статистического анализа компьютерных преступлений и т.д.;
– в основу изучения киберпреступлений использовать
принципы и идеи философии, разработать концептуальный аппарат, необходимый для точного и подробного опи-
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сания и обсуждения моральных взаимоотношений людей
в сети.
Список использованных источников
1. Вылков Р.И. Киберпространство как социокультурный
феномен автореф. дис. … канд. филос. наук: спец. 09.00.01
«Онтология и теория познания» / Р.И. Вылков. – Екатеринбург,
2009. – 151 с.
2. Тропина Т.Л. Киберпеступность: понятие, состояние,
уголовно–правовые меры борьбы [Электронный ресурс] /
Тропина Т.Л. – Режим доступа: http://www.crime.vl.ru/index.
php?p=3626&more=1.
3. Федотова М. «Киберпространство и его обитатели: государство, общество, человек»: Доклад «14–е Потсдамские встречи, организованные Германо–российским форумом 18.06.2012»
[Электронный ресурс] / Федотова М. – Режим доступа: http://
www.president–sovet.ru/chairman/speech/2537/.
4. Broumas A. Tackling Crime in Cyberspace: A Strictly Legal
Issue? / Broumas A. http://www.lawandtech.eu/tag/CoE–Cybercrime–
Convention.html.
5. Declaration of Principles Building the Information Society: a
global challenge in the new Millennium [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://www.itu.int/wsis/docs/geneva/official/dop.
html.
6. Fight against cybercrime [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_
security.htm.
7. Moore M.S. Act and Crime: The Theory of Action and Its
Implications for Criminal Law (Clarendon Law Series) / Moore
M.S. – Oxford: Oxford University Press, 1993 – 432 p.
8. Tadros V. Criminal Responsibility / Tadros V. – Oxford: Oxford
University Press, 2005. – 408 p.

* * *

Випуск 77

УДК 141.7:130.2
Девтеров І., доктор філософських наук, доцент, доцент кафедри
філософії, Національний технічний університет України «Київський
політехнічний інститут» (Україна, Київ), devterov@i.ua
Роєнко В., аспірантка кафедри філософії, Національний технічний
університет України «Київський політехнічний інститут» (Україна, Київ),
dgastina@mail.ru

Соціальна ідентифікація особистості
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У контексті соціальної філософії розглянуто основні питання щодо
ґенези та трансформації соціальних стереотипів в Інтернет просторі.
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ідентифікації особистості за допомогою соціальних стереотипів в умовах
визначеності і анонімності суб’єкта комунікацій. Розглянуто на прикладі
мематики і тролінгу соціальні стереотипи притаманні лише Інтернет–
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є стереотипною.
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Социальная идентификация личности посредством
социальных стереотипов в сети Интернет
В контексте социальной философии рассмотрены основные
вопросы генезиса и трансформации социальных стереотипов
в Интернет пространстве. Появление киберпространства
усложнило процессы идентификации личности. Цель исследования –
комплексно исследовать особенности идентификации личности
в сети Интернет и определить роль социальных стереотипов в
этом процессе. Основные методы исследования: исторический,
логический, описательный, сравнительный, наблюдение и
контент–анализ. Был использован системный подход. Социальные
стереотипы представлены как социально значимая информация,
распространяемая в киберпространстве. Произведено сравнение
роли социальных стереотипов в процессе идентификации
личности в повседневных и Интернет–коммуникациях. Показаны
возможности социальной идентификации личности с помощью
социальных стереотипов в условиях определенности и
анонимности субъекта коммуникаций. Рассмотрены на примере
мематики и троллинга социальные стереотипы присущие только
Интернет–коммуникациям. Пришли к выводу, что потребность
идентифицировать личность является стереотипной.
Ключевые слова: социальные стереотипы, социальная
идентификация, Интернет–коммуникации, киберпространство, сеть
Интернет.

Стрімкий розвиток новітніх технологій здійснив вплив
практично на всі сфери людського буття. Особливим чином це проявляється у соціальній сфері. Соціальні процеси трансформуються саме через нові технологічні можли-
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вості та умови. Всі ці питання, у першу чергу, привертають
нашу увагу в контексті соціальної філософії. Дослідження
у сфері соціальної філософії намагаються визначити та
переосмислити роль та місце особистості у новому соціальному просторі – кіберпросторі, який вніс зміни не
тільки в поведінку людей, їх міжособистісну комунікацію,
але й мислення. Ми живемо в інформаційну добу на межі
реального та віртуального, особливо гостро постає питання ідентифікації особистості у цих двох просторах. Люди
старшого покоління ніяк не можуть увійти у світ мережі
Інтернет, не отримавши під час своєї активної соціалізації
Інтернет–стереотипів, вони продовжують жити у просторі матеріальних речей і духовних цінностей. Підлітки та
діти настільки знайомі із технологіями медіа, віртуальною
реальністю та Інтернет–комунікаціями, що не уявляють
свого життя без них, стають навіть залежними від мережі, все менше пізнають навколишню дійсність. А молодь і
люди середнього віку варіюють між двома просторами, які
для них рівноцінні і необхідні. Поділ за віком може сприйматися як умовний, адже в кожній віковій групі є свої виключення. Ідентифікувати себе і оточуючих стає дедалі
складніше, адже попри звичні перепони з’являються нові,
притаманні лише Інтернет–середовищу, кіберсоціуму.
Актуальність нашого дослідження полягає в тому, що
поділ людського буття на реальну і віртуальну дійсність
трансформував процеси зародження, поширення та зміни
соціальних стереотипів, докорінно змінив роль суб’єкта
комунікації та ускладнив процеси ідентифікації особистості через появу Інтернет–комунікацій як соціального
феномену.
В епоху мас–медіа та інформатизації стереотипи швидко формуються, складно викорінюються і надзвичайно
сильно впливають на всі сфери людської життєдіяльності. Процес стереотипізації відбувається як цілеспрямовано, так і стихійно, а також у залежності від нових носіїв
інформації. Вивчення соціальною філософією соціальних
стереотипів у Інтернет–комунікаціях є актуальним і перспективним напрямком дослідження. Адже в сучасному
суспільстві, де найбільш вагоме місце посідають інформація та знання, проблема Інтернет–комунікацій стоїть
достатньо гостро особливо тому, що ця сфера є дуже потужною у плані формування соціальних стереотипів та
процесів пізнання.
Аналіз останніх досліджень і публікацій показав, що
тема Інтернет–комунікацій як нового соціального феномену стрімко набирає обертів. Ідентифікацією у Інтернет–
просторі цікавиться все більше науковців (Д.Донат, Р.А.
Внєбрачних, І.В. Ксенофонтова). А питання щодо соціальних стереотипів і їх розповсюдження не втрачає актуальності і потребує все більш досконалого дослідження у різних сферах (В.В. Ковальов, О.Ю. Вілкова, О.А. Іванова).
Ціллю нашого дослідження є спроба комплексно дослідити особливості ідентифікації особистості у мережі
Інтернет, особливу роль та місце у цьому процесі соціальних стереотипів. Перед собою ми поставили ряд завдань.
По–перше, визначити поняття «соціальний стереотип».
По–друге, з’ясувати роль соціальних стереотипів у процесі ідентифікації особистості у повсякденному житті. По–
третє, розглянути особливості ідентифікації особистості в
Інтернет–комунікаціях у різних умовах: анонімність і визначеність суб’єкта комунікацій. По–четверте, проаналізувати деякі специфічні соціальні стереотипи, які притаманні лише у кіберпросторі.
Під соціальним стереотипом розуміємо: «стійкий, схематично спрощений, що не піддається критичному аналізу образ–відбиток у індивідуальній, груповій і масовій
свідомості, за допомогою якого через стандартизацію соціального простору його суб’єктивні носії у процесі соціальної діяльності пояснюють і висловлюють свою оцінку
суб’єктам, об’єктам чи явищам соціальної реальності, в
якій протікають комунікаційні процеси» [6,с.39]. Тобто
соціальні стереотипи притаманні всім людям, незалежно
від їх бажання та ставлення до них, вони спрощують і схеЗбірник наукових праць «Ґілея: науковий вісник»
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матизують інформацію, що надходить із соціального простору. Соціальні стереотипи можуть поставати у людській
свідомості у вигляді норм, стандартів, цінностей тощо.
Однак, на нашу думку, соціальні стереотипи не завжди не
піддаються критичному аналізу, точніше, навпаки, вони
постійно піддаються критичному аналізу, але лише тими
особами, хто їх не має, тими, кому вони не притаманні,
наприклад, людьми іншої культури, іншого класу, іншого
рівня освіти тощо. І, звичайно, вони поширюються завдяки комунікаційним процесам, Інтернет–комунікації не є
виключенням.
Складність питань, що пов’язані із соціальними стереотипами, полягає в тому що вони можуть бути виражені у
різних формах, наприклад, стереотипи–образи, стереотипи поведінки, стереотипи процесу мислення тощо. Між
собою всі вони дуже тісно пов’язані, особливо стереотипи
мислення і стереотипи поведінки, інколи їх можна виокремити в чистому вигляді, але переважно їх поєднує причинно–наслідковий зв’язок, тобто стереотипи мислення мають
своє логічне продовження як стереотипна дія (поведінковий стереотип). На думку деяких науковців: «До стереотипізованих форм поведінки відносяться будь–які відносно
стійкі, повторювані акти діяльності, що слугують засобом
передачі соціального досвіду, в основі яких лежать певні
алгоритми дій» [5,с.61].
Стереотипи–образи цікаві тим, що по ряду ознак, наприклад, візуальних, формується уявлення про сам предмет, подібно до процесу категоризації. Люди часто мають
стереотипні уявлення у формі образу про об’єкти, які раніше ніколи не бачили власними очима у реальному часі, а
зустрічалися з ними лише на фото, відео–носіях тощо. Але
маючи такий стереотип–образ вони щиро впевнені в тому,
що він відображає всю реальність, а не лише її частину.
Прикладом може слугувати стереотип щодо добробуту у
певній країні, тобто переважно відома лише одна сторона медалі, з якою стикнулася особистість. Легше говорити
про ті країни, де насправді ми не були.
Носіями соціальних стереотипів є люди, вони засвоюють значну їх частину ще з раннього дитинства, у процесі
виховання і соціалізації. Стереотипи засвоюються у процесі соціалізації завдяки моральним нормам, традиціям
[2,с.28–33]. Саме конкретний набір стереотипів дозволяє
людині ідентифікувати себе як особистість у конкретному
соціальному середовищі. Соціальні стереотипи є поняттям
соціальним і саме тому вони мають влив на особистість,
групу людей, спільноту і суспільство в цілому. Вони можуть проявлятися на індивідуальному та груповому рівнях.
В основі соціальних стереотипів лежить соціально значима інформація, яка передається із покоління у покоління і
є актуальною переважно в конкретний історичний період.
Через це і виникає багато непорозумінь. Набір соціальних
стереотипів людини, наприклад, похилого віку, звичайно,
відрізняється від набору соціальних стереотипів молодої
особистості, набір соціальних стереотипів незаможної людини відрізняється від набору стереотипів заможної, освіченої – від неосвіченої тощо. Однак, у певний момент той
чи інший набір був актуальним, відображав реальні умови
і виконував важливі функції для цієї людини, хоча якщо
його застосувати у інших умовах, то може виявитися, що
деякі з таких соціальних стереотипів перестають виконувати більшість своїх соціально значимих функцій. Тобто
конкретні стереотипи корисні в одних умовах, а в інших –
ні. Так соціальні стереотипи застарівають і досить часто
стають шкідливими, що, у свою чергу, може призводити
до конфліктних ситуацій і перешкоджати адекватній комунікації. Однак, соціальна значимість стереотипів, сформованих природнім шляхом (маються на увазі не ті, що були
свідомо сфабриковані), у конкретному місці в конкретний
історичний час виправдовує себе.
Соціальні стереотипи займають важливе місце у процесі ідентифікації особистості, коли вона себе відрізняє від
одного культурного середовища і відносить до другого. У
реальному житті особистість застосовує безліч прийомів,
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щоб ідентифікувати себе або іншого члена суспільства.
Цей процес відбувається за допомогою соціальних стереотипів: вербальних, візуальних, голосових, поведінкових
тощо. Соціальні стереотипи можуть проявлятися у різних
формах: у формі образу, у формі мисленнєвого процесу чи
акту, у формі поведінки або як ціннісний шаблон. У реальному житті це відбувається більш прозоро, так як той
об’єкт або об’єкти, з якими ми себе ідентифікуємо, нам
відомі, ми можемо їх побачити, почути, торкнутися, впевнитися в тому, що те що перед нами дійсно реальне.
Усвідомлення того, що кожен має свій певний набір
соціальних стереотипів, відбувається за допомогою власне бажання особистості, її інтелектуальних можливостей
і саморефлексії. Наступний крок це виокремлення серед
цього набору конструктивних і деструктивних стереотипів. І останнє, що потребує найбільших зусиль, це зміна
або подолання деструктивних стереотипів і культивування
конструктивних. Саме за тих умов і постійною роботою
над собою особистість матиме змогу для гармонійного
розвитку.
Іншим чином все це відбувається у мережі Інтернет,
адже сам кіберпростір має безліч особливостей і те, що для
когось є вже соціальним стереотипом, звичним, стандартним, інколи навіть автоматизованим набором дій і актів
мислення, то для іншого – є ще чимсь загадковим і незрозумілим. Тобто в такому ракурсі стереотипи виступають як
соціально значима інформація поширювана в кіберпросторі, яка притаманна лише йому, зі своїми правилами, традиціями тощо.
Незважаючи на те, що Інтернет зараз є практично скрізь,
з кожним роком кількість його користувачів зростає, вік
користувачів зменшується, однак, все–одно є значна частина людей, яка до цього феномену відноситься або з недовірою, або не користується взагалі в силу звички, відсутності нагальної необхідності в цьому тощо. Хоча звісно
це меншість, яка не має доступу до мережі Інтернет у силу
віку і незнання техніки, або через економічні та територіальні чинники.
Наше дослідження цікавлять особливості ідентифікації особистості у кіберпросторі. Щодо цього питання точиться багато дискусій, чи взагалі можлива ідентифікація
особистості в умовах Інтернет. Річ іде не про цифрову чи
будь–яку іншу технологічну ідентифікацію, а саме про
соціальну.
Ні для кого не секрет, що Інтернет – це не лише віртуальні персонажі, а й реальні люди, яким такий спосіб
комунікації видається зручним для бізнесу, навчання, пізнання, розваг і т.д. Почнемо з того, що ідентифікація особистості в кіберпросторі не завжди, але інколи включає у
себе особисту інформацію (стать, вік, ім’я, прізвище, фото
тощо), а саме коли мова йде про специфічні Інтернет–явища такі як: соціальні мережі, блоги, різноманітні конференції тощо. Ідентифікувати таку особистість не завжди
легко, але можливо.
Однак, тут виникає ряд проблем. По–перше, коли особистість відома (не анонімний користувач), вона намагається виглядати кращою, ніж вона є, тобто вона навмисно
може створювати собі імідж, що не відповідає дійсності і
вводити в оману інших членів комунікації. По–друге, коли
особистість відома, в силу виховання, страху чи толерантності, вона може не відчувати себе вільною, щоб висловлюватись щиро і критично. По–третє, Інтернет–мережа
передбачає таке явище як «перепост» чи «посилання», яке
не потребує оцінки ставлення того, хто дає це посилання.
Попри всі ці труднощі є дещо, що може допомогти ідентифікувати хоча б інтереси цієї особистості. За допомогою
«лайку» (віртуальної оцінки особистістю того чи іншого
повідомлення, «like», англ.) можна визначити, що саме цікавить (коло інтересів), активність користувача (кількість
«лайків»), його суб’єктивну думку (коментар, правильність написання, суть, класову приналежність) тощо. Коли
мова йде про коментарі, то краще у дослідженні використовувати метод спостереження та контент–аналізу.
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По–іншому ситуація складається, коли є можливість анонімного або напіванонімного (нік, який не має прив’язки
до реальної людини) користування Інтернет на форумах,
блогах, сайтах співтовариств тощо. Що стосується цього
питання, то тут мають місце такі поняття як «мематика» і
«троллінг». Ці слова є відносно новими і у реальне життя
перейшли з Інтернет–сленгу нещодавно, хоча для багатьох
вони ще є невідомими або маловідомими.
Під «мемом» розуміють «закріплену, стійку фразу (або
інший елемент інформації, в тому числі і візуальний), яка
безкінечно копіюється і повторюється» [7]. Поняття «мем»
має багато спільного з соціальним стереотипом. На нашу
думку, «мем» являє собою щось типу «законного плагіату», коли повторюють і копіюють щось дотепне чи глибоко філософське, не переживаючи, що автор образиться, а
навіть, навпаки, хоча в більшості випадків автор так і залишається невідомим, а автору невідома доля його творів.
Ідентифікувати автора неможливо, однак можливо ідентифікувати його однодумців.
Троллінг у науковій літературі вперше з’явився дякуючи Д.Донат як «гра в підробку особистості, але без згоди
більшості гравців, що не усвідомлюють участі в цій грі»
[1]. Хоча троллінг це більше сленгове слово, однак воно
вже увійшло і в наукове використання. Цікавим є той момент, що стереотип мислення проявляється у назві суб’єкта
троллінгу, так як його називають «троль», і походить воно
не від англійського троллінг, а від казкового героя, що має
сумнівну репутацію.
В Інтернет–комунікаціях ціллю троллінга є «організація
визначених стимулів для того, щоб викликати негативні реакції учасників форумів або інших Інтернет–комунікативних просторів» [3,с.49]. Крім того тролі використовують
арсенал негативних або спірних стереотипів для розпалу
конфліктів та провокацій, наприклад, гендерні, етнічні та
релігійні. Учасники Інтернет–співтовариств відшукують
тролів і змушують припинити свої діяння, тобто ідентифікують особистість як троля.
Слід також зазначити, що стереотіпічною є сама потреба ідентифікувати особистість, прагнення прив’язати образ, аватар до дійсно існуючої тілесності. Прив’язка здійснюється або з метою наділити людину відповідальністю
в певних діях, або – за звичкою, якщо мова йде про вільне спілкування у соціальних мережах. Люди потребують
усвідомлення факту спілкування з реальною людиною із
плоті і крові, худим або товстим, конкретної раси, певного статусу та інше. Якщо ж мова йде про професійну сферу діяльності, то тут вже існують деякі усталені форми і
норми, як ті, наприклад, що наведені у Д.В. Ланде і В.М.
Фурашева [8]. Крім статичних і динамічних біометричних
методів, можна було б в майбутньому так само задіяти й
інші, більш приховані – індивідуальний трафік, наприклад;
так чи інакше , нам не уникнути базового соціального стереотипу – будь–яка особа потребує ідентифікації, незалежно від того, яке століття на дворі. Навіть якщо з’являться
чисто віртуальні ідентифікатори у знятому вигляді, що
розділяють відповідальність особистості в різних сферах
діяльності, ми отримаємо новий виток специфічних цифрових ідентифікацій.
Безумовно важливим у нашому дослідженні видається
той факт, що в епоху глобального цифрового контролю
вільна особистість, Інтермен [4] прагнутимуть уникнути
всіляких способів її ідентифікації, з тих чи інших своїх причин. Зазначений вище соціальний стереотип розвивається
тут у тому, що контролюючі органи як і раніше вважають,
що, ідентифікуючи особистість, вони зможуть успішно
впливати на неї у соціальному плані, переслідуючи цілий
комплекс маніпулятивних цілей. Однак протиріччя, яке виникає між соціальною і цифровою ідентифікацією особи,
призводить до усвідомлення того факту, що саме соціальні
стереотипи можуть послужити в подальшому для цілей соціальної ідентифікації особистості в кіберпросторі.
Отже, можна зробити висновок, що ідентифікація особистості за допомогою соціальних стереотипів у мережі
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Інтернет можлива в одних випадках і практично неможлива в інших. Слід пам’ятати, що Інтернет – це особливий
соціальний простір, де панують свої правила і закони, а
також живуть специфічні, притаманні лише для кіберпростору, і звичайні соціальні стереотипи. Однак, основне
місце перебування стереотипів це людський розум, а там
де є люди, там завжди будуть жити стереотипи.
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Поняття, природа і джерела формування
інформаційно–комунікаційного середовища
Аналізується природа та сутність сучасного інформаційного суспільства
з його розмаїтими інформаційними об’єктами, технологіями, знаннями,
організаційними структурами тощо; автор стверджує, що таке
середовище функціонує в особливому інформаційному просторі, який
формує новий життєвий простір взаємодії між людьми; відзначається
актуальність спроб науковців окреслити основні, фундаментальні ознаки
інформаційного суспільства, необхідність уточнення поняття, природи
та джерел формування інформаційно–комунікаційного середовища,
зокрема, в Україні.
Ключові слова: інформаційний простір, інформаційно–комунікаційне
середовище, освітнє інформаційно–комунікаційне середовище.
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The concept, nature and sources of information and communication
environment
Nature and essence of modern informative society are analysed with
his various information holding objects, technologies, knowledge, by
organizational structures and others like that; an author asserts that such
environment functions in the special informative space that forms new vital
space of co-operation between people; actuality of attempts of scientists
to outline the basic, fundamental signs of informative society, necessity
of clarification of concept, nature and sources of forming of informativelycommunication environment is marked, in particular, in Ukraine.
Keywords: informative space, of informatively-communication
environment, educational of informatively-communication environment.
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Понятие, природа и источники формирования
информационно-коммуникационной среды
Анализируется природа и сущность современного
информационного общества с его разнообразными информационными
объектами, технологиями, знаниями, организационными
структурами и т.п.; автор утверждает, что такая среда
функционирует в особом информационном пространстве, который
формирует новое жизненное пространство взаимодействия между
людьми; отмечается актуальность попыток ученых очертить
основные, фундаментальные признаки информационного общества,
необходимость уточнения понятия, природы и источников
формирования информационно–коммуникационной среды, в
частности, в Украине.
Ключевые слова: информационное пространство,
информационно–коммуникационная среда, образовательная
информационно–коммуникационная среда.

Інформаційно–комунікаційні технології за короткий час
стали невід’ємною складовою сучасного суспільства. У багатьох країнах світу вільне володіння цими технологіями
є складовою інформаційно–комунікаційного середовища,
яке сприяє підвищенню якості освіти, а також удосконаленню організації не тільки навчально–виховного процесу,
але й управлінню різними закладами.
Інформаційне середовище – це частина інформаційного
простору (сукупність знань, що мають цінність у вигляді
економічного ресурсу, який сприяє розвитку тих чи інших секторів громадського життя), яка формує найближче інформаційне оточення індивіда, є сукупністю умов,
що забезпечують його продуктивну діяльність. Зокрема,
у навчальному закладі формується інформаційне освітнє
середовище, яке включає систему апаратних засобів, програмне забезпечення, фахівців і користувачів, бази даних
тощо, які реалізують інформаційні процеси. Компонентами
інформаційного освітнього середовища є: медіатеки, сайти, віртуальні інформаційні дошки, електронні навчальні
програми, методичні розробки, ресурси Інтернету та підсистеми, які забезпечують реалізацію функцій документообігу, моніторингу й управління освітою тощо. Однією з
основних властивостей інформаційного середовища є, на
думку І.А. Носкова, його відкритість [1,с.34].
У 90–і рр. XX ст., коли відбувалося становлення базових понять інформатизації, вважалося, що інформаційне
середовище – це системно організована сукупність установ, баз даних, локальних і глобальних інформаційних мереж, книжкових фондів бібліотек, система функціональної
і територіальної адресації та нормативних документів, а
також сукупність засобів передачі даних, інформаційних
ресурсів. «Сьогодні, як зазначає В.І. Солдаткін, у психоЗбірник наукових праць «Ґілея: науковий вісник»
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лого–педагогічних публікаціях набули поширення різні варіанти цієї категорії: «інформаційне середовище», «інформаційно–навчальне середовище», «інформаційно–освітнє
середовище», «інформаційно–педагогічне середовище»,
«комп’ютерно орієнтоване середовище» тощо [2,с.168].
Для характеристики сучасного інформаційного середовища на основі використання комп’ютерних і мережевих технологій для підтримки процесу навчання застосовують й
інші терміни та їх варіанти. Серед них: мережеве середовище навчання (networked learning environment), інтерактивне
середовище (interactive environment), віртуальне навчальне
середовище (virtual learning environment), середовище дистанційного навчання (distant learning environment) тощо.
Поєднати всі названі поняття можна за допомогою терміна інформаційно–комунікаційне середовище – сукупність
умов, які забезпечують діяльність користувача з інформаційним ресурсом (у тому числі розподіленим) за допомогою інтерактивних засобів ІКТ, що взаємодіють із ним як
із суб’єктом інформаційного спілкування й особистістю.
Інформаційно–комунікаційне середовище включає безліч
інформаційних об’єктів і зв’язків між ними; засоби і технології збирання, накопичення, передавання (трансляції),
оброблення, продукування та поширення інформації; власне знання; засоби відтворення аудіовізуальної інформації;
організаційні та юридичні структури, що підтримують
інформаційні процеси. Що ж ми розуміємо під інформаційним середовищем? Згідно з Л.Є. Петуховою, це: «середовище, що постійно і все більш агресивно збільшує
мотивацію підростаючого покоління до споживання контенту, що циркулює в ньому; надає доступ до ресурсів в
будь–який зручний час; володіє зручним, гнучким, дружнім, інтелектуальним сервісом, що допомагає людині знайти необхідні інформаційні ресурси, дані або знання; не
є емоційним, воно працює відповідно запитам людини
стільки, скільки їй необхідно; наповнюється інформацією,
даними, знанням з величезною, постійно наростаючою
швидкістю; дозволяє організувати практично безкоштовні,
зручні у часі контакти між будь–якою кількістю людей, забезпечити зручний і гнучкий обмін інформацією (причому
в будь–якому вигляді) між ними; крок за кроком, стандартизує, а потім інтегрує в собі функціональність усіх попередніх, нині, так званих, традиційних засобів отримання,
збереження, обробки і представлення необхідної людству
інформації, даних та знань; бере на себе все більше рутинних операцій, пов’язаних з операційною діяльністю людини (це, до речі, одна із найбільших проблем, яку людство
очікує у майбутньому – «чим більше доручень – тим більше відповідальності – тим більше небезпеки залишитися
без ресурсів»); одержує все більше контролю над даними
та операційною діяльністю людства» [3,с.8].
В свою чергу інформаційний простір, як зазначає О.П.
Дубас, це історично сформована, забезпечена правовими
гарантіями й засобами зв’язку, з найбільшою доступністю
для споживача форма скоординованих і структурованих,
територіально близьких і віддалених інформаційних ресурсів, котрі акумулюють результати комунікаційної діяльності людей [4,с.227].
Інформаційний простір, постійно розширюючись і відіграючи дедалі важливішу роль у житті людей, формує новий життєвий простір у вигляді цілісного поля, усередині
якого індивіди взаємодіють між собою. Специфіка його
полягає в «розірваності двох рівнів буття: реального й віртуального, що зумовлює нові норми й ситуації існування.
Набуваючи глобального характеру, «інформаційні технології сприяють розширенню комунікацій і формуванню
єдиного комунікативного простору, у рамках якого формуються свої особливі закони та норми поведінки й світосприйняття» [5,с.264].
У філософсько–методологічному вимірі під інформаційним простором розуміється «середовище поширення
інформації в соціумі, що перебуває під впливом культурних, економічних, політичних, технологічних та інших
факторів» [6,с.24].
Як бачимо, визначення поняття «інформаційно–комунікативного середовища» є доволі дискусійним в науко-
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вих колах. Як правило науковці намагаються окреслити
основні, фундаментальні ознаки інформаційного суспільства. Характерними рисами теоретичного інформаційного
суспільства, є: збільшення ролі інформації і знань в житті суспільства; зростання числа людей, зайнятих інформаційними технологіями, комунікаціями і виробництвом
інформаційних продуктів і послуг, зростання їх частки у
валовому внутрішньому продукті; зростання інформатизації та ролі інформаційних технології в суспільних та
господарських відносинах; «створення глобального інформаційного простору, який забезпечує (а) ефективну інформаційну взаємодію людей, (б) їх доступ до світових інформаційних ресурсів і (в) задоволення їхніх потреб щодо
інформаційних продуктів і послуг» [7,с.192].
Здебільшого, суспільство вважається інформаційним,
якщо: будь–хто, будь–де й у будь–який час можуть одержати за відповідну плату чи безкоштовно на основі автоматизованого доступу і систем зв’язку будь–яку інформацію
і знання, необхідні для їхньої життєдіяльності і рішення
особистих і соціально значущих задач; у суспільстві виробляється, функціонує і доступна будь–якому індивіду, групі чи організації сучасна інформаційна технологія; існують
розвинені інфраструктури, що забезпечують створення національних інформаційних ресурсів у обсязі, необхідному
для підтримки науково–технологічного й соціально–історичного прогресу, що постійно прискорюється; відбувається процес прискореної автоматизації й роботизації всіх
сфер і галузей виробництва та керування; здійснюються
радикальні зміни соціальних структур, наслідком яких є
розширення сфери інформаційної діяльності та послуг.
Головними продуктами виробництва інформаційного суспільства є інформаційно–комунікативне середовище.
Під інформаційно–комунікаційним середовищем розуміється «сукупність знаннєвих, технологічних і ментальних сутностей, які в синхронній інтеграції забезпечують
якісне оволодіння системою відповідних знань» [8,с.33].
Таке середовище може забезпечуватися завдяки впровадженню нових інформаційно–комунікаційних технологій
навчання (матеріали електронних конференцій, віртуальних семінарів і форумів, періодичні наукові електронні
видання, персональні Web–сторінки провідних вчених і
Web–сайти наукових центрів, дистанційні олімпіади, конкурси, віртуальні науково–дослідницькі лабораторії тощо)
та виконувати одну, важливу для творчої особистості,
функцію: допомагати адекватно оцінити власний рівень
розвитку творчих здібностей.
Під інформаційними технологіями розуміють «сукупність методів і технічних засобів збору, організації, зберігання, обробки, передачі і представлення інформації, що
розширюють знання людей і можливості, що розвивають
їх, по управлінню технічними і соціальними процесами».
Інформаційна технологія, на думку Г.Селевко [9,с.12],
може бути реалізована в трьох варіантах: 1) як «проникаюча» (використання комп’ютера при вивченні окремих тем,
розділів, для вирішення окремих дидактичних завдань); 2)
як основна (найбільш значима у педагогічній технології);
3) як монотехнологія (коли навчання і управління навчальним процесом, включаючи всі види діагностики, контролю
і моніторингу, спираються на використання комп’ютера).
Використання сучасних інформаційних технологій, зокрема персонального комп’ютера, формують інформаційно–комунікативне середовище, яке повинно відповідати
наступним групам вимог:
1. Технічні вимоги: мультимедійні комп’ютери.
2. Програмні вимоги: програмне середовище повинно
вирішувати питання безпеки (реєстрації, персоніфікації,
розмежування прав доступу до ресурсів), бути інтегрованим (усі навчальні компоненти повинні надаватися в природній формі), нескладним для освоєння, наповнення і
модифікації, надавати можливості взаємодії, спілкування,
моніторингу навчального процесу, містити режим виходу
із складних становищ (експерт), надавати можливості для
дистанційного навчання (on– i off–line).
3. Академічні вимоги – стосуються методичного наповнення інформаційно–комунікаційного середовища.
Збірник наукових праць «Ґілея: науковий вісник»
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4. Соціальні вимоги. Оскільки користувачі інформаційно–комунікаційного педагогічного середовища утворюють певну спільноту, особливої уваги необхідно приділити означеній групі вимог, яка, на наш погляд, включає
культурологічний, етичний і юридичний аспекти. Йдеться,
насамперед, про правила спілкування в мережі та використання доробок інших авторів.
5. Вимоги до людських ресурсів – наявність фахівців–
програмістів.
Отже, інформаційно–комунікаційне середовище включає: безліч інформаційних об’єктів і зв’язків між ними;
засоби і технології збору, накопичення, передачі (транслювання), обробки, продукування та поширення інформації; власне знання; засоби відтворення аудіовізуальної
інформації; організаційні та юридичні структури, що підтримують інформаційні процеси. Суспільство, створюючи інформаційно–комунікаційне середовище, функціонує
в ньому, видозмінює і вдосконалює його. У свою чергу,
інформаційно–комунікаційне середовище сучасного суспільства постійно детермінується досягненнями науково–
технічного прогресу, вдосконалення яких відбувається в
наші дні буквально в експоненційному темпі. Наукові дослідження в різних галузях переконують в тому, що вдосконалення інформаційно–комунікаційного середовища
суспільства ініціює формування прогресивних тенденцій
розвитку продуктивних сил, зміну структури суспільних
взаємин, взаємозв’язків і, перш за все, інтелектуалізацію
діяльності усіх членів суспільства в усіх його сферах і,
природно, у сфері освіти. Крім того, інформаційно–комунікаційне середовище включає сукупність програмно–апаратних засобів та систем, комп’ютерних інформаційних
(локальних, глобальної) мереж та каналів зв’язку, організаційно–методичних елементів системи освіти та прикладної
інформації про предметну галузь. Функціонування інформаційно–комунікаційного предметного середовища визначається наступними факторами: здійсненням інформаційної взаємодії користувача (користувачів) як між собою (в
рамках освітніх взаємодій), так і з екранними образам досліджуваних об’єктів, навчальними сюжетами, які відбуваються і розвиваються на базі використання розподіленого
інформаційного освітнього ресурсу даної конкретної предметної області; можливістю працювати в умовах реалізації
вбудованих технологій навчання, орієнтованих на навчання закономірностям даного конкретного предмету.
Сучасне комунікаційне середовище інформаційного
суспільства розкривається через здійснення фронтальної
інформатизації, соціальної комунікації та глобалізації соціально–комунікаційних процесів, коли новітні способи і
засоби збору, накопичення і переробки даних, телекомунікації стають дієвим елементом усіх форм інформаційно–комунікаційних зв’язків без обмежень. Еволюційні
тенденції суспільної діяльності створюють умови для
збереження і трансляції досягнень науки, освіти, культури
тощо, а також задоволення потреб в інформації. Отже, «динаміка комунікаційного середовища має основоположне
значення для інтенсивного використання доступних знань
у всіх значущих сферах діяльності суспільства і є необхідною умовою розвитку соціуму» [10,с.43]. Водночас важливим кроком до прогресу комунікаційних взаємовідносин
має стати активне подолання комунікаційних бар’єрів і
перешкод (технічних, мовних, психофізіологічних, знакових, смислових, ситуаційних, соціальних, культурних
тощо), які виникають у процесі глобальної інформатизації
суспільства. Інформаційно–комунікативне середовище –
складова інтегральної галузі життєдіяльності людства –
представлена економічною, політичною, культурною,
освітньою, науковою та іншими сферами. Воно стало
визначальним явищем суспільної реальності на етапі застосування інформаційно–комунікаційних технологій та
становлення інформаційного суспільства. Нині значний
інтерес науковців до проблем формування інформаційно–комунікаційного середовища пов’язаний, передусім, з
сучасними технологіями, які повністю змінили уявлення
суспільства про майбутнє людської цивілізації. З цих позицій науковці аналізують характерні ознаки, проблеми, перЗбірник наукових праць «Ґілея: науковий вісник»
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спективи розвитку комунікаційного середовища в умовах
інформаційного суспільства.
Кожному суспільству для забезпечення обміну і розповсюдження інформації необхідне повноцінне комунікаційне середовище. Еволюція людської культури й еволюція соціальних комунікацій взаємопов’язані між собою,
оскільки комунікація є органічною частиною людської
культури і кожен її еволюційний етап має тільки йому притаманні характеристики. У працях багатьох дослідників
(Р.Ф. Абдєєва, Д.Белла, В.О. Ільганаєвої, В.Б. Кашкіна, Г.Г.
Почепцова, В.П. Конецької, А.В. Соколова) розкривається
«вплив рівнів комунікаційної культури на систему становлення соціальної комунікації, яка є характерною для кожного історичного етапу розвитку суспільства» [11,с.49].
Сучасні науковці зазначають, що «інформаційно–комунікаційне середовище є універсальною сукупністю матеріально–речових, субстанціонально–змістових, технологічних, організаційних умов, які дозволяють соціальним
групам і структурам здійснювати передачу та взаємообмін
інформацією, що, перш за все, необхідно суб’єктам комунікаційної взаємодії та спілкування в конкретно–історичному просторово–часовому континуумі» [12,с.51].
Ми пропонуємо під інформаційно–комунікаційним середовищем розуміти сукупність умов виникнення, наповнення, здійснення, реалізації комунікаційного процесу і
наявності зворотного зв’язку. Інформаційно–комунікаційне середовище – необхідний фактор і цілісна система формування єдиного комунікаційного простору суспільства.
«Сучасні парадигмальні комунікативні стратегії, переконує Г.Г. Почепцов, основані на активному символічному
використанні інформаційних і телекомунікаційних технологій, поєднують інструментальні і функціональні комунікаційні дії, забезпечують новий тип спілкування людини,
культури, соціуму, а саме: віртуальність, інтерактивність,
гіпертекстуальність, глобальність, креативність, анонімність, мозаїчність» [13,с.35]. Розглянемо окремі головні
особливості вищезазначених комунікаційних процесів.
– Специфічний паралельний цифровий простір (електронна форма комунікацій) зумовлює віртуальність комунікативних процесів, коли електронне спілкування, на
відміну від усної, або документальної форми комунікації,
відбувається у віртуальному інформаційному просторі
глобальної комп’ютерної мережі.
– Інтерактивність проявляється в розвитку гіпермедіа,
що разом із мас–медіа є універсальним посередником комунікаційного соціального спілкування в різних сферах
суспільного життя.
– Гіпертекстуальність розглядається як нова текстуальна парадигма та спосіб комунікації в суспільстві, орієнтовані на численні одночасні потоки інформації. «Гіпертекст
же за словами С.В. Михайлова, є загальнодоступним засобом створення, збереження, передачі даних, об’єднує всі
інформаційні потоки біт в єдиному інформаційному комунікаційному середовищі, забезпечує глобальний характер
спілкування [14,с.38].
– Глобалізація комунікації знімає просторово–часові
обмеження комунікативної взаємодії, сприяє формуванню
мегасуспільства.
– Креативність у віртуальному спілкуванні є класичним
прикладом виявлення людиною максимальних можливостей для конструктивної діяльності у віртуальному середовищі як новому типі комунікативного співтовариства.
Розглядаючи інформаційно–комунікаційне середовище
суспільства як відображення багатофункціональної системи соціальних зв’язків, взаємовідносин, пов’язаних із задоволенням нагальних потреб суспільства, слід пам’ятати,
що воно має часові характеристики. Зокрема, минуле –
колективний досвід, системи соціально–комунікативного
знання, уміння та навички, що втілені в матеріально–суспільних комунікаційних явищах, зразки і традиції комунікаційної дії та соціально–інформаційні й когнітивні процеси тощо; теперішнє – творча колективна праця, ефективне
використання досягнень інформаційної революції в різних
сферах життя суспільства, інноваційні трансформації соціально–культурних здобутків людства через результа-
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тивну прагматичну діяльність, основану на використанні
комп’ютерних і телекомунікаційних технологій тощо;
майбутнє – суспільно необхідні соціально–комунікаційні
реальні можливості, перспективні плани, прогресивний
розвиток комунікаційного середовища інформаційного
суспільства. Інформаційно–комунікаційне середовище
стає реальністю там, де реалізується комунікативний ланцюжок: хто?, що?, навіщо? кому?, у якому питання – що?
і навіщо? (з якою метою?) – є головними елементами.
Результатом реалізації комунікаційного ланцюжка мають
бути взаєморозуміння і об’єднання суб’єктів та об’єктів
освітнього процесу з метою досягнення важливої для обох
учасників взаємодії результату. Досягнення консенсусу є
надзавданням функціонування комунікативного середовища у напрямі створення збалансованого освітнього
простору.
Ефективну спробу створення об’єктно–орієнтованої
моделі інформаційно–комунікаційного середовища на
прикладі освітнього простору запропонувала І.М. Розіна.
Автор створеної моделі називає «п’ять ознак: інтегративну
цілісність; багатокультурність та багатоплановість; надмірність (у позитивному сенсі); відкритість; мовну (лінгвістичну) спрямованість» [15,с.122].
Цілком слушним, на нашу думку, є висновок І.М.
Розіної: «незважаючи на активний розвиток інформаційно–комунікаційних технологій у напрямі мультимедіа, конвергенції різноманітних середовищ, основою для взаємодії
в інформаційно–комунікаційному середовищі був і залишиться текст, наприклад, у форумах, чатах, інших діалогових системах у реальному часі» [16,с.125–126]. Модель
освітнього інформаційно–комунікаційного середовища науковець розглядає як об’єктно–орієнтовану, де об’єктами
є: користувачі (викладачі, учні й інші учасники педагогічного процесу, провайдери освітніх послуг), правила взаємодії (передбачені комп’ютерною програмою, курсом,
інтуїтивні, етичні), події (здійснювані користувачами дії
та їхні результати), інформаційні об’єкти (тексти, графіка,
відеозаписи, з якими працюють користувачі). Важливим є
те, що І.М. Розіна в запропонованій «студентоцентричній»
моделі традиційного освітянського середовища вказує на
його трансформацію під впливом інформаційно–комунікативних технологій, комп’ютерно–опосередкованої комунікації. У результаті формується інтегроване освітянське
інформаційно–комунікаційне середовище з розподіленими
ресурсами і комунікативною інфраструктурою підтримки
різноманітних освітянських спільнот. Але в цій моделі
немає чіткого розмежування понять «інформаційно–комунікаційне середовище» і «інформаційно–комунікаційний простір». Для подальшого практичного втілення цієї
моделі бракує необхідного рівня її конкретизації, зокрема
структурних елементів простору.
Сьогодні ми бачимо, що в демократичному світі під
впливом пропозицій і застережень громадян щодо дій
владних структур прискорюється економічне зростання
країн, наукові дослідження і технології освіти та шляхи
впровадження інновацій вдосконалюються, докорінно змінюючи економіку, соціальну структуру суспільства, його
правову культуру, державне управління тощо.
Це, безперечно, неможливо без облаштування життя
суспільства сучасними засобами комунікацій і інформаційного обслуговування згідно зі зрозумілими й законодавчо визначеними нормами.
Відповідно, зміни, що відбуваються в сучасному соціальному просторі не можуть не мати істотного впливу на
зміст і спрямованість комунікативних процесів. «Вплив
суспільних змін і нові інформаційні технології, зазначає
В.В. Зотов, пов’язані не стільки з розширенням можливостей накопичення та переробки інформації» як це уявлялося раніше, скільки «з новими формами комунікації»«
[17,с.14].
Побудова єдиного інформаційно–комунікативного середовища сучасного світу, створюється такими здобутками
цивілізації, як глобальна система Internet, засоби зв’язку
та пересування величезних мас людей, що посилює природне прагнення людей до об’єднання, гармонізації люд-
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ських відносин, вироблення нових підходів до вирішення
соціальних та економічних проблем, що стоять перед людством. Крім того, багатополярність сучасного світопорядку «вивернула» нові проблеми, орієнтовані, перш за все,
на культурно–комунікативну сферу соціальної реальності.
Таким чином, джерелами формування інформаційно–
комунікативного середовища є: формування абсолютно
нового типу комунікативної взаємодії, що забезпечується величезною кількістю комунікативних засобів і посередників; інформаційна революція другої половини XX
століття, яка викликала поширення частки ЗМІ, Internet,
стільникового та супутникового зв’язку і т.д. в забезпечення інформаційно–комунікативної взаємодії між людьми,
та змінила їх спосіб життя, соціальні механізми, що забезпечують функціонування комунікативного простору населення планети; розвиток засобів масової інформації, що
розкриває широкі можливості впливу (аж до маніпулювання) на масову свідомість, включає країни світу в неминучу
глобалізацію інформаційних процесів; доступність практично будь–якої інформації найширшим верствам населення (було б бажання); формування стійкого інформаційно–
комунікативного середовища; сучасне комунікативне поле
(поле взаємодії людей), яке характеризується високою
мобільністю не тільки людини, але і соціальних систем і
соціальних інститутів, скороченням часу, що відводиться
на міжособистісне тривале спілкування, появою нових
інформаційно–комунікативних технологій, що сприяють
скороченню часу зв’язків між людьми.
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Вплив інформаційно–комунікаційних
технологій на особистість та культурне
середовище
Розкрито характер впливу інформаційно–комунікаційних технологій на
особистість, її світогляд та цінності. На основі аналізу різноманітних
концепцій соціального розвитку (теорії інформаційного суспільства
М.Кастельса, теорії медіа М.Маклюена та комунікації Ю.Габермаса,
теорії постіндустріального суспільства Д.Бела, теорії «третьої хвилі»
Е.Тоффлера, теорії соціальних систем Т.Парсонса та Н.Лумана)
показано особливості трансформації суспільства і культури під впливом
іннформаційно–комунікаційних технологій у сучасну добу. Виявлено, що
інформаційно–комунікаційні технології сприяли появі таких феноменів
як суспільна думка, масова свідомість, глобальна культура.
Ключові слова: інформація, комунікація, інформаційно–комунікаційні
технології, культура, особистість, суспільство.
Parhomenko O., senior lecturer in humanities Dnepropetrovsk
Institute of Interregional Academy of Personnel Management (Ukraine,
Dnepropetrovsk), vi.vershina@gmail.com
Impact of information and communication technologies on
personality and cultural environment
The purpose of this article is to reveal the nature of the impact of
information and communication technologies on a personality, its worldview
and values. Based on the analysis of various concepts of social development
(the theory of the information society of M.Castells, the media theory and
communication of M.McLuhan and J.Habermas, the Daniel Bell theory
of post–industrial society, the A.Toffler theory of the «third wave», the
T.Parsons and N.Luhmann theory of social systems) it is show features of
the society and culture transformation under the influence of information
and communication technologies in the modern era. It is revealed that the
information and communication technologies contributed to the emergence
of such phenomena as public opinion, mass consciousness, global culture.
Keywords: information, communication, information and communication
technologies, culture, identity, community.
Пархоменко О., старший преподаватель, Днепропетровский
институт межрегиональной академии управления персоналом
(Украина, Днепропетровск), vi.vershina@gmail.com
Влияние информационно–коммуникационных технологий на
личность и культурную среду
Раскрыт характер воздействия информационно–
коммуникационных технологий на личность, её мировоззрение и
ценности. На основе анализа различных концепций социального
развития (теории информационного общества М.Кастельса,
теории медиа М.Маклюэна и коммуникации Ю.Хабермаса, теории
постиндустриального общества Д.Белла, теории «третьей
волны» Э.Тоффлера, теории социальных систем Т.Парсонса и
Н.Лумана) показано особенности трансформации общества
и культуры под влиянием информационно–коммуникационных
технологий в современную эпоху. Выявлено, что информационно–
коммуникационные технологии содействовали появлению таких
феноменов як общественная мысль, массовое сознание, глобальная
культура.
Ключевые слова: информация, коммуникация, информационно–
коммуникационные технологии, культура, личность, общество.
(стаття друкується мовою оригіналу)

Проблема влияния информационно–коммуникационных технологий на личность и культурную среду в
условиях новой информационной революции является
чрезвычайно актуальной. Происходит интеграция в едином открытом информационно–коммуникационном пространстве культурных ценностей, знаний, информационных ресурсов, коммуникативных средств. Небывалое
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повышение скорости и объёма передвижения информации
привело к расширению сферы жизнедеятельности человека, формированию качественно новой культурной среды.
Информационно–коммуникационные технологии влияют
на характер формирования социального опыта и самосознания личности. Полностью проникая в систему социальных отношений, они не только улучшают доступ к
информационным ресурсам, ускоряют и облегчают коммуникацию между людьми, но и создают систему зависимостей, а также массового контроля за действиями, словами
и даже мыслями граждан. То есть последствия воздействия информационно–коммуникационных технологий на
социальные процессы и культуру в целом неоднозначны.
Вопросы воздействия современных информационно–коммуникационных технологий на сознание человека появились в поле внимания учёных ещё задолго до их
развития. На заре научно–технической революции конца
ХІХ – начала ХХ века существовали опасения, что появление автомобилей приведёт к ухудшению здоровья и
атрофии некоторых органов человека, а первые кинофильмы рассматривались как опасная игрушка или абсолютно
бессмысленное времяпровождение. В свою очередь, развитие кибернетики сопровождалось различными опасениями, что искусственный интеллект способен привести
к гибели цивилизации. В разное время к вопросу о роли
информационно–коммуникационных технологий обращались такие учёные, как З.Бауман [1], У.Бек [2], Д.Белл [3],
П.Бурдье [5], П.Вирилио [6], Э.Гидденс [8], М.Кастельс
[12], Г.Лассвелл [13], Н.Луман [15;16], М.Маклюэн [17;18],
Э.Тоффлер [21], а также такие российские и отечественные
учёные как Ю.Лотман [14], Г.Почепцов [20], О.Высоцкая
[7], В.Дубицкая [10] и другие. Однако до сих пор не существует однозначного толкования сущности информационно–коммуникационных технологий, их специфики в
нынешнюю эпоху.
Целью статьи является обозначение места современных
информационно–коммуникационных технологий в культурной жизни человека, степени их влияния на его мировоззрение и ценности.
Информационно–коммуникационные
технологии
(ИКТ) прочно вошли в жизнь современного человека.
Безусловным является влияние ИКТ на информационную
глобализацию, усиление интеграционных процессов в политике, культуре, образовании.
К информационно–коммуникационным технологиям
(от англ. «Іnformation and Communication Technologies»)
можно отнести разнообразные технологии создания, сохранения, управления, обработки и передачи информации.
Хотя этот термин чаще всего используют по отношению
к технологиям с применением вычислительной техники
(компьютерные технологии), однако, на наш взгляд, необходимо осмысливать его и более широко. Например, печать и письмо также являются разновидностью ИКТ.
Для понимания сущности информационно–коммуникационных технологий важным является раскрытие основных характеристик информации и коммуникации.
На осмысление роли ИКТ в жизни современного человека повлияли теории социального развития: теория
информационного общества З.Бзежинского, М.Кастельса,
Э.Масуды, теория коммуникации М.Маклюэна, теория
постиндустриального общества Д.Белла, теория «третьей
волны» Э.Тоффлера.
Одним из первых использовал коммуникативный подход к исследованию социальных процессов канадский
учёный М.Маклюэн. К средствам коммуникации он относит язык, деньги, дороги, компьютеры, телевидение [17].
По мнению М.Маклюэна, переход к новой электронной
эре связан с появлением новых информационно–коммуникативных технологий как закономерную эволюцию от
устных средств коммуникации к письменным, печатным
и, наконец, электронным. Особенно исследователь подчёркивает роль современных ИКТ как особой сферы воздействия на культурную среду человеческой жизни. Как
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указывает М.Маклюэн, благодаря СМИ человечество
обрело возможность развиваться в контексте всеобщих
исторических процессов и общечеловеческих ценностей.
Данная идея получила воплощение в его известной метафоре о современном состоянии общества как «глобальной
деревне» [18]. Именно средства информации и коммуникации рассматриваются мыслителем как движущие силы
исторического процесса.
Другой исследователь, Н.Луман осмысливает массмедиа как важнейшие средства конструирования реальности,
утверждая, что «массмедиа являются одной из функциональных систем современного общества» [16,с.18], поскольку они придают двойной смысл реальности – к фактически протекающей добавляется создаваемая массмедиа
реальность общества и его образов.
В свою очередь, как указывает У.Бек, современные
массмедиа представляют собой глобальный уровень коммуникации, который «позволяет значительно разделить
во времени и пространстве трудовые и производственные
процессы, а тем самым создает и новые децентрализованные формы организации труда» [2,с.215]. Как следствие,
существенно изменяется структура общества, характер
занятости и требования к образованию. С одной стороны,
усложнение социальных связей приводит к повышению
качества жизни, с другой стороны, оно порождает так называемое «общество риска как «общество науки, коммуникативных и информационных средств»[2,с.56].
Информационно–коммуникационные технологии повлияли на становление массовой культуры, содействовали
появлению таких феноменов как общественное мнение,
массовое сознание, глобальная культура. Масса – понятие
относительно недавно вошедшее в научный инструментарий. Это исторически новый тип общности, который
возник в начале и особенно получил распространение к
середине ХХ столетия. Близкое к понятию «масса» понятие «публика» было введено английским социологом
Г.Тардом. В отличие от толпы как собрания индивидов в
ограниченном пространстве он рассматривал публику как
рассеянную массу, которая возникает благодаря печатным
и, позднее, аудиовизуальным средствам информации и
коммуникации [22,c.19]. Таким образом, основными субъектами средств массовой информации и коммуникации
является массовый потребитель, который одновременно в
некотором роде является и создателем информации.
Основным продуктом средств информации и коммуникации является массовая информация. Б.А. Грушин выделяет такие стадии информационно–коммуникационного
процесса как производство, распределение и распространение, а также потребление [9,с.29]. Одной из важнейших
особенностей, которые делают его массовым, является
информационная открытость и относительно высокая скорость распространения.
Средства массовой информации и коммуникации существенно расширяют заложенные природой возможности человека, тем самым усложняя его природу. Важность
информационно–коммуникационных технологий состоит
в том, что они одновременно затрагивают два основных
аспекта развития культурной среды: возможность создания и длительного сбережения культурного опыта и ценностей, а также внутрикультурные и межкультурные способы коммуникации. В частности, А.Шюц использовал
понятие «жизненного мира» в контексте интерсубъективного взаимодействия как важнейшего условия социализации индивидов, основания их представления о культурных
общностях и самосознания [24,с.132].
В свою очередь, Ю.Хабермас рассматривал «жизненный мир» как продукт повседневного бытия человека, его
коммуникативных действий. При этом «жизненный мир»
выступает и как граница, и как условие коммуникации.
Будучи «фоном» коммуникации он ограничивает процесс
взаимодействия определёнными ценностными, символическими и другими составляющими. Одновременно он
обусловливает совокупность вещей и явлений, которые
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могут выступать как предмет общих интересов, что приводит к интерсубъективному взаимодействию [23,с.125].
Ю.Хабермас выделяет три компонента жизненного мира:
культуру, общество и индивида. То есть жизненный мир
аккумулирует всю совокупность бытия человека, раскрываясь в том или ином информационно–коммуникационном
пространстве. Последнее формируется посредством системы коммуникативных сообщений, коммуникативных действий (актов) и коммуникативных каналов [23,с.132].
ИКТ как и структура информационно–коммуникационного пространства изменялись на протяжении истории
развития человечества. Согласно теории М.Маклюэна,
основой передачи сообщений в первобытной культуре является речь, которая может сберегаться и передаваться от
поколения к поколению только при условии сохранения
определённого уклада жизни. Основными субъектами передачи опыта и знаний являются старейшины племени. В
целом, культурная среда человека остаётся ограниченной
жизнью определённого племени [18].
Лишь с появлением письменности возможности для
коммуникации значительно расширяются (папирус или
пергамент могут легко транспортироваться). По мнению
М.Маклюэна, сама структура письменного текста приводит к большей рационализации мыслительных операций,
развитию абстрактного мышления, специализации знаний.
С этим связано развитие наук и ремёсел, усиление торговли, большая иерархизация отношений, существенное усложнение общества. Одновременно, в связи с тем, что доступ к информации, которая аккумулировалась в книгах,
был ограничен, коммуникация имела однонаправленный
характер, то есть транслировалась лишь та часть информации, которая была выгодна правящим классам (к которым
в период Средневековья относились представители церкви
и освящённая церковью аристократия) [18].
Появление первых печатных станков («Галактика
Гутенберга») привело к изменению всей структуры общества – прежде всего это отделение церкви от государства,
новый всплеск развития науки и искусства, секуляризированной буржуазной культуры. В ХVIII столетии появляются средства массовой информации, которые постепенно
формируют массовое общество, общественное сознание.
Эра электронных средств коммуникации, по мнению
М.Маклюэна, знаменует принципиально новое информационно–коммуникационное пространство. Его особенностью является интеграция аудиального и визуального
восприятия в единую «тактильную» культуру и, как следствие, большая объединённость всех членов общества в
единой «глобальной деревне» [18].
Если прогноз М.Маклюэна относительно роли новых
электронных технологий массовой коммуникации и информации является, в целом, оптимистичным, то другие
исследователи (начиная с Г.Дебора и Ж.Бодрийяра, заканчивая З.Бауманом и М.Кастельсом) видят в новых массмедиа не только положительные, но и негативные черты.
Так, Ж.Бодрийяр именно медиа рассматривает как главный идеологический инструмент создания «молчаливого
большинства», обезличивания человека, погружения его
в «общество потребления» образов–»симулякров» реальности [4]. В свою очередь, Э.Тоффлер видит в процессе
ускоренного возрастания создания и потребления информации эффект «футуршока» как разрушения устоявшихся
моделей коммуникации и социальных идеалов, что приводит к совершенно новым принципам функционирования
социального. Так, важным становится не сохранение, а
постоянное изменение знаний, развитие информационной
компетентности, готовность к постоянному повышению
профессиональных навыков, социальная мобильность, более гибкое отношение к ценностям и стилям жизни. Как
следствие, с одной стороны, это предполагает большую
открытость и демократичность коммуникации, создание
условий и мотивации для повышения информационной
культуры, а, с другой стороны, нивелирование устойчивых
ценностных идеалов, релятивизацию ценностей [21].
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Важным проявлением современного состояния общества является его информатизация, а также расширение
коммуникативных возможностей. Информатизация означает не только повсеместное использование новых информационно–коммуникационных технологий, но, прежде
всего, существенное увеличение потребностей в информационных и коммуникативных ресурсах. Это касается,
например, повсеместного распространения мобильной
связи, а также увеличения роли Интернета в жизни современных обществ. Информатизация охватывает все сферы
жизни человека – производство, торговлю, образование,
науку, искусство, литературу, сферу отдыха и т.д. Всё это
позволяет рассматривать информационно–коммуникационные технологии как приоритетный ресурс развития современного общества.
Повышение роли информационно–коммуникационных
технологий, по мнению Э.Тоффлера, приводит к всеобщей интеллектуализации общества, увеличению значения
научного знания, точнее его интеграции с техническим
знанием [21]. Среди важнейших компетентностей, которые выдвигаются на первое место, становятся системное
мышление, креативность, развитое воображение, вариативность, гибкость восприятия, лингвистическая подготовленность (мультилингвизм).
Современные ИКТ раскрывают возможности для доступа ко многим ресурсам, в том числе к ценностям мировой культуры. Сегодня уровень развития того или иного
государства во многом определяется уровнем его информатизации (структурой инфосферы). Отсюда становится
актуальным вопрос доступности населения к информационным ресурсам. В мировом масштабе это означает создание иерархии отношений, неравное распределение «пирамиды потребностей». Страны, которые вступили в стадию
информационного общества, существенно отличаются по
уровню жизни от стран, которые в техническом плане от
них отстают.
В информационном обществе (или, как его называет
М.Кастельс, информациональном) масштабное использование информационных ресурсов кардинально изменяется характер протекания всех социальных процессов. Хотя
использование качественно новых информационно–коммуникационных технологий всегда свидетельствовало о
наступлении очередной научно–технической революции,
как указывает М.Кастельс, «нынешнюю технологическую
революцию характеризует не центральная роль знаний и
информации, но применение таких знаний и информации
к генерированию знаний и устройствам, обрабатывающим информацию и осуществляющим коммуникацию, в
кумулятивной петле обратной связи между инновацией
и направлениями использования инноваций» [12,с.59].
Исследователь выделяет такие черты новой информационной парадигмы как информационная составляющая технологий, их всеохватность, гибкость, а также наличие так
называемой «сетевой логики» в процессах коммуникации
и их растущая конвергентность [12,с.77–78].
Глобализированное
информационно–коммуникационное пространство является подсистемой социального
пространства. Анализ социального пространства связан с
такими именами как Т.Парсонс и Н.Луман, развившие теорию системного и структурно–функционального анализа и
системной коммуникации, а также П.Бурдье, который применил методологию «социальной топологии», с помощью
которой «можно изобразить социальный мир в формы
многомерного пространства, построенного по принципам
дифференциации и разделения, сформированными совокупностью действующих качеств в данном социальном
универсуме» [5,с.15].
В свою очередь Т.Парсонс выдвигает системную и
структурно–функциональную концепцию анализа общества, понимая последнее как социальную систему.
Т.Парсонс выделяет такие функции социальной системы:
адаптационную (то есть социальная система должна быть
приспособленной к окружающей среде), интеграционную
Збірник наукових праць «Ґілея: науковий вісник»

Випуск 77

(любая система должна быть целостной и упорядоченной),
функцию целедостижения (каждая система должна быть
способна к достижению заложенных природными условиями целей), функцию сохранения порядка (любая система должна иметь механизмы снятия напряжения, а также
сохранения и воспроизведения с помощью определённых
нормативных правил). По мнению Т.Парсонса, адаптационную функцию обеспечивает экономическая подсистема,
интегративную – правовая подсистема, традиции и обычаи, функцию целедостижения – политическая подсистема, функцию сохранения порядка – мораль, верования, а
также такие институции как образование, семья и т.д. [19].
Н.Луман в своём анализе идёт значительно дальше,
рассматривая какую бы то ни было систему как систему
коммуникации. Система коммуникации – общество – отличается большей сложностью и самопроизводящими
функциями смысла. Современные системы коммуникаций
общества имеют символически генерализированный характер, сообразовывая «коммуникацию с определенными
условиями в соответствии с конкретным медиапространством» [15,с.23]. В результате система коммуникации –
общество – становится всё более зависимой от технической составляющей, одновременно происходит «взрыв
коммуникации», то есть увеличение её возможностей и
дальнейшее развитие новых уровней пространства культуры [15,с.136], которая приобретает характер мировой
(общечеловеческой).
ИКТ через посредничество телевидения и Интернета
способствуют дальнейшему распространению «коммуникации подвижных образов» [15,с.137]. Всё это приводит к
тому, «что коммуницируемым становится весь мир. Место
феноменологии бытия занимает феноменология коммуникации. Мир видят таким, как его подает образная коммуникация» [15,с.141].
Выводы. Таким образом, подводя итоги можно констатировать небывалое воздействие информационно–коммуникационных технологий на культуру и на саму личность.
Виртуальная реальность действительно становится частью
реальности восприятия мира человеком. Этот процесс несёт как небывалые возможности, так и существенные риски для дальнейшего гармонического развития человека.
Одновременно отождествление научно–технического развития с социальным является ошибкой, поскольку рассмотрение общества лишь через призму его технической
составляющей упрощает понимание тех сложных процессов, которые сегодня происходят. Необходимой является
выработка чётких критериев анализа ИКТ как одного из
средств проявления современного состояния общества.
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Поняття ринкової економіки в історичній
ретроспективі та у значенні для сучасного
філософсько–економічного дискурсу
Ринкові відносини розглядаються від їх історично першої моделі й
дотепер. Особлива увага звертається на функціонування таких відносин
у контексті дії ринкового механізму саморегулювання. Простежується
класичне і неокласичне трактування ринкової економіки. Власне поняття
ринкової економіки аналізується в контексті досліджень зарубіжних і
вітчизняних філософів та економістів, у яких його зміст розгортається
не тільки з огляду на притаманні ринку функціональні форми. Ринкова
економіка також постає і як соціальний інститут, і як своєрідний механізм
розвитку соціальних процесів тощо.
Ключові слова: ринок, ринкова економіка, ринкові відносини.
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The concept of a market economy in historical perspective and
significance for contemporary philosophical and economic discourse
Market relations are examined from their historically first model and to
this day. The special attention applies on functioning of such relations in
the context of action of market mechanism of self-regulation. Classic and
neoclassical interpretation of market economy is traced. The own concept
of market economy is analysed in the context of researches of foreign and
home philosophers and economists in that his maintenance is opened
out not only taking into account inherent to the market functional forms. A
market economy also appears and as a social institute, and as an original
mechanism of development of social processes and others like that.
Keywords: market, market economy, market relations.
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Понятие рыночной экономики в исторической ретроспективе
и в значении для современного философско-экономического
дискурса
Рыночные отношения рассматриваются от их исторически
первой модели до сих пор. Особое внимание обращается на
функционирование таких отношений в контексте действия
рыночного механизма саморегулирования. Прослеживается
классическая и неоклассическая трактовка рыночной экономики.
Само понятие рыночной экономики анализируется в контексте
исследований зарубежных и отечественных философов и
экономистов, в которых его содержание разворачивается не только
учитывая присущие рынку функциональные формы. Рыночная
экономика также возникает и как социальный институт, и как
своеобразный механизм развития социальных процессов и т.п.
Ключевые слова: рынок, рыночная экономика, рыночные
отношения.

ХХІ століття вважається століттям тотального поширення та реалізації філософії ринкових відносин. І хоча
перші паростки такої філософії можна побачити в далекому минулому, світ нині все більш рельєфно переходить
на ринкові відносини. Не є винятком і Україна. Долаючи
тоталітарне минуле, основою якого була командно–адміністративна економіка, Україна все більш потужно розгортає
економіку ринкову, відкриту, демократичну. Останнє здійснюється на широкому теоретичному підґрунті, яке, на
жаль, ще має досить багато дискурсивних питань, що потребують розгляду. Зупинимось на цьому більш детально.
Ж.Шульга вважає історично першою моделлю ринкової
економіки відносини абсолютного панування економічної і
політичної влади централізованої рабовласницької держави. Саме у той період сформувався ринок, держава почала
випускати гроші у монетній формі як засіб товарного обігу.
Інший варіант цієї моделі ринкової економіки пов’язується
з розвитком Стародавньої Греції у середині І тис. до н.е., де
формувалась система приватної земельної власності, усе
більш незалежної від держави. Згодом це призвело до того,
що общинна власність на землю поступово відступила перед приватною, а тисячолітня відсутність володіння і перерозподілу земель державою в добу Середньовіччя зумовила перетворення держави із земельного власника (як було в
епоху рабовласництва) на інструмент економічної системи
[1,с.48]. На нашу думку, однак, появу окремих складових
ринку (гроші, інститут приватної власності) ще не можна
ототожнювати з розвиненою ринковою економікою: остання формується вже у процесі переходу від феодального до
буржуазного ладу.
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Відповідно, саме активне утвердження капіталістичних
відносин у добу Нового часу зумовлює посилення уваги
мислителів до проблем розвитку господарства на ринкових засадах. У Західній Європі протягом ХVІІІ–ХІХ ст.
формується модель ринкової економіки вільної конкуренції, у якій держава виконувала, насамперед, роль правового гаранта забезпечення свободи ринку та підприємництва
(і водночас контролювала грошову й фінансову систему,
зовнішній ринок тощо) [1,с.48]. У працях класиків політичної економії (А.Сміта, Д.Рікардо) було здійснено характеристику основних засад цієї капіталістичної ринкової
системи, а також звернуто увагу на деякі соціальні наслідки її функціонування.
А.Сміт зазначає, що широке розповсюдження розподілу
праці є необхідним наслідком, хоча й повільним і поступовим, певної схильності всіх людей, що спонукає їх підтримувати відносини, займатися натуральною торгівлею та
обміном однієї речі на іншу. Людина майже постійно потребує допомоги подібних до себе [2,с.58]. Таким чином,
розподіл праці стає однією із засад формування споживчого ринку на основі балансу пропозиції та попиту. А.Сміт
підкреслює значення особистого інтересу як рушійної
сили прогресу за умов, коли всім забезпечено однакові
можливості. Коли власний інтерес намагаються реалізувати за рахунок інших, він набирає несприятливого для суспільства характеру. Ринковий механізм створить гармонію
лише тоді, коли його буде включено у відповідні правові та
інституціональні рамки [3,с.79].
Д.Рікардо розвиває низку концептуальних положень,
сформульованих А.Смітом. Він також розглядає підприємницьку діяльність у контексті дії ринкового механізму
саморегулювання. Д.Рікардо вважає, що підприємець є
передусім інвестором, тобто звичайним капіталістом, а
його діяльність постає обов’язковим елементом ефективного господарювання, яке дослідник пов’язує з функціонуванням ринкового механізму. Д.Рікардо зазначає, що
капіталіст, який шукає прибуткового застосування для
своїх засобів, природно, буде брати до уваги всі переваги
одного заняття перед іншим. Тому він може поступитися
частиною свого грошового прибутку заради правильності розміщення, охайності, легкості або інших дійсних чи
уявних вигод, якими одне заняття відрізняється від іншого
[4,с.287].
На межі ХІХ–ХХ ст., крім класичного, оформлюється і
неокласичне трактування ринкової економіки. Неокласики
(А.Маршалл, Дж.Кларк, В.Джевонс, В.Парето, Л.Вальрас)
сприйняли від фундаторів економічної науки відданість
принципам економічного лібералізму і прагнення дотримуватися «чистої теорії». Вони розширили предмет економічного дослідження, застосувавши для цього системний
аналіз, приділивши увагу функціональним характеристикам взаємозв’язку і взаємозумовленості показників розвитку ринкової економіки. Проте, водночас, неокласики
значно звузили предмет свого дослідження через свідоме
вилучення з кола теоретико–методологічних питань економічної науки проблематики соціального і макроекономічного напрямів [5,с.160].
У першій половині ХХ ст. визначення ринкової економіки переосмислюється у новій течії економічної думки – кейнсіанстві. Дж.М. Кейнс у праці «Загальна теорія
зайнятості, відсотка i грошей» (1936 р.) формулює основні
засади нової макроекономічної моделі економіки, у якій
ринок втратив роль одноосібного регулятора економічної
системи. Більш того, ринок у цій моделі сам стає об’єктом
системного регулювання з боку держави. Тому головний
теоретичний здобуток кейнсіанства може бути визначений
як побудова моделі державно–регульованої ринкової економіки [6,с.195].
Дж.М. Кейнс доходить висновку, що всі життєво важливі проблеми високорозвинутого капіталістичного суспільства слід шукати не у сфері пропозиції ресурсів, чим
займалася до цього часу неокласична економічна теорія,
а у сфері попиту, що забезпечує реалізацію цих ресурсів.
Представники неокласичної політекономії дотримувались
погляду, що сам процес виробництва товарів створює приЗбірник наукових праць «Ґілея: науковий вісник»
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буток, що точнісінько дорівнює вартості вироблених товарів. Пропозиція породжує свій власний попит – це головний постулат названого закону.
Дж.М. Кейнс заперечує дію автоматичного механізму як
на ринку товарів, так і на ринку робочої сили та капіталу.
Висновок кейнсіанської теорії полягає в тому, що за капіталізму не існує жодного механізму, який гарантував би повну зайнятість. Мислитель стверджує, що економіка може
бути збалансованою, тобто може досягти рівноваги сукупного обсягу виробництва за високого рівня безробіття та
інфляції. Дж.М. Кейнс визнає, що безробіття – це органічно притаманне капіталізму явище, яке неминуче супроводжує сучасний капіталістичний індивідуалізм та зумовлюється органічними вадами системи вільної конкуренції. У
кейнсіанській теорії мінливість сукупного попиту та нееластичність цін означають, що безробіття може збільшуватися і зберігатися в ринковій економіці тривалий час. Щоб
уникнути величезних втрат від спадів та криз, необхідним
є активне макроекономічне регулювання сукупного попиту з боку держави [3,с.347–348]. Кейнсіанська модель була
першим серйозним аргументом для проведення державної
політики, спрямованої на ліквідацію негативних наслідків,
що виникають у сфері ринкової економіки.
Паралельно із кейнсіанством виникає ідеологія неолібералізму, у якій знаходить вияв інше бачення проблематики
державного регулювання ринкових механізмів. Ліберальна
парадигма визначає, що ідеальним станом, до якого прямує економічна система в умовах ринкової економіки, є
стан економічного оптимуму – ринкової рівноваги, досягнення якої за умов досконалої конкуренції стає об’єктивно
зумовленою, детермінованою законами саморегулювання
метою економічного розвитку, що полягає у максимізації
економічного добробуту. Один з відомих представників
економічного лібералізму ХХ ст. Ф. фон Хайєк наголошував, що, пов’язуючи різноманітні конкуруючі цілі господарюючих суб’єктів, ринок не гарантує, які саме з них будуть
досягнуті, оскільки в межах ринкової системи відсутня
будь–яка єдина шкала цінностей [7,с.76].
Неоліберальні позиції були уточнені представниками
фрайбурзької школи (В.Ойкен, В.Рьопке та ін.), які своєрідно переосмислили проблему державного регулювання. Базові позиції такого переосмислення полягають у
наступному:
державне регулювання економічними процесами вельми необхідне лише на початковій стадії формування ринкової економіки (доки не почнуть діяти спонтанні механізми самоорганізації);
коли ринок заживе власним, стихійним, життям, державі задля успішного функціонування ринкової економіки
слід проводити активну антимонопольну політику;
держава має проводити виважену соціальну політику
стосовно малозабезпечених верств населення [8].
Аналіз поняття «ринкової економіки» у межах сучасного філософсько–економічного дискурсу дозволяє визначити його нові риси. Так, зокрема, це поняття нині доповнюється характеристиками соціальних цінностей та
ідеологічних принципів, що зумовлюють певну економічну поведінку суб’єктів ринкових відносин і реалізуються у
специфічних суспільних інститутах.
Французький економіст М.Альбер ще на початку
90–х рр. ХХ ст. звернув увагу на ту обставину, що з розпадом світового соціалістичного табору капіталізм втрачає
можливість адекватної самооцінки. Дослідник наголошує на тому, що сучасний капіталізм не є монолітним у
соціально–економічному, політичному, ідеологічному відношеннях. Він стверджує, що світ перебуває на етапі нового протистояння господарських систем – «англосаксонської» та «рейнської», лідерами яких відповідно є США і
Німеччина. Саме «рейнській» моделі, як більш ефективній
в економічному плані і більш справедливій у соціальному
плані, М.Альбер надає перевагу [9,с.8].
Критику ліберальних моделей ринкової економіки зустрічаємо й у працях інших сучасних дослідників. Так, на
думку Д.Харві, неолібералізм за останні тридцять років
призвів до небаченого зростання впливовості корпоратив-
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них груп, причому, саме неолібералізація забезпечила відновлення впливу класів [10,с.46]. Констатуючи невідповідність між неоліберальною теорією та реальною практикою
неолібералізму, Д.Харві негативно ставиться саме до його
практичного втілення. Проблема полягає в юридичному
хитруванні, яке нібито урівнює права корпорацій і приватних осіб. Результатом політики неолібералізації стало
зубожіння більшості населення [8].
Н.Хомський також негативно оцінює неоліберальні тенденції ринкової економіки початку ХХІ ст. На його думку,
неолібералізм – це політика, завдяки якій відносно невелика група осіб, керуючись своїми особистими інтересами, прагне взяти під контроль більшу частину соціального
життя, причому цей контроль необхідний їм лише задля
збільшення власної користі [11,с.9]. Дослідник зазначає,
що протягом тридцяти років «неоліберальної свободи»
відбулася неймовірна концентрація корпоративної влади, зокрема, в галузях енергетики, медіа, фармацевтики і
транспорту.
Г.Куц убачає сутність проблеми в тому, що неоліберали з серйозними підозрами ставляться до демократії, вони
швидше готові віддати владу експертам і еліті суспільства,
ніж сприймати правління за принципом більшості, яке
надає демократія. Тобто, політика неолібералізму здатна
призвести до зникнення демократії як такої [8]. У цьому
контексті Н.Хомський зазначає, що неолібералізм є прямим та найпершим ворогом справжньої представницької
демократії, не тільки у США, але й на всій планеті, і він залишиться таким у найближчому майбутньому [11,с.16]. Те
ж саме стосується демократичних принципів у соціально–
економічному житті, зокрема – можливості їх дотримання
в умовах ринкової економіки.
А.Шевчук наголошує: на перший погляд, усі сучасні
ринкові господарства ґрунтуються передусім на ліберальних принципах економічної свободи, приватної власності, конкуренції. Насправді ж у країнах континентальної
Європи, Японії ми маємо справу зі складними ідеологічними гібридами, де лібералізм переплетений з іншими
ідеологіями й національними культурними цінностями. Їх
об’єднує визнання того, що господарське життя не може
підпорядковуватися стихійним ринковим силам, а має свідомо регулюватися. До того ж, як зауважує дослідник, в
основі ліберальних та неліберальних моделей ринкової
економіки перебувають різні соціальні цінності [12,с.68].
Отже, поняття ринкової економіки є ширшим і складнішим, ніж явище ринку. Р.Близький слушно наголошує, що
ринок – це лише елемент ринкової економіки, куди поруч з
ним входять сфери виробництва, розподілу та споживання.
Ринкова економіка є соціальною системою розподілу праці з приватною власністю на засоби виробництва. Кожний
суб’єкт ринкової економіки діє виключно у своїх інтересах, проте ці дії націлені на задоволення потреб як свого
ближнього, так і власних. Кожен обслуговує подібних до
себе і, у свою чергу, використовується своїми співгромадянами. Ця система керується ринком, який націлює діяльність індивідууму до праці, через яку він найкраще слугує
потребам подібних до себе [13,с.15–16].
Особливу позицію щодо визначення змісту ринку займають американські вчені К.Макконелл і С.Брю. Ці дослідники вважають, що ринок – це одвічна економічна
система, і розглядають його як інститут або механізм, який
зводить разом покупців (представників попиту) й продавців (постачальників) окремих товарів та послуг. Значення
ринку К.Макконелл і С.Брю убачають у тому, що він надає
можливість приватного володіння капіталом, спілкування
покупців та продавців за допомогою цін, координації економічної діяльності [14,с.157].
Змістовне визначення ринку дає відомий український
учений–економіст Б.Гаврилишин. Сутність ринку він убачає у будь–якій діяльності, де наявні процеси купівлі і
продажу й де набувають сили закони ринкової економіки
[15,с.162]. Характеризуючи ліберальну ринкову економіку
на прикладі господарства США, Б.Гаврилишин висловлює
думки з приводу перспектив розвитку цієї економічної
системи. Учений вважає, що у США функціонує економіч-
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на система вільного підприємництва, де панують приватна власність, вільний ринок та прагнення до максимізації
прибутку, які уряд законодавчо затверджує, що створює
суперницькі відносини між урядом, бізнесом та робітництвом [16,с.14–15].
Між тим, як наголошує Л.Тейлор, історично навіть країни з відносно відкритими економіками, де були створені
умови для заощаджень, інвестицій, освоєння нових технологій і зростання у приватному секторі, не здійснювали
ці процеси лише за допомогою ринкових механізмів. Усі
успішні спроби індустріалізації (від Англії кінця XVIII –
початку ХІХ ст. до Південної Кореї в 1950–1980–х рр.) будувалися на державному втручанні. Саме таку економічну політику Л.Тейлор вважає доцільною для перехідного
періоду розбудови ринкової економіки – як з макроекономічної точки зору, так і на рівні фірм. Ключове питання
промислової стратегії для постсоціалістичних держав дослідник убачає в тому, як адаптувати до нових умов державні підприємства, поступово трансформуючи деякі з
них на такі, що здатні підтримувати економічне зростання,
стаючи приватними [17,с.87–88].
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Чарівна аура колекцій
Досліджена сучасна специфіка функціонування культури як системи.
Були використані структурний, системний, компаративний та
психоаналітичний методи. Зроблено висновок, що деконструкція
аксіосфери надає колекціонерству статусу соціокультурного
феномена, внаслідок чого система культури починає функціонувати як
самопоглинаюча та самогенеруюча система, заснована на серійному
принципі виробництва та деконструкції колекцій культурних кодів,
актуалізуючи відповідні зміни у роботі соціокультурних механізмів, що
продукують новітні стандарти, засновані на перверсивних моделях.
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The magic Aura of Collections
The article studies the contemporary specifics of culture functioning of
culture as a system. The methods used are structural, system, comparative
and psychoanalytic ones. It is stated that modern flourishing of consumer
society actively favours the deconstruction of subject’s axiological objectives
and, proclaiming the priority of material values over spiritual ones, is
a triumphant consolidation of collector’s fetishism as a basic principle
of modern medium. It is stated that deconstruction of axiosphere gives
collecting a status of sociocultural phenomenon, which provokes the
comprehension of culture system as one universal global collection, the
system levels of which are respectively another kind of collections. The
conclusion is made that the system of culture functions as self–absorbing
and self–generating system, based on serial production principle and on
cultural codes collections deconstruction; this actualizes the respective
changes in sociocultural mechanisms producing new standards based on
perverse models.
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Волшебная аура коллекций
Исследована современная специфика функционирования культуры
как системы. Были использованы структурный, системный,
компаративный и психоаналитический методы. Сделан вывод,
что деконструкция аксиосферы наделяет коллекционерство
статусом социокультурного феномена, вследствии чего система
культуры начинает функционировать как самопоглощающаяся
и самогенерирующаяся система, основанная на серийном
принципе производства и деконструкции коллекций культурных
кодов, актуализируя соответственные изменения в работе
социокультурных механизмов, которые продуцируют новейшие
стандарты, основанные на перверсивных моделях.
Ключевые слова: деконструкция, серия, коллекция, культурный
код, социокультурные механизмы, перверсия, кастрация, фетишизм,
постмодернизм.
Позбавитися зваби – ось
єдино можлива кастрація.
Жан Бодріяр

Швидкі зміни у функціонуванні соціокультурного середовища ХХІ століття ґрунтуються на стихійній деконструкції усталених культурних моделей, що зайвий раз
проголошує актуальність окремих теоретичних положень
постмодернізму та їх практичну реалізацію у сучасному
повсякденні. Отже, фактично йдеться про інтеграцію парадигмального історико–культурного досвіду до ризоморфного простору сучасної культури, що провокує не лише
чисельні деконструкції систем і підсистем традиційного
типу, а й сприяє народженню та становленню нових і радикальних соціокультурних механізмів.
Таким чином, проблемою, яку ми спробуємо розв’язати
у цій статті, є специфіка сучасного функціонування культури як системи.
Ступінь розробленості даної проблеми міститься у роботах Р.Барта, Ж.Бодріяра, П.Вірільо, Ф.Гваттарі, Ж.Дельоза,
Ж.Дерріди, У.Еко, Ю.Крістєвої, Ж.Лакана, Ю.Лотмана,
М.Мерло–Понті, М.Фуко.
Актуальність написання цієї статті мотивується тим, що
у вітчизняному просторі філософського осмислення поЗбірник наукових праць «Ґілея: науковий вісник»
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ставлена проблема, нажаль, фігурує ще у зародковій стадії
осягнення.
Отже, метою даної статті є дослідження основних
принципів функціонування сучасних соціокультурних
механізмів.
Справжній розквіт суспільства споживання, що відбувається за сучасної доби, активно сприяє деконструкції
аксіосфери та, проголошуючи пріоритет матеріального
над духовним, є тріумфальним ствердженням збирацького
фетишизму у якості базового принципу функціонування
соціокультурного середовища. В такий спосіб деконструкція аксіологічних настанов суб’єкта провокує осмислення
колекціонерства вже у статусі соціокультурного феномена.
Отже, система культури, розглянута в такому ракурсі, постає як єдина глобальна універсальна колекція, системні
рівні якої, відповідно, являють собою колекції окремого
ґатунку. Ми вважаємо, що базовий принцип організації та
функціонування колекції як структури цілком вичерпно
пояснюється залученням до її аналізу серійного методу:
«Кожна серія повертається до себе, оскільки інша серія
повертається до неї; кожна серія уходить від себе, оскільки
інші серії повертаються до себе: зруйнувати усі дистанції,
але на одній–єдиній лінії, бігти стрімголов, але на одному
й тому ж місці. Сірий метелик відмінно розуміє подію сховатися та, залишаючись на одному місці, зливається з корою дерева» [6,с.237]. Але ж метелик може і контрастувати
на корі дерева. Отже, провідну роль в актуалізації кожної
окремої колекції, відповідно, відіграє соціокультурний
контекст, який виступає фоном її експонування, створюючи додаткові відтінки її сприйняття. Наприклад, колекція
середньовічної зброї може належати середньовічному феодалу та знаходитися у його замку, або вона може належати
державному історичному музею та експонуватися в ньому, або ж її власником цілком може бути й приватна особа,
яка зголосилася виставити її на показ у сучасній приватній
галереї. Іншим суттєвим моментом є те, що, по–перше,
предмети колекцій, фактично утворюючи серії того ж самого, відсилають до інших серій предметів, провокуючи
нестримне кружляння поміж окремими серіями та колекціями серій; по–друге, як кожна окрема серія, так і колекції
серій постійно відсилають до певних культурних кодів, які
також утворюють серії та осмислюються як серії. Отже,
ми маємо на увазі процес нестримного смислогенезу, що
відбувається як всередині кожної окремої серії, так і при
зовнішній взаємодії між ними. В такий спосіб культура як
серія колекцій та як колекція серій функціонує як самопоглинаюча та самогенеруюча система, щоразу відтворюючи
та знов деконструюючи себе: «Будь–яка самопоглинаюча
система, яка втягнута у тотальну змову сама з собою, так,
що знаки в ній втрачають усілякий смисл, якраз через це
впливає з рідкісною чаруючою силою. Системи зачаровують своїм езотеризмом, який береже їх від зовнішніх логік.
Коли самодостатнє та самознищуюче дещо всотує в себе
дещо реальне – це зачаровує» [4,с.143–144]. Цілковита
відкритість таких систем, їхня здатність до самовдосконалення і адаптації, а також динамічне ковзання між структурними компонентами–серіями, що здійснюється через
вільне оперування культурними кодами, породжує досить
несподівані ефекти, які у сфері реального набувають особливої артикуляції у переході від подібного до подібного:
«Зваба – це те, що переходить від одного до другого у різних, несхожих формах, т.б. обминаючи однаковість. (При
клонуванні відбувається зворотне: перехід здійснюється
від подібного до подібного, обминаючи інакшість, і це нас
зачаровує)» [2,с.103]. Отже, якщо розглядати предмет колекції як частину цілого, як структурний елемент її серії,
то він буде зачаровувати, але, якщо зосередитися на його
унікальних особливостях, то він вже почне зваблювати.
Колекціонерство як явище відоме історії людства ще з
давніх–давен. Традиційно вважалося, що предмети колекцій являють собою обличчя їх власника. Багато прикладів
цього надає література. Так, витончений естет і красень
Доріан Грей колекціонував все, що пов’язане з красою
та вишуканістю і їх предметно–речовими втіленнями, зокрема не тільки коштовне каміння і ювелірні прикраси, а
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й не менш чаруючі легенди про їх походження і містичні властивості, репрезентуючи оточенню красу як спосіб
життя. Розвиваючи цю ідею, Умберто Еко розмістив портрет лондонського денді Оскара Уайльда на сторінках
«Історії Краси» – інтелектуально–естетичної колекції.
Однак, осмислення краси як життя протягом історії йшло
пліч–о–пліч із розумінням краси як смерті, що сягає корінням в архаїчні релігійні практики, де в жертву богам
завжди приносилося якнайкрасивіше і якнайкраще, сформувавши стереотип перверсивного ґатунку: красиве означає мертве. Вишуканість, витонченість і крихкість краси,
асоціюючись із беззахисністю, під дією цього стереотипу
спонукають по насильства над собою, формуючи кредо
збочення: красиве треба зламати, зґвалтувати чи вбити.
Саме цей аспект і було висвітлено Джоном Фаулзом у романі «Колекціонер», головний герой якого від колекціонування вбитих ним метеликів прогресує до живих людей:
«Я – один з екземплярів його колекції. <…> Треба бути
мертвою, насадженою на голку, завжди однаковою, такою,
щоб милувалося око. Він розуміє, що частково моя краса –
це результат того, що я – жива. Але по–справжньому живою я йому не потрібна. Я повинна бути живою, але ніби
мертвою» [7,с.242]. Отже, красиве потрібно зробити своїм,
красивим треба заволодіти у будь–який спосіб. Краса повинна відчути на собі ту пристрасть, яку вона породжує, її
слід зробити спорідненою з собою та розділити з нею чарівну ауру змертвіння, ламаючи, ґвалтуючи, ранячи та вбиваючи її: «Колекціонер ревниво домагається виключних
прав на мертвий об’єкт, що вдовольняє його фетишистську
пристрасть. Секвестрація, ув’язнення: першим екземпляром у його колекції завжди стає він сам» [4,с.214–215].
Але цього йому ніколи не збагнути. Одержимий наругою
збочення, що лине від його колекції, щоразу споглядаючи
її та на самоті насолоджуючись нею, він залишається наодинці з єдиним, що в нього є насправді – із затримкою
на анальній стадії накопичення та міцно вкоріненим комплексом кастрації: «Я думаю про всіх тих метеликів, які
вивелися б, якби ці залишилися жити. Тільки уявіть собі
цю тендітну, живу красу, яку ви занапастили! <…> Ви навіть цих нікому не показуєте, ні з ким не ділитеся! Ну хто
це бачить? Ви, як скупець грошима, набили свої скрині
красою та зачинили їх на замок» [7,с.64]. Та проте, навіть
якби він і зголосився б на оприлюднення своєї колекції, то
все одно, далеко не всі змогли б розділити його екстатичні почуття від споглядання знівеченої краси: «Метеликів
колекціонують і дуже розумні люди. – Розумні… Який у
цьому сенс? А от чи можна назвати їх людьми?» [7,с.91].
Милування змертвілою, знесиленою, знетямленою, безпорадною красою, яка особливо вчаровує збоченця тим, що у
такому стані є ще більш витонченою, ніж витонченість та
потребує вкрай обережного ставлення і надзвичайної турботи, на нашу думку, цілком можна осмислити як базовий
принцип генерації перверсій, що репрезентують батьківський інстинкт імпотента. Він красномовно проголошує
себе також і у штучному оформленні природнього: «Потім
були метелики. Мабуть, це навіть красиво. Так. Вони красиво підібрані та укладені, їхні бліді мертві крильця розпростерті під одним кутом. І мені було так жаль їх, бідних,
мертвих: вони такі ж його жертви, як я» [7,с.150]. Отже,
на перший план тут пафосно висувається краса штучного,
яка, загострено контрастуючи із природньою красою, не
запобіжно призводить її до загибелі. Але краса зображена у романі далеко не у пасивній формі. Вона із останніх
сил відстоює свої права та естетичну справедливість: «Я
розбила всі його потворні попільнички та керамічні вази.
Потворні прикраси не мають права на існування» [7,с.152].
Сприйняття штучності як краси у свідомості колекціонера
яскраво контрастує із красою як маніфестом життя природнього у переконаннях його полонянки: «Йому байдуже,
що я говорю, що відчуваю, мої почуття нічого для нього
не означають. Йому важливе тільки те, що він мене упіймав. Наче метелика. І що я – тут. <…> Йому потрібна я,
мій вигляд, моя зовнішність, а зовсім не мої почуття, думки, душа, навіть і не тіло. Нічого, що є у мені від істоти,
від людини. Він – колекціонер. Колекціонерство – велике,
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мертве ніщо, яке заповнює всю його сутність» [7,с.191]. За
логікою цього твору та його ідейно–тематичним спрямуванням, такий конфлікт повинен мати лише один–єдиний
варіант розв’язки: «У даному випадку треба, щоб один із
двох помер, причому завжди це один і той же – тому що
інший вже мертвий» [4,с.217].
Отже, колекціонерство являє собою тріумфальне ствердження уречевлених почуттів, де істота сприймається
як неістота через несвідоме асоціативне включення її до
предметної серії колекції. Пріоритет таких тенденцій породжує досить однозначні прогнози – неприйняття усього,
що пов’язане зі сферою життя. У сфері міжсуб’єктних стосунків це означає повну нівеляцію зваби: «Інші пристрасті
протистоять звабі, але, на щастя, теж частіше за все зриваються на верхньому витку спіралі. Наприклад, колекціонерство, збирацький фетишизм» [4,с.214]. Зваба, яка лине
від об’єкта пристрасті, спокушаючи жвавим мерехтінням
його єства та надією на граційне кружляння спільного
шарму у потоці витонченості протиставляється згрубілій
владній претензії на володіння у фетишистському світогляді колекціонера: «І ніколи вже не зуміє він відволіктися від
цього безумства, тому що його любов до об’єкта, любовна
стратегія, якою він опутує його, – це перш за все ненависть
і страх перед звабою, яка виходить від об’єкта. Хоча, також
ненависть і відраза до себе – до зваби, яка може виходити від нього самого» [4,с.215]. Цілковита неспроможність
розбудови стосунків за стандартними матримоніальними схемами, породжена глибокою невпевненістю у собі,
що рясно квітне на ґрунті фетишизму, зумовила задіяння
моделі підміни понять: «Краще вже монотонна зачарованість колекцією, гіпнотизм мертвої відмінності – краще
вже одержимість тотожнім, тільки би не зваба іншого»
[4,с.216]. Абсолютна нездатність до відвертих почуттів,
боягузтво, страх перед теплотою близькості, зневіра у людяності та щирості, педантизм і садизм – ось далеко не повний перелік якостей, породжених комплексами, що штовхнули колекціонера на протизаконні дії: «Так чи інакше,
він сам запертий у нерозв’язній логіці: усі знаки любові,
які вона могла би йому подати, будуть витлумачені прямо
протилежним чином. І найніжніші здадуться найпідозрілішими» [4,с.217]. Зваба, що струмує від краси, наповнюючи все навкруги життєдайною силою, відверто контрастує
з сутністю колекції, якою є стагнація змертвілої зачарованості. Якщо звабу у цьому контексті можна розглядати як
щирий потяг душі, то зачарованість передбачає певні насильницькі дії, дещо чуже для об’єкта, але нав’язане йому.
Якщо зваба лине зсередини, то зачарованість приходить
ззовні. Саме фетишистська зосередженість на зовнішньому та зачарованість поверхневим і неможливість проникнути вглиб на більш витончені рівні, де знаходяться краса
і зваба, цілковита неспроможність взяти участь у їх безвідплатному дискурсі, врешті призводять їх до загибелі:
«Можливо, краса і зваба повинні поплатитися ув’язненням
і смертю, тому що занадто небезпечні, тому що нам ніколи
не воздати їм за те, що вони дарують нам. Тоді залишається лише подарувати їм смерть» [4,с.217]. Краса у стадії
вмирання та станах, похідних від цього є справжньою знахідкою, яка причаровує колекціонера. Ницо вдовольняючи
миттєві імпульси прагнення влади та власницькі інстинкти позбавленням прекрасного його легкості, натхнення і
снаги, асоціативних та причинно–наслідкових зв’язків, що
могли б виникнути через подальшу взаємодію з його величною грацією, збоченець сам виконує над собою єдиний
можливий вирок: «Позбавитися зваби – ось єдино можлива кастрація» [4,с.214].
Сучасне суспільство споживання функціонує за рахунок
актуалізації стратегії музеєфікації, де, як ми вважаємо, наявний потужний лейтмотив перверсій та насильства щодо
попередніх культурних кодів, яке здійснюється через їх
плагіат у тиражуванні масового виробництва. Апогеєм цієї
трансгресивної феєрії стає позиціонування померлого, а
потім відновленого культурного коду як найприбутковішої
інвестиції споживацького аукціону. Демонстрація культурного коду як товару у вітринах є найвиразнішим вираженням перверсії, бо манекени зачаровують споживачів штучЗбірник наукових праць «Ґілея: науковий вісник»
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ною пластмасової людини так само, як вітрини з мертвими
метеликами чарували колекціонера. Саме ув’язнення краси у вітринному просторі мас–маркету, прозоре скло якого є найміцнішими гратами, постає вихідним пунктом
сучасного конфлікту естетики і фетишизму. Проте, на
постсучасному етапі ця проблема не вирішується, а, навпаки, особливо загострюється на новому гвитку спіралі –
ув’язненні краси у гіперреальному просторі екрану: «Від
міста, театру людської діяльності з його центром і ринковою площею, з множинністю присутніх там акторів та глядачів до «Чинечити» і «Телечити» [красномовні назви італійських кіно– і телекомпаній: «Кіномісто» і «Телемісто»],
населених відсутніми глядачами, – один крок: це крок
від старовинного винаходу міського вікна, вітрини, цього
оскляніння речей і людей, через більш ширше, особливо в
останні десятиліття, використання прозорості до фото– і
кінематографічної, а потім й до електронної оптики телетрансляційних засобів, здатних утворювати вже не просто
вітрини, але міста–вітрини, нації–вітрини, цілі медіамегаполіси, які мають парадоксальну владу об’єднання індивідів на відстані навколо мислиннєвих та поведінкових стандартів» [5,с.118]. Досить сумно усвідомлювати, але ми все
ж вважаємо, що ці стандарти генеруються саме за некрофільною моделлю музейного імперативу: «Коли малюєш
щось, воно живе. А коли фотографуєш, помирає» [7,с.65].
Деконструкція культурного коду, звичайно ж, надає йому
життєдайної сили, вносячи певні корективи, актуальні для
конкретного процесу буття, але, бодай хоч раз зафіксований на плівці, він одразу же марніє, перетворюючись на
метелика з колекції, який чарує саме тим, що тепер приречений бути однаковим назавжди. Натомість, динамічні рухи деконструкції, що в даному випадку стають вже
іронічними, здатні знов зруйнувати цю статичну фіксацію
смерті, щоразу відроджуючи об’єкт у його нових серіях та
реміксах. Саме таку іронію деконструкції музейного імперативу спостерігаємо у розширенні спектру вітринної
репрезентації колекцій та її перенесенні зі сфер культури і бізнесу до побутового життя індивіда: «Усі будинки
змертв’янілі, й ніщо не порушує цього штучного спокою.
Огидна всепроникність зелених насаджень як нав’язлива
думка про смерть, засклянілі пройоми, які нагадують кришталеву труну Білосніжки, масиви блідих та низькорослих квітів, розташовані подібно до розсіяного склерозу,
нескінченне розвітвлення проводів над, під, навколо будинку, нагадуючих катетери у реанімаційному відділенні
шпиталю, ТБ, стерео, відео, які встановлюють контакт
із зовнішнім світом, машина, машини, що забезпечують
зв’язок із поховальним торгівельним центром, супермаркетом, нарешті, дружина й діти як наочні ознаки успіху, –
все тут говорить про те, що смерть в решті решт знайшла
собі ідеальний притулок» [1,с.97]. Отже, новітні стандарти
ідеології престижу, яка керує суспільством споживання,
засновані на феномені колекціонерства, некрофільний аспект якого постає у статусі одного з центральних елементів генерації стратегій репрезентацій. Досить показовим у
цьому контексті нам видається ідеал жіночої сексуальності, уособлений в образі Білосніжки. Ледь долаючи спокусу
застосувати щодо нього аналіз із позицій фройдизму, ми
все ж обмежимося рамками деконструктивізму, де опозиція Барбі / Білосніжка, дорівнюючи опозиції біофільне
/ некрофільне, руйнується внаслідок зняття межі, маніфестуючи екзальтовану фертильність як абсолютну інвестицію штучного запліднення соціальними статусами уявного простору символічного безсмертя. Іронічна потенція
репродуктивності кастрації, завзято стверджуючись через
змертвілий об’єкт, нівелює тендітну креативність пошуків
на користь насильницьки нав’язаних стандартів. В такий
спосіб штучність, техногенність, оскляніння як перверсивні обрамлення успіху стають невід’ємними компонентами
претензійної демонстрації колекцій соціальних символів
престижу: «Але якщо запаси предметів зумовлюють утворення людських запасів, то латентне насильство в запасі
предметів зумовлює зворотне насильство стосовно людей» [3,с.103]. В такий спосіб деконструкція аксіосфери,
що відбувається у суспільстві споживання, актуалізується
Збірник наукових праць «Ґілея: науковий вісник»

Випуск 77

в антилюдському спрямуванні пріоритету речі, що деформує свідомість індивіда, відповідно накладаючи відбиток
на всі сфери його життя. Тепер уречевлений гендер хизується не тенетами зваби, а матримоніальною владою із
найдорожчою колекцією соціальних статусів та скляною
вітриною кар’єри, бізнесу та шлюбу. І заклопотана дружина–домогосподарка, імовірно, може подумати про чоловіка–кар’єриста теж саме, що й безтурботна коханка про
свого одруженого коханця–бізнесмена: «Я знаю, що я для
нього таке. Метелик, якого він все життя мріяв упіймати.
<…> Колекціонування – це антижиття, антимистецтво,
анти – все на світі» [7,с.145]. Отже, ідеологія престижу
суспільства споживання, орієнтуючи індивіда на збирацький фетишизм та спекуляції, пов’язані навіть зі сферами
тілесності та побуту, сприяють тотальному огрубінню, уречевленню та остаточній нівеляції витонченості. Стандарти
успішності, впроваджені Америкою у світовий соціокультурний простір, засновані на колекціонуванні та експонуванні досягнень, які обов’язково повинні бути втілені в
елементах предметно–речової сфери навколишнього оточення, спрямованими на амбітну репрезентацію з метою
отримання ще більшого зиску: «У всьому цьому нема ані
чарів, ані зваби. Зваба в інших країнах, в Італії, в окремих
пейзажах, що стали картинами, наскільки ж окультурених
і рафінованих у своїх нарисах, як міста і музеї, в яких вони
зберігаються. Означений, окреслений простір, у найвищому ступені притягальний, в якому смисл посеред цієї розкоші перетворюється в решті решт на звичайну прикрасу.
Тут же все зовсім навпаки: не зваба, але абсолютне вчарування, вчарування зникнення всіх критичних та естетичних форм життя, у випромінені ні з чим не співвіднесеної
реальності, іманентній та сонячній. Нейтральність пустелі:
нерухомість без бажання. Нейтральність Лос–Анджелеса:
безсмислений рух без бажання. Кінець естетики» [1,с.200].
В такий спосіб на сучасному етапі вже відбувається безапеляційна деконструкція аксіосфери, яка надає колекціонерству статусу соціокультурного феномену, внаслідок
чого система культури починає функціонувати як самопоглинаюча та самогенеруюча система, заснована на серійному принципі виробництва та деконструкції колекцій
культурних кодів, актуалізуючи відповідні зміни у роботі
соціокультурних механізмів через участь у процесі стихійного смислогенезу. Новітні стандарти суспільства споживання генеруються за некрофільною моделлю музейного
імперативу, позиціонуючи померлий, а потім насильницьки відновлений у плагіаті масового виробництва культурний код як найприбутковішу інвестицію. Демонстрація
культурного коду як товару, а також трансформація досягнень в їх уречевлені еквіваленти, які претензійно репрезентуються з метою отримання ще більшого зиску, є урочистим ствердженням перверсії у статусі базового принципу
функціонування сучасної ідеології престижу, орієнтованої
на збирацький фетишизм та нівеляцію духовних, етичних
та естетичних критеріїв.
Дане дослідження дозволяє скласти широкий спектр
прогнозів щодо функціонування культури як системи, а також окреслити новий вимір актуалізації соціокультурних
механізмів та зробити висновки про майбутні зміни у відповідних різновидах дискурсивних практик.
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Вплив формальних соціальних груп
на особистість
Розглянуто особливості малої соціальної групи. Встановлено, що до
малих здебільшого належать формальні групи, яких у філософії ще
називають цільовими. Також проаналізовано структуру формальних
груп і встановлено їх відмінність від неформальних. З’ясовано,
що формальні соціальні групи на відміну від неформальних свою
діяльність регламентують нормами, традиціями, сповідують усі однакові
цінності. Показано вплив формальної групи на індивіда, а також роль
формальної соціальної групи як суб’єкта колективної дії в історичному
процесі розвитку суспільства.
Ключові слова: індивід, соціальна група, формальна група, цільова
група, колективна дія.
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Influence of formal social groups onto the personality
Peculiarities of small social group are studied. It is determined that to
small groups mostly belong formal groups, which in philosophy are also
called purpose–oriented. It is mentioned that every person simultaneously
belongs to several groups. To one group we can belong during quite a
short period (excursion group, army, technical college). When the goals are
achieved such groups break down. The others, contrariwise, accompany us
during all our life (family, relatives, friends) and have remarkable influence. It
is proved that in the basis of this or other division into the groups is the fact
that social groups are the movers of social progress, because the society
stops its development without them, without their activity. Except for this,
on the character of social groups depend not only society’s development,
but also its statics, so to say the quality of functioning of all society’s
institutions at the certain moment of historical development. Depending on
the fact, of which groups society consists, which one dominates and which
one subordinates, the type of society, its social–political and state regime
depends. Also the structure of formal groups is analyzed, their difference
from informal is determined. It is cleared up that formal social groups, in
contrast to informal, regulate their activity with the norms, traditions, and
follow the same values. The influence of formal group to the individual,
as well as its role as a subject of collective activity in historical process of
society’s development is shown.
Keywords: individual, social group, formal group, purpose–oriented
group, collective activity.
Полищук А.С., кандидат философских наук, доцент кафедры
общественных дисциплин, Хмельницкая гуманитарно–педагогическая
академия (Украина, Хмельницкий), Prokurator2007@ukr.net
Влияние формальных социальных групп на личность
Рассмотрено особенности малой социальной группы.
Установлено, что к малым большей частью пренадлежат
формальные группы, которые в философии еще называют
целевыми. Также проанализировано структуру формальных групп
и установлено их отличие от неформальных. Выяснено, что
формальне социальные группыв отличии от неформальних свою
деятельность регламентируют нормами, традиціями, исповедуют
все одинаковые ценности. Показано влияние формиальныой группы
на индивида, а также роль формальной социальной группы как
субьекта колективного действия в историческом процессе развития
общества.
Ключевые слова: индивид, социальная группа, формальная
группа, целевая группа, коллективное действие.

Людина є цікавою і унікальною істотою, яка своєю діяльністю творить і змінює своє буття відповідно до власних
переконань та суспільних потреб, а також зазнає впливу
від нього (буття). Однак сама людина, незважаючи на своє
місце у світі, не здатна зробити відповідних перетворень,
змін тощо, для цього вона об’єднується, входячи до складу відповідних груп. При цьому учасники групи у процесі
досягнення мети взаємодіють між собою і в такий спосіб
здійснюють вплив один на одного і не лише. Оскільки
більшість таких груп є відкритими і взаємопов’язаними,
то вони здійснюють вплив і на оточуючих, тобто на тих, з
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ким співпрацюють і хто споживає їхні блага та результати
праці.
Варто пам’ятати, що сучасний світ, у якому знаходиться
людина, є надзвичайно різноманітним у всіх відношеннях,
а тому соціальні групи, як суб’єкти соціального розвитку,
можна поділити на формальні і неформальні.
Розглядаючи формальні соціальні групи, слід відмітити,
що у сфері суспільних наук до них звертеються дослідники
багатох галузей знань: філософії, соціології, політології,
педагогіки, права, психології тощо. Незважаючи на таку
поширеність даної проблеми серед багатьох наук, найбільш вагомий внесок у дослідження даної проблеми зробив Т.Гоббс, який розглядав формальну групу як відкриту
до дії одиницю соціальної структури. Російський філософ
М.Бердяєв, розглядаючи соціальну систему й досліджуючи
чинники, що впливають на формування соціальних груп,
вагоме місце відводив ідеології, а вже потім – професійним та економічним чинникам. Сучасний український філософ, науковець, громадський діяч В.Андрущенко у праці
«Організоване суспільство. Проблеми організації в Україні
на рубежі століть: досвід соціально–філософського аналізу» звертає особливу увагу на структуру суспільства і роль
малих (формальних) груп. М.Михальченко, досліджуючи
трансформаційні процеси в українському суспільстві, належне місце відводить формальним соціальним групам
у процесі суспільно–політичної трансформації. Відомий
мислитель Е.Дюркгейм розглядав колективну дію формальної групи як найбільш могутній фокус моральних і
фізичних сил.
Однак, незважаючи на такий пожвавлений інтерес до
даної теми у філософії та й в інших науках, поза увагою
дослідників залишилися проблеми, пов’язані із дослідженням впливу колективної дії неформальних соціальних груп
на індивіда і на соціальний розвиток взагалі.
Виходячи з цього, формулюється і мета статті: розкрити вплив колективної дії формальних соціальних груп на
особистість.
Завдання статті: з’ясувати, що таке формальна соціальна група й чим вона відрізняється від неформальної і яка
відмінність їх колективної дії; показати, якого впливу у такій групі зазнає особистість.
Відомо, що людина, як істота соціальна, живе, діє і
розвивається у соціальній групі. Практично під впливом
її колективної дії відбувається становлення особистості –
складається її спрямованість, формується суспільна активність, воля, створюються умови для саморегуляції та розвитку здібностей.
Життя суспільства, вважаює М.Олсон, і цьому не заперечиш, складається із життя його індивідів, зв’язаних
між собою різноманітними взаємовідносинами: церковю,
профспілками та іншими подібними інститутами. Наукове,
релігійне, економічне життя суспільства розвивається за
рахунок можливостей цих інститутів. При цьому кожний
такий інститут, соціальна група має свій шлях становлення
і власні методи впливу на особистість [5,с.105].
Проблеми функціонування соціальних груп досліджуються і вивчаються філософією, політологією, соціологією, правом, соціальною психологією та педагогікою.
Одним з перших визначив їх Т.Гоббс. У своїй основній
праці «Левіафан» він писав, що соціальна група – це сукупність певного числа людей, об’єднаних спільним інтересом чи спільною справою. В соціумі Т.Гоббс виділив такі
соціальні групи, як упорядковані та неупорядковані, політичні й приватні тощо [1,с.5–285].
Згодом поняття соціальної групи набуло дещо іншої інтерпретації. Наприклад, Л.Гумплович однозначно
пов’язував його з біологічними (расовими) ознаками людей [2]. Ч.Кулі наголошував на важливості так званих первинних груп – сім’я, сусіди, товариські об’єднання [4].
К.Маркс, Ф.Енгельс, В.Ленін підкреслювали історичний характер соціальної структури суспільства та вирішальну роль у ній таких соціальних об’єднань, як класи.
Отже, соціальна група – це певна спільність людей, які
поєднані на основі відповідних загальних ознак, що стосуються спільної діяльності, на підставі якої виникають
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певні психологічні утворення (соціальне почуття, інтереси
та ін.). Усі соціальні групи і навіть особи, які висловлюють
і представляють колективну дію своїх груп, є учасниками
соціальної системи.
У зв’язку з такою поширеністю цієї проблеми у сфері
соціальних наук утворилася певна їх класифікація за такими ознаками: за принципом формування (умовні, реальні
групи); за величиною (малі, великі); в залежності від умов
формування (природні, лабораторні групи); в залежності
від форм організації (формальні, неформальні та референтні). В даному випадку ми більше увагу приділимо колективній дії формальних соціальних груп.
Кожна людина одночасно належить до декількох груп.
До одних ми належимо досить короткий термін (екскурсійна група, армія, технікум). Досягаючи цілі, такі групи
розпадаються. Інші, навпаки, супроводжують нас усе життя (сім’я, родина, друзі) і мають неабиякий вплив.
В основі цього чи іншого поділу суспільства на групи
лежить той факт, що суспільні групи є рушіями суспільного поступу, адже без них, їхньої активності, дій суспільство припинить свій розвиток. Крім цього, від характеру
самих суспільних груп залежать не лише динаміка суспільства, але і його статика, тобто якість функціонування
всіх суспільних інститутів у той чи інший момент історичного розвитку. Залежно від того, з яких груп складається
суспільство, хто з них панує, а хто підпорядковується, від
реальної їх діяльності залежить і тип суспільства, його
суспільно–політичний і державний лад. Отже, виходячи зі
складної будови суспільства, його системної побудови, ми
доходимо висновку, що, крім поділу суспільства на політичні, економічні та інші системи, його можна вивчати під
кутом зору діяльності різних суспільних груп – великих і
малих (макро– і мікро–груп).
У соціальній філософії рушійними силами розвитку
суспільства вважають різні суспільні явища: об’єктивні
суспільні суперечності, продуктивні сили, спосіб виробництва та обміну, розподіл праці, дії широких мас
людей, цілих народів, соціальні революції, потреби та
інтереси, ідеальні мотиви тощо. Вони, таким чином,
пов’язуються з суперечностями суспільного розвитку та їх
вирішенням, соціальним детермінізмом, об’єктивними та
суб’єктивними чинниками історії, діяльністю людей або ж
є комплексом усіх цих чинників. Кожний із вказаних підходів правомірний, відображає якусь долю істини.
Вищевикладене світчить про те, що рушійні сили розвитку суспільства пов’язані насамперед з діяльністю людей. Такий поділ в науці цілком виправданий, оскільки
життя суспільства, його історія є діяльністю людей, тобто
діяльністю особистостей, соціальних груп, народів тощо.
Тому ця історія має розглядатися саме у контексті діяльності людей: усі закони суспільного розвитку, вся логіка такого процесу існують лише у людській діяльності.
Акцентування на тому, що суспільство – це діяльність людей, має і глибокий методологічний сенс. Здатність бути
рушійною силою – це найсуттєвіша властивість людської
діяльності взагалі.
Суб’єктами суспільного життя є самі люди, саме вони,
завдяки колективній та індивідуальній дії творять історію. Творцями соціального процесу вони є разом з іншими людьми, у взаємозв’язку з ними – в результаті цього
формується колективна дія, адже там, де навколо мети
об’єднується більше двох людей, утворюється колективна
дія. Кожна людина включена в певну соціальну спільноту
чи групу (або в декілька соціальних груп). Тому суб’єктами
історичного процесу є не тільки індивіди, але й соціальні
спільноти, що формуються на засадах єдності історичної
долі, обставин життя, інтересів і цілей індивідуального
та суспільного розвитку. Сукупність різноманітних соціальних спільнот, зв’язків між ними складають соціальну
структуру суспільства, що функціонує і розвивається задяки колективної дії.
Варто відзначити, що така сукупність утворюється через наявність спільної мети і способів її досягнення.
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В теорії управління розподіляють групи, які є основою будь–якого колективу, на формальні і неформальні.
Формальні групи ще називаються офіційними.
Офіційна (формальна) група створюється як структурна
одиниця на підставі штатного регламенту, інструкцій та інших документів. Формальними є студентська група, сім’я,
військовий підрозділ, виробнича бригада. Ділові стосунки між її членами визначаються посадовими обов’язками
кожного й регулюються певним розпорядником.
Про формальні групи згадується і в праці В.Ільїна
«Держава і соціальна стратифікація», де він розглядає таку
класифікацію соціальних груп: з точки зору групового
зв’язку – формальні і неформальні. По–перше, переважає
безособистісний, по–друге – особистісний зв’язок. З точки зору ступеня міцності виділяють короткотривалі групи
(натовп, черга), спорадічні групи, що знову створюються
час від часу (болільники однієї команди), постійні групи. З
точки зору розміру виділяють малі і великі групи. Малою
вважається група, в якій всі члени можуть знаходитись в
безпосередніх, особистісних або формальних відносинах,
не користуючись допомогою посередників [3,с.135].
Нас цікавлять саме формальні групи, оскільки формальні групи – це групи, що виникають з ініціативи адміністрації і входять певним підрозділом до організаційної структури і штатного розкладу підприємства. Існують
різні типи формальних груп: 1. Група керівників (команда) – складається з керівника підприємства (його підрозділу) і безпосередніх заступників та помічників керівника. 2. Функціональна група – поєднує в собі керівника і
спеціалістів функціонального підрозділу (відділу, бюро,
служби), які реалізують загальну функцію управління і мають близькі професійні цілі та інтереси. 3. Виробнича група – має у своєму складі керівника і працівників, зайнятих
виконанням певного виду робіт на низовому рівні управління (ланка, бригада, ділянка). Члени групи разом працюють над одним завданням, стимул – кінцевий результат, а
відмінності між ними, пов’язані з розподілом видів робіт
між членами групи залежно від кваліфікації робітників.
4. Комітет – це група всередині підприємства, якій делегуються повноваження вищою ланкою керівництва для
виконання будь–якого проекту чи завдання. Головна відмінність комітету від інших формальних структур полягає
у груповому прийнятті рішення, що іноді є найефективнішим засобом вирішення складних проблем і досягнення
цілей.
Якщо ж аналізувати формальні групи, то стає зрозумілим, що вони є невеликими і належать до малих груп. В
таких групах відносини носять переважно формальний характер. Такі групи, як правило, ще називаються цільовими.
Тобто вони утворюються для розв’язання певних завдань.
Відносини та діяльність у формальних цільових групах регулюють суворі інструкції, службові приписи тощо.
Як бачимо, спільним у підходах до формальних груп
є те, що офіційні, цільові, формальні групи виникають за
волею керівництва для вирішення певної мети і тому у
певній мірі є консервативними, оскільки найчастіше залежать від особистості керівника, колективної дії й людей,
які працюють і діють у цій групі. А це дає нам підстави
ідентифіковувати ці поняття, коли мова ітиме про їх колективну дію. Крім цього, і в першому і в другому випадках
суб’єктом усіх суспільно–політичних організацій, соціальних груп є лідер або керівне ядро – мала формальна група
лідерів (корпоративна чи олігархічна), які, відповідно до
«Логіки колективної дії« Мансура Олсона, можуть досягати колективних інтересів, на відміну від великих груп
простих членів, що не можуть їх реалізувати. Це пов’язано
з тим, що у формальній групі взаємостосунки її учасників
регламентуються внутрішніми документами, передбачаючи високий рівень дисципліни, організованості, підпорядкування індивідуальних інтересів колективній меті, а
в неформальній групі порядок ґрунтується на традиціях,
морально–етичних принципах, за дотриманням яких стежать не тільки лідери, а й усі учасники. Також у формальній групі кожен окремо взятий індивід виконує свою роль
з метою досягнення колективного блага, а авторитет учас-
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ників її визначається тим соціальним положенням, що він
займає у цій групі. Все це говорить про те, що індивіди, перебуваючи у формальній соціальній групі, вступають у соціальні відносини, від яких зазнають відповідного впливу.
Тобто саме в процесі соціальних взаємовідносин формується індивід як член формальної соціальної групи, який
свою діяльність підпорядковує або узгоджує з волею такої
групи і цим самим робить ефективною колективну дію цієї
формальної соціальної групи [5].
Варто зауважити, що соціальні відносини охоплюють усі сфери суспільного життя та діяльності людей.
Матеріально–економічні відносини включають в себе виробничі відносини, технологічні, відносини розподілу,
обміну; соціально–політичні, правові, моральні, класові,
національні, соціально–групові; духовно–культурні, моральні, релігійні, художньо–естетичні, наукові. Суб’єктами
суспільних відносин є індивіди та соціальні спільноти,
саме їх інтереси та потреби лежать в основі суспільних
відносин.
Суспільство, як єдність соціального й індивідуального,
спрямоване, по–перше, на забезпечення умов для збереження і розвитку самого соціуму і, по–друге, на забезпечення умов для реалізації і розвитку здібностей індивідів,
для задоволення ними своїх потреб. Основні сфери людської життєдіяльності обумовлюють основні функції суспільства: забезпечення і відтворення матеріально–економічних умов життя (зростання добробуту, матеріального
достатку); регулювання і організацію суспільних відносин
(соціально–політичні, етичні гарантії виживання людства,
упорядкування і нормалізації політичних, правових, моральних відносин); духовно–культурний розвиток людей.
Суспільне життя в своїй сутності є творчим процесом
створення і розвитку людиною, як суспільно–історичним
суб’єктом, соціальних умов свого життя. В цьому процесі
розвивається і сама людина, збагачуються її можливості,
вдосконалюються здібності. Така особливість людського буття визначається в соціальній філософії поняттям
«суспільне виробництво». Суспільне виробництво не обмежується лише економічною сферою (матеріальне виробництво), воно є разом з тим і розвитком різноманітних
суспільних відносин та соціальних інститутів (виробництво форм спілкування) і процесом формування й розвитку духовної сфери людства, суспільних форм свідомості
(духовне виробництво). Отже, основні сфери життєдіяльності в їх взаємозв’язку – це і є реальний процес суспільного виробництва як виробництва життя, його суб’єкта –
суспільної людини.
Індивіди, які входять до складу формальних соціальних
груп, як було відмічено раніше, діють у її складі. Це означає, що дія індивіда чітко підпорядковується меті цієї групи і поведінка індивіда також визначається відповідними
нормами, які регламентують діяльність формальної соціальної групи. Групові норми та цінності – це певні правила, вироблені групою для забезпечення спільної діяльності
її членів. Групові санкції – це сукупність механізмів та засобів, за допомогою яких група впливає на своїх членів з
метою дотримання ними існуючих норм та цінностей.
Проте навіть у формальних групах з часом починають
переважати безпосередні контакти, внаслідок чого члени
такої групи взаємодіють з урахуванням своїх знайомаств
та контактів на особистому рівні.
Відомий польський дослідник соціальних груп
Я.Щепанський відзначав, що в усіх відносинах між членами цільової, формальної групи на певному етапі є її існування. Важливу роль починає відігравати чинник особистого
знайомства, який призводить до того, що внутрішньогрупова взаємодія втрачає свою знеособливість. Останього
ніколи не буває у великих сціально організованих групах,
де взаємовплив людей має переважно анонімний характер.
Тому в малих групах виникає особливий різновид зв’язку,
який надає більше можливостей для ідентифікації члена з
групою, ніж у великих групах [6,с.101–108].
Отже, ще однією особливістю формальних (малих) соціальних груп є здійснення контролю за поведінкою учасників через зафіксовані норми та правила, що мають фор-
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му інструкцій, пам’яток тощо. Через ці методи формальні
соціальні групи мають вплив на індивідів, які входять до
складу цієї соціальної групи.
Зважаючи на вище викладене, можна зробити висновок,
що малі соціальні групи у своїй більшості є формальними,
оскільки, на відміну від неформальних груп, їх структура
і зміст діялюності відповідає і регламентується певними
правилами, цінностями, традиціями та нормам, яким підпорядковується як дія окремо взятого індивіда, так і колективна дія усієї формальної групи. Це пов’язано з тим,
що у формальній групі індивід зазнає впливу тієї групи,
до якої він входить. Крім цього, свої дії він регламеннтує
тими нормами, що панують у даній групі. Звідси стає зрозумілим, що формальні групи відіграють важливу роль у
соціальній, політичній та економічній системах суспільства, оскільки, завдяки чіткій структуризації та розподілу
ролей при наявності високої дисциплінованості і контролю можна досягти відповідного результату й поставленої мети, а це немало в історичному розвитку суспільства,
де формальні соціальгні групи є чи не основною сферою
взаємодії індивіда і виступають провідними суб’єктами.
Колективна дія таких груп є визначальною у суспільному
розвиткові.
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«worldview» for giving the Ukrainian Soviet philosophy humanistic intentions.
However, at present it is necessary to reconsider the attitude to the concept
of «worldview». In conclusion, the article specifies that the continued use of
this concept overly ideologists philosophy or turns it in one of the sections of
Culturology.
Keywords: worldview, Weltanschauung, мировоззрение,
миросозерцание, peoples worldview, romanticism, philosophy, ideology.
Попов В.Ю., доктор философских наук, доцент, профессор
кафедры философии, Донецкий национальный университет (Украина,
Макеевка), popovmak@ mail.ru
Концепт «мировоззрение» в мировой и украинской
философской мысли
Проанализирована роль концепта «мировоззрение» в мировой
и украинской философии. Обосновывается тезис о том,
что отождествление мировоззрения и философии является
определенным атавизмом постсоветской философии.
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З проголошення Україною незалежності пройшло більш
ніж 20 років. Але звільнення від ідеологічно навантажених стереотипів, успадкованих з радянських часів, залишається актуальною проблемою для сучасної української
філософської думки. Цей процес є повільним і складним,
оскільки майже більшість представників сучасної української філософської думки (включно з автором цієї статті) вивчали філософію за радянськими підручниками і за
всього свого бажання не могли критично проаналізувати
усі концепції, які мусили засвоювати в цьому процесі.
Більшість з нас, волею чи неволею, є спадкоємцями радянської філософської спадщини і критична її переробка
потребує тривалого часу. Найважче побачити неадекватність та ідеологічну завантаженість найбільш звичних і на
перший погляд «невинних» концепцій, що видаються дуже
далекими від політики. Тому такі концепції можуть переходити з підручника у підручник, – навіть у ті, що вважаються найкращими на наш час.
Одним з найважливіших стереотипів сучасної пострадянської філософії, що є рудиментом епохи «історичного
матеріалізму», є тлумачення самої філософії як особливого різновиду (або типу) світогляду. Це тлумачення набуло
характеру мало не загального місця, свого роду трюїзму,
який в тому чи іншому формулюванні увійшов до переважної більшості вузівських підручників із загального
курсу філософії: «Філософія – теоретично осмислений
світогляд» [1,с.18], «Філософія – теоретичний світогляд,
вчення, яке прагне осягнути всезагальне у світі, людині
і суспільстві» [7,с.8], «Філософія – це система основоположних ідей у складі світогляду людини і суспільства»
[9,с.6], «Філософія – система поглядів на світ, суспільство,
місце Людини в світі та суспільстві [11,с.23–24]. Метою
нашої статті є виявлення ґенези концепту «світогляд», його
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змістовних метаморфоз у світовій та вітчизняній філософії
та ролі у самовизначенні предмету філософії.
Перш за все, слід зазначити, що ідея визначення філософії через поняття світогляду зявилася порівняно недавно, як і саме поняття світогляду. Як зауважує М.Гайдеггер,
термін «Weltanschauung (світогляд) викарбовано саме
в німецькій філософії й вперше зустрічається лише в
«Критиці здатності суджень» Канта, хоча вживається там
не в сучасному «систематично–глобальному» значенні, а
лише як особливий випадок «споглядання» (Anschauung),
а саме – як «споглядання світу», «просте сприйняття природи в найбільш широкому смислі» [13,с.5]. В 26–му параграфі другої книги першої частини своєї книги І.Кант
пише про Weltanschauung (споглядання світу) при визначенні розмірів природних речей, які необхідні для ідеї піднесеного [4,с.262].
Не відігравши суттєвої ролі в критичній філософії кенігсберзького мислителя, слово «Вельтаншаунг» припало
до смаку німецьким романтикам і близького з ними тоді
Ф.В.Й. фон Шеллінґу, якого називали «принцем романтизму». У «Вступі до нарисів системи натурфілософії» (1799)
він пише: Інтелігенція є продуктивною подвійно: або сліпо
і несвідомо, або вільно і свідомо; несвідомо вона продуктивна в спогляданні світу, свідомо – у створенні ідеального
світу [16,с.182]. Як бачимо, в цьому своєму ранньому творі
Шеллінг, вживаючи кантівський термін «Weltanschauung»
майже в тому ж значенні, що і його автор. Однак світогляд вже не звязується беззастережно лише з чуттєвістю, а
належить «інтелігенції» (тобто розуміння: «intellegentia» в
перекладі з латині – свідомість, розуміння), хоча і несвідомою. Надалі, як вважає М.Гайдеггер, у Шеллінга відбувається певне переосмислення терміна і це «слово наближається до того значення, яке нам сьогодні відомо» [13,с.6].
Під впливом Шеллінга слово «Weltanschauung» стає
своєрідним брендом німецького Романтизму і Класики.
Шляйермахер говорить про первинний світогляді християнства, Гегель пише про моральний світогляд, Гете – про
поетичний, Ранке – про релігійний.
З 1840–х років слово «Weltanschauung» перетворилося в стандартний елемент німецького філософського словника, позначаючи глобальний погляд на життя і
світ, термін майже тотожній з терміном «філософія», але
без її раціональних претензій останньої. Деякі мислителі висувають ідею всеосяжного «світоглядного вчення»
(Weltanschauungslehre). Проте дійсно вирішальний поворот здійснює Вільгельм Дільтей, обґрунтувавши особливе «вчення про світогляд», на основі якого він сподівався
поєднати факт розмаїття філософських систем з їх претензіями на всезагальність і, таким чином, виробити нове
розуміння «сутності філософії». Центральними поняттями
концепції Дільтея, що викладена, зокрема, в його роботі
«Сутність філософії», виступають поняття життя і світу.
Світ оточує людину в якості певного «наочного цілого» і
в процесі його взаємодії з людським життям виробляються
особливого роду інтерпретації дійсності – світогляди, які
прагнуть виразити «смисл і значення» цього світу. «Вся
земля покрита, неначе строкатим сплетінням незліченних
форм, життєбаченнями, художніми виразами світорозуміння, релігійно–визначеними догмами, філософськими
формулами» [3,с.49]. Поезію, релігію і філософію обєднує
деякий загальний предмет, точніше, загальне надзавдання – наблизити людство до розкриття «світової та життєвої
загадки». У ході вирішення цього завдання відбувається
становлення різних форм «життєбачень» і світобачень,
при цьому, філософія (метафізика) представляє собою особливий тип світогляду, характерними рисами якого є прагнення до обґрунтованості, понятійності та загальнообовязковості. На думку Дільтея, протягом всієї історії філософії
неухильно проявляється одна й та сама тенденція – «охопити все існування в одне світоспоглядання». Таким чином, філософія виявляється втіленням особливої функції,
«закладеної в структурі суспільства і необхідної для вдосконалення життя» [3,с.67]. Дільтей формулює «основне
положення» (Hauptsatz) свого вчення про світогляд таким
чином: «Світогляди не є продуктом мислення. Вони не ви-
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никають з чистої волі до пізнання... Вони випливають із
життєвої поведінки, життєвого досвіду, зі структури нашої
психічної цілісності» [3,с.80].
Нескладно побачити, що витлумачене таким чином поняття світогляду повністю вписується в загальне концептуальне поле філософії життя. Власне кажучи, саме цьому
напрямку ми завдячуємо ретельною розробкою і наполегливим просуванням ідеї щодо світоглядної сутності філософії. Помітний внесок у розвиток і обґрунтування цієї
ідеї внесли також неокантіанці Баденської школи, хоча у
певному сенсі, неокантіанський погляд на співвідношення філософії та світогляду є протилежним дільтеєвському. Якщо за Дільтеєм філософія похідна від світогляду і,
за певних умов, породжується ним, то пізній Віндельбанд
і ранній Ріккерт, розглядаючи світогляд у рамках свого
«вчення про цінності», вважали його кінцевим продуктом
філософії, яка «увінчує» світогляд і є його найвищим проявом. Зокрема Генріх Ріккерт писав, що світове ціле – предмет філософії і що вона в кінцевому рахунку прагне того,
що ми називаємо малозначимим, але майже незамінним
словом «світогляд», навряд чи хто зважиться заперечувати. Світова проблема криється... у відношенні Я до «світу»
[8,с.18]. Це відношення ми можемо також назвати відношенням субєкта до обєкта і спробувати підвести під обидва ці поняття все те, що складає світ в більш широкому
смислі слова. У такому випадку завдання філософії – показати, яким чином субєкт і обєкт поєднуються в єдиному
понятті про світ. Так званий світогляд і має дати відповідь
на це питання, він повинен показати нам місце, яке ми займаємо у світовій цілісності.
Таким чином, можна стверджувати, що на межі ХІХ–
ХХ ст., перш за все саме завдяки популярності філософії
життя і неокантіанської «філософії цінностей», а також
величезному авторитету таких мислителів, як Дільтей і
Ріккерт, проект «світоглядного обґрунтування» філософії
привернув до себе загальну увагу і отримав значного поширення. Проте, дуже швидко виявилися серйозні недоліки такого погляду.
Але перш ніж ці недоліки були виявлені поняття «Weltanschauung» (або його аналоги) поширилось
не тільки в німецькій, а й у багатьох інших мовах, зокрема – російській та українській. Калька з німецького
«Weltanschauung» – «миросозерцание» виникає, мабуть,
ще в гуртку «любомудрів» (1823–1825). Остаточно воно
затверджується в російському філософському лексиконі в
30–40–е роки XIX століття. Втім, слово «мировоззрение»
не користувалося аж до початку ХХ століття особливою
популярністю, використовувався, в основному, термін
«миросозерцание». Наприклад, відомий критик Аполлон
Григорєв писав про «коренное русское миросозерцание»
драматурга А. Н. Островського, Володимир Соловйов говорив про «упадок средневекового миросозерцания», Євген
Трубецькой про «миросозерцание» самого Соловйова... І
лише на початку ХХ століття слово «мировоззрение» поступово витісняє колишнє «миросозерцание», причому
першим надається сциєнтистський характер (наприклад, у
лекціях В.І. Вернадського про «научное мировоззрение»,
які він читав у Московському університеті в 1902–1903
роках). Тільки в 1922 році (як би випереджаючи зміст сучасних підручників з філософії) у «Вступі до філософії в
стислому викладі» С.Л. Франк заявить: «философия есть
цельное мировоззрение» [12,с.4], а в 1930–му вже в еміграції напише німецькою мовою «Russische Weltanschauung».
В українському дискурсі вперше слово «світогляд» зявляється у назві твору І.Нечуя–Левицького «Світогляд українського народу», що друкувався у львівській «Правді» з
1868 по 1876 рік). Поняття «світогляд» (у дільтеєвському
сенсі) широко використовується у працях Д.Чижевського.
Специфічно й достатньо широко тлумачачи цей термін,
він пише про світогляд часу, світогляд епохи і, врешті, світогляд народу. Так, наприклад, «народний світогляд» для
нього «є національно–зумовлене становисько даного народу до світу та життя. Він виявляється і в тім, що цей народ
у світі любить, чого в житті він уникає, що в людині найвище оцінює, до чого ставиться негативно і т.д. Розуміється,
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протягом віків народній світогляд не залишається все тим
самим. І впливи чужих культур і великі зміни у власному житті – все це накладає відбиток на психіку народню.
Народній світогляд є, таким чином, сполучення певних надісторичних та історичних елементів. Історично–зумовлені елементи, розуміється, легше піддаються зміні, ніж зумовлені певним психічним укладом нації» [15,с.14]. Таке
розуміння світогляду Д.Чижевським у його колективних
формах фактично приводить до ототожнення його із народним характером.
У своїх працях «Фільософія на Україні (спроба історіографії)» (1926) та «Нариси з історії філософії на Україні»
(1931) Д.Чижевський, намагається знайти риси «українськості» тих чи інших філософів співвідносячи їх з ознаками українського національного світогляду. Таким чином,
Григорій Сковорода, Микола Гоголь та Памфіл Юркевич
стають у Д.Чижевського типовими представниками національного українського характеру у царині філософії
[15,с.14]. Отже, із факту наявності українського народного
характеру (світогляду) автоматично виводиться наявність
української національної філософії. Треба все ж зазначити, що пізніше Д.Чижевський починає чітко розрізняти
поняття «світогляд» і поняття «філософія». В своїй роботі
«Антична філософія в конспективному вигляді» (1946) він
пише: «Слово «світогляд» має значення певного погляду
на світ, але цей «світогляд» не повинен бути якось обґрунтований. Натомість філософія є наука, – продовжує далі
Чижевський, – себто система тверджень, обґрунтованих
на певних підвалинах, які «доведено» при допомозі певних «доказів», аргументів науково і методично. Філософія
є «мислення в поняттях», в той час як «світогляд» може
бути збіркою неясних думок, уявлень, фантазій і здогадів»
[14,с.6]. Але таке розрізнення філософії та світогляду в
праці «Нариси з історії філософії на Україні» ще відсутнє,
як немає його і у інших представників української філософії у діаспорі.
У межах розуміння філософії як вияву національного
світогляду працювали також І.Мірчук, О.Кульчицький,
М.Шлемкевич. Українські мислителі, схопивши ідею
В.Дильтая, що у світогляді «захована» філософія, потім
із особливостей українського національного світогляду
спробували і формувати специфіку української філософії.
Взагалі, таке контроверсійне поняття як світогляд, що перейшло в українській дискурс з німецького романтизму,
створило добрий ґрунт для розширення розуміння феномену філософії з включенням до неї поряд із метафізичними
варіантами розмірковувань і так званого емпіричного рівня
«любомудрствування». І тому належно сприймаємо навіть
такі сміливі заяви, як у І.Мірчука в «Енциклопедії українознавства»: «…філософська культура увійшла в українців у маси простолюддя, знайшла тут відповідний ґрунт
для розвитку і досягла взагалі високого рівня» [6,с.719] та
«зацікавлення філософськими проблемами охоплює у нас
широкі кола, і навіть у свідомості простого люду знайдемо
куди більше філософських елементів, ніж у інших європейських народів» [6,с.718]1.
Втім надмірне захоплення пошуками власне національного способу філософування призводить до певної ідеологізації та культурологізації філософії. Термін
«Weltaschauung» в 20 – початку 30–х років набуває все
більшого політико–ідеологічне забарвлення. Саме його
використовує Гітлер для позначення свого вчення, заперечуючи при цьому поняття «ідеологія», «концепція» та
ін. «Weltanschauung und Partei» (Світогляд і партія) – таку
1

У статті, присвяченій І.Мірчуку, Олександр Кульчицький цілком у дильтаївському
дусі так пояснює можливості «перетікання» народної мудрості як певного типу
світогляду у філософію: «Термін «світогляд» самим своїм семантичним значенням, – пише він, – вказує на «суцільність погляду на світ» і тим самим містить
у собі постулат тотальності знання. Світогляд, охоплюючи цілість світу, принципово бере до уваги усе у світі й тим самим набирає рис універсальності, як
і докорінності знання…оскільки цілість йде не тільки в ширину, але і в глибину». Але такі ознаки, як цілість, тотальність, загальність, універсальність,
глибинність, докорінність, – це саме ті суттєві ознаки, які одночасно притаманні
і філософській рефлексії. Ось і виходить, що «світогляди народної мудрості»
і філософія саме через ці ознаки стають тотожними. Тобто світогляди, хоча
ще й не оформлені у філософській системі, але прямують до цього, народний
світогляд є потенційна філософія [5,с.59].
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назву носить один із розділів «нацистської Біблії» – книги Гітлера «Моя боротьба». Світогляд розглядалася ним
не просто як «картина світу» або «політична ідеологія»;
Weltanschauung – це специфічне національне містичне
споглядання, бачення світу, засноване на єдності раси і
крові. Гітлер постійно повертався до цього поняття в своїх
наступних виступах. У березні 1934 р. на зустрічі зі старими партійними товаришами він заявив, що його «політична перемога була не більш ніж зміною уряду. Тільки перемога світогляду була б істинно революційною». Слідом
за Гітлером цим поняттям постійно користувалися багато
нацистські ідеологи і керівники. Боротьба за перемогу націонал–соціалістичного Weltanschauung була проголошена метою нацистського виховання, освіти та пропаганди.
Нацистська держава ідентифікувалася як світоглядна держава (Weltanschaungstaat).
Ідеологізації зазнали й уявлення про світоглядну природу філософії у межах марксизму–ленінізму, зокрема,
радянського зразку, де воно отримало широкі права громадянства. Власне кажучи, це зовсім не є дивним, враховуючи, що в марксизмі поняття світогляду тісно повязане з
поняттям ідеології. Ф.Енгельс у другій (1885 р.) передмові
до «Анти–Дюрінгу» охарактеризував зміст цього твору як
«більш–менш звязний виклад діалектичного методу і комуністичного світогляду» [18,с.59]. З тих пір в марксизмі вважалося правилом гарного тону, викладаючи вчення
Маркса, вживати по відношенню до нього такі епітети як
«пролетарський світогляд», «матеріалістичний світогляд»,
«діалектико–матеріалістичний світогляд» і т.п. Сталін у
своєму знаменитому творі «Про діалектичний та історичний матеріалізм» канонізує це уявлення за допомогою наступної лаконічної формули: «Діалектичний матеріалізм
є світоглядом марксистсько–ленінської партії» [10,с.59].
Ця формула практично беззастережно приймалася потім
офіційним радянським марксизмом протягом усього періоду його існування, доволі дивним чином поєднуючись
з декларуванням «справжньої науковості» марксистської
філософії.
Втім зазначимо, що представники Київського світоглядно–антропологічного напряму, зокрема В.Шинкарук,
намагалися використати поняття «світогляд» для надання українській радянській філософії «людиномірних»
інтенцій. Світогляд фактично розглядався ним та його
однодумцями як форма культурно–історичної, соціально–
психологічної, етнолінгвістичної самоідентифікації, самоусвідомлення людиною власної суті, внаслідок чого вона
сприймає, осмислює, оцінює навколишній світ як горизонт
власного буття та діяльності, визначає та переживає власне становище у світі. Філософію, вважав В.Шинкарук, не
можна редукувати лише до теоретичної, вербальної моделі
обґрунтування навколишнього світу, за своєю суттю вона
спрямована на становлення внутрішніх, смислових горизонтів людського мислення, вона є духовною майєвтикою
серця, феноменом життєдіяльності, творчості, а не механічним відображенням світу [17,с.5]. Концепт «світогляд»
набуває в межах такого розуміння, вже не колективного
несвідомого або політичної ідеології, а форми культурної
самовизначення людини.
Таке розуміння філософії в умовах тоталітарного режиму, безперечно, мало великий гуманістичний потенціал та сприяло її прориву за межі ідеологічних стереотипів. Однак у той же час, подібне розуміння світогляду та
його певне ототожнення з філософією взагалі призводить
до її культорологічної атрибутації. Ще Едмунд Гуссерль,
наголошував на необхідності розмежовувати погляд на філософію як на «культурне утворення» і як на явище, що
має «обєктивну значимість». На думку Гуссерля, послідовне проведення культурно–історичного підходу до філософії має наслідком «крайній скептичний субєктивізм»,
а оскільки світогляд завжди являє собою «породження
окремої особистості», то світоглядна філософія неминуче
перетворюється на щось на кшталт особистої проповіді
або повчання, з якими «мудрець–філософ» звертається «до
широких верств громадськості» [2,с.59]. Ці критичні зауваження Гуссерля здаються цілком обґрунтованими.
Збірник наукових праць «Ґілея: науковий вісник»
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Зміст поняття світогляду видається вельми вразливим
і навіть сумнівним. Неясний і невиразний характер цього
поняття обумовлений нечіткістю і розпливчатістю самого феномену світогляду. Світогляд виявляється занадто
аморфним і розрізненим утворенням. Абсолютно незрозумілим залишається те, що може являти собою «найзагальніше бачення, розуміння світу і місця в ньому людини»,
яке надзвичайно важко зафіксувати як у індивідуальній,
так і колективній свідомості.
Концепт «світогляд» є досить штучним утворенням,
створеним у межах парадигми «філософії життя» та згодом засвоєним у нерефлексованій формі іншими філософськими течіями та брутально використаним тоталітарною
пропагандою (в її нацистському та радянському різновидах). Намагання скористатися ним з метою гуманізації
марксистської філософії у 70–80 роках ХХ ст. (цілком зрозуміле й позитивне в тих умовах) зараз призвело до перетворення філософії в свого роду розділ культурології або
відводить їй роль «служниці світогляду», яка покликана
виправдовувати й обґрунтовувати пострадянські ідеологічні конструкти. Співвідношення між власно філософією
та культурними настановами, які отримали назву «світогляду» вбачаються більш багатогранними та складними,
що стане предметом наших подальших розвідок.
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Аксиологический срез проблемы становления украинского
гражданского общества
Проанализированы ценности гражданского общества и
исследованы базовые ценности становления гражданского общества
в Украине, в основе которых лежат архетипы культуры. Показано
перспективы развития социально–антропологических ценностей
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Осмислення базових цінностей становлення громадянського суспільства в Україні надає можливість осягнути
стратегічні пріоритети розвитку українського соціуму в
новому тисячолітті. Сформоване за доби Модерну громадянське суспільство стало виявом соціокультурної реальності, відомої як західноєвропейська цивілізація. Йдеться
про цивілізацію, життєвий простір якої окреслений соціально–антропологічними цінностями, що покладені в
основу суспільного добробуту, високих стандартів життя і
вільного розвитку людини. У центрі цих цінностей перебуває свобода та гуманістичні й демократичні норми її самоздійснення. В історії соціально–філософської думки було і
є чимало теоретичних розробок, які намагалися пояснити
соціальні процеси, що базуються на цінностях свободи та
демократії. Саме завдяки їм сформувалася теорія громадянського суспільства. Поновлення інтересу до неї в українській соціально–філософській думці свідчить про значну
трансформацію саморозуміння людини у сучасному соціальному середовищі, а також про формування нової філософської парадигми щодо тлумачення змісту колективних
акцій і природи соціальних спільнот.
Розвиток процесів творення громадянського суспільства в Україні, з точки зору цілісності людської життєдіяльності, виражено через гуманізацію суспільних відно-
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син. Ця закономірність зумовлює актуалізацію класичної
соціокультурної проблеми – «Людина – суспільство», адже
громадянський тип соціальності має ще повніше і ширше
сприяти самоутвердженню людини. Людський розвиток
і сама гуманізація суспільних відносин є пошуком підвалин, нових меж та форм соціалізації індивіда, аби він реалізував себе як провідник і творець більш прогресивних
форм співжиття. Втілення загальнолюдських цінностей в
суспільних стосунках виступає проблемою цілісності людської життєдіяльності, що зводиться до збереження таких
алгоритмів поведінки, за яких поліпшується (за рахунок
збільшення ступенів свободи) відповідальність, яка є не
що інше як простір для соціальної взаємодії в сучасному
світі.
Фундамент, який закладається у процесі становлення
громадянського суспільства, базується на загальнолюдських цінностях, в яких втілені потреби та інтереси людства. Оскільки мова йде саме про українське суспільство,
то без урахування національної ідеї, ментальності (які
фундаментом своїм мають архетипи культури), без урахування проблем пов’язаних із суспільством перехідного
типу неможливе становлення громадянського суспільства
в повній мірі. Людина є найвищою цінністю суспільства,
тобто вона стоїть на вершині ціннісної ієрархії і є причиною та наслідком будь–яких суспільних процесів, що
відбуваються.
На жаль, слід визнати, що вітчизняними філософами дана проблематика вивчена недостатньо. На сьогодні
вкрай нечисленними є фундаментальні філософські дослідження аксіологічної проблематики суспільства, а тим
більше вплив соціально–антропологічних цінностей на
становлення громадянського суспільства. Показовим свідченням цього є, наприклад, відсутність монографій з даного питання, дисертацій з філософії, присвячених аналізу
базових соціально–антропологічних цінностей, які сприяють появі громадянського суспільства в Україні. У нових
соціально–політичних умовах розвитку України необхідно глибоке теоретичне осмислення ціннісного фактора,
який має істотний вплив на всі сфери суспільного буття.
Потрібні нові підходи до аналізу ціннісної проблематики,
з урахуванням реального стану та динаміки ціннісних орієнтацій людини.
Цінності та ціннісні орієнтації є предметом філософського інтересу протягом багатьох століть. Теоретичну базу
дослідження склали класичні праці видатних мислителів
минулого: Платона, Аристотеля, М.Монтеня, Р.Декарта,
Г.Лейбніца, Дж.Локка, Б.Спінози, Д.Юма, І.Канта,
Г.Гегеля, К.Маркса, Ф.Ніцше, Г.Ріккерта, В.Віндельбанда,
С.Франка, Г.Сковороди, П.Юркевича, М.Лосського та ін.,
а також праці сучасних вітчизняних та зарубіжних авторів, які досліджували феномен цінності та ціннісних
орієнтацій, зокрема праці В.Андрущенка, А.Абишевої,
Т.Аболіної, Р.Апресяна, М.Бахтіна, А.Богомолова, І.Бичка,
В.Василенка, Г.Волинки, Є.Головахи, А.Гусейнова,
М.Кагана, Д.Леонтьєва, В.Малахова, І.Нарського, А.Ручки,
В.Табачковського.
Розгортаючи витоки ціннісних орієнтацій та архетипів культури, ми спираємося на праці В.Шинкарука,
С.Кримського, О.Лосєва, В.Баркова, І.Ільїна, В.Кременя,
М.Мокляка, М.Поповича, Т.Розової, Н.Хамітова та ін.
Мета дослідження полягає у виявленні базових цінностей громадянського суспільства, що формується в Україні,
їх походження, розвитку та трансформації в сучасних
умовах.
Актуальність дослідження проблеми цінності в цілому
обумовлена постійною необхідністю приведення у відповідність системи попередньо визначених загальнозначущих принципів і орієнтирів суспільного розвитку з особистісною формою їх практичного втілення.
Починаючи з античності, ми зустрічаємо безліч підходів до розгляду ціннісної проблематики і лише з часом
(ХІХ ст.) дана проблема систематизується і переростає в
напрям, який отримав назву аксіологія, на сьогоднішній
день один із розділів філософії. «Філософія цінності» вже
у Г.Лотце була реакцією на позитивізм, що абсолютизував
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роль природно наукового знання, що отримало в ХІХ столітті небачений розвиток. Після виділення аксіології в самостійну область філософських досліджень сформувалися
декілька типів теорій цінностей: натуралістичний психологізм, аксіологічний трансценденталізм, персоналістичний онтологізм, соціальна концепція цінностей, нігілізм.
Шлях до абсолютизації цінностей намітив І.Кант. В
«Метафізиці нравів» [2] розрізняється вартість речі і її достоїнство. Від наміченого русла соціальної трактовки цінностей помітно відхиляється позиція Ф.Ніцше [7]. На його
думку в етиці слід вбачати не стільки соціальні судження,
скільки симптоми вітальних вимог, які пов’язані з принципами волі до влади.
Українські дослідники не приділяли достатньої уваги
розробці фундаментальних підходів до проблеми цінності, але саме поняття широко використовувалось у зв’язку
з активним осмисленням загальнокультурної тематики.
Категоріальні системи цінностей, досвід вивчення етичних і ціннісних категорій та проблеми моральних цінностей висвітлені у працях Р.Апресяна, А.Гусейнова,
О.Дробницького, О.Титаренка, Е.Соколова, М.Чавчавадзе,
М.Бахтіна, М.Еліаде, О.Лосєва. Цінність задана практичною діяльністю суб’єкта. Відображення цієї об’єктивної
значущості у його свідомості і виступає як оцінка.
Така трактовка природи цінностей міститься в працях
С.Анісімова, В.Василенка, М.Кагана, Л.Столовича та інших. Найбільш чітко зв’язок культури, цінностей і моралі
окреслено В.Малаховим у роботі «Культура і людська цілісність» [5].
Теорія громадянського суспільства довгий час існувала
на рівні умовиводів та ідеалу суспільного життя. Великий
внесок в розвиток цієї теорії зробили Ж.Ж. Руссо, М.Ф.А.
Вольтер, Дж.Локк, Т.Гоббс, такі філософи–політологи як
Ш.Монтеск’є, Н.Макіавеллі, І.Кант та інші зарубіжні, а
також вітчизняні дослідники, але найбільш глибоке розуміння громадянського суспільства ми знаходимо у Г.Гегеля
[1], який обґрунтував поняття громадянського суспільства
не тільки як сукупність індивідів і відносин між ними,
але і як сферу діяльності різних громадських інститутів,
об’єднаних системою всебічної залежності.
Для України характерний розвиток цінностей громадянського суспільства в тісному зв’язку з інформаційним суспільством, яке набуває обертів з кожним наступним роком
і веде за собою цілу низку якісних змін скоріше у свідомості людей, а потім в їх об’єктивному світі.
На сьогоднішній день формування громадянського
суспільства і зокрема його цінностей – процес складної і
важкої праці для особи, колективу і держави, але тільки їх
спільними зусиллями можна досягти ідеалів вільного розвитку людини і суспільства. Теорія громадянського суспільства не завершена. Вона перебуває на стадії обґрунтування основних принципів і нових підходів до аналізу
соціальності, в центрі якої є цінності.
Поняття «цінність» – це той елемент культури, який регулює перебіг процесу задоволення потреб і реалізації інтересів, в основі яких лежать архетипи культури. Реалізація
та задоволення потреб та інтересів людини в суспільстві
можливе лише при визнанні її найвищою цінністю, вершиною ієрархії цінностей громадянського суспільства. Дані
цінності отримують статус соціально–антропологічних.
Ключовим елементом еволюції громадянського суспільства є міра здійснення свободи людини в різних сферах.
Індивід, сукупність індивідів, соціальні спільності становлять основу виникнення, функціонування та розвитку
громадянського суспільства. Саме на фундаменті своїх
особистих інтересів, їх єдності та спільних проблем, що
постають на шляху реалізації цих інтересів, індивіди утворюють певні громадські об’єднання. Завдяки розвитку
громадянського суспільства в сучасній Україні можна прослідкувати такі ідейні ознаки як концепція індивідуалізму,
тобто людина розглядається як першооснова суспільного
та політичного устрою, найвища соціальна цінність, звідки дані цінності отримують статус соціально–антропологічних; ідея місцевого самоврядування; ліберальне розуміння свободи. Саме на цих засадах можна проаналізувати
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поняття громадянського суспільства, відбиваючи найадекватніші характеристики сучасної демократії. Таким чином,
громадянське суспільство – комплексний соціокультурний
та суспільно–політичний феномен, який включає в себе
наявність та розвиненість: соціальних інститутів; соціальних практик; суспільних цінностей та чеснот.
У процесі аналізу проблеми було з’ясовано, що цінності
вироблені людською культурою та є предметами суспільної свідомості. Культура є предметним полем формування
цінностей, і цінності складають фундамент культури. В
історичному бутті культури закладено певні ідеї–образи,
які стрижнево проходять крізь всю історію людства. Це
судження підводить нас до ідеї архетипів культури, які в
сучасній українській філософії були концептуалізовані
такими авторами як С.Кримський [3] та Н.Хамітов [8]. У
науково–систематизованій формі теорію архетипів колективного несвідомого розробив К.Г. Юнг [9]. Він показав,
що колективність існує не тільки як зовнішня сила суспільного буття, а і як внутрішній феномен заглиблення у надра
індивідуальної психіки. Дані ідеї–образи є основою формування ціннісних установок народу і людини зокрема.
Більш переконливим аргументом трансперсональних
феноменів у ментальності людини є національні архетипи,
інакше кажучи, наскрізні символічні структури ментальності, що проходять через увесь масив національної культури і можуть стати предметом емпіричного дослідження.
Такими структурами для всіх етносів та націй була трійця:
«Дім» як символ святого довкілля, де людина займає чільне місце; «Поле» – життєвий топос, природа, продукти на
столі; «Храм» – святиня. Подається аналіз даних архетипів
культури в ціннісному контексті.
Сьогодні здійснювати розвиток будь–якого суспільства
можна лише на ґрунті соціально–політичних реалій громадянського суспільства. Понад те, розвиток особистості
став також реально можливий лише за умов громадянського суспільства, оскільки саме в такому суспільстві людина, особистість є не за гаслом, а на ділі вищою цінністю.
Водночас становлення та розвиток громадянського суспільства стає можливим лише за умов, коли особистості в
суспільстві створюють відповідні різноманітні сприятливі
умови у всіх сферах життєдіяльності для всебічної активності та розвитку.
За сучасних умов українського суспільства існує нагальна необхідність розробки науково обґрунтованих
механізмів становлення громадянського суспільства та
з’ясування місця цінностей у становленні громадянського
суспільства, які би повною мірою відповідали інтересам
кожної конкретної людини. Нині є підстави стверджувати, що розбудову громадянського суспільства та розвиток
людини слід віднести до глобальних проблем людства. На
жаль, небезпечним атрибутом сучасного українського суспільства ще й на сьогодні залишається терпкий драматизм
світовідчуття, невід’ємними складовими якого є орієнтаційна роздвоєність, відсутність меж, відносність, невизначеність, вірогідність тощо. В суспільстві панує світобачення обтяжене не продуктивними і згубними стереотипами.
Суспільна свідомість є сферою, в котрій відбувається формування суспільних інтересів і виробляється чітка система мотивацій та стратегій цілеспрямованої діяльності як
окремої особи та соціальної групи, так і суспільства в цілому, тому не можна сподіватись на серйозний результат
реформування суспільного буття, залишивши поза процесом суспільну свідомість, що виросла з цього буття і йому
служила.
В Україні, що пройшла через терні радянського режиму,
на розвиток громадянського суспільства впливають культурні та суспільні традиції. Основні ознаки, які гальмують
розвиток цінностей громадянського суспільства: ментальність, сформована за часів тоталітаризму й зафіксована в
індивідуальній та соціальній пам’яті; складна і суперечлива ситуація трансформацій суспільства в проблематичному напрямі; суспільні процеси, які відбуваються в сучасному світі взагалі. Фундаментальні засади ментальності
пов’язані і з історією. І чим більше важких випробувань
випало на долю народу, тим більше на рівні масової сві-
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домості розвинені співчуття і взаємодопомога. В цінності
відображено ставлення людини до предмета, події чи явища; а саме, ставлення, в якому виявляється визнання чогось важливого, значимого для людини. В своїй поведінці,
в прийнятті рішень, в судженнях людина виходить з тих чи
інших цінностей, орієнтується на цінності. Найважливіші
для індивіда цінності визначають його систему ціннісних
орієнтацій, від чого в подальшому залежить його громадянська активність. Людська діяльність, і в першу чергу
діяльність на благо створення суспільства громадянського,
визначається і направляється двома принципово різними
рядами факторів: матеріально–реальними, котрі причинно їх детермінують, та ідеальними, котрі, очевидно, саме
в силу своєї ідеальності, можуть набути силу реального впливу тільки в тому випадку, якщо людина сама буде
тягнутись до них, переживати їх в якості своєї насущної
матеріальної чи духовної потреби, тобто сприймати їх як
цінності.
Всі, відомі нам, моральні цінності суть цінності для
людини, «направлені» на неї, але це не означає, що цінні
лише блага, які є засобами задоволення потреб людини.
Повинні бути не тільки обумовлені суб’єктивними потребами цінності–засоби, але й обумовлені цінності–цілі, які
стоять перед людиною як категоричні вимоги і які є мірилом всіх інших цінностей (включаючи цінність відношення людини до них).
На вершині піраміди цінностей громадянського суспільства, якими повинна керуватися людина в процесі
життєдіяльності, знаходиться людина. Звідси основними
соціально–антропологічними цінностями становлення
громадянського суспільства є свобода, справедливість,
рівність, гідність, концентрацією яких є основна цінність «права людини». Згадані цінності уможливлюють
таку цінність як «солідарність», і забезпечують соціальну інтеграцію в суспільстві. Особливими цінностями,
характерними для української ментальності, які виділяються на основі праць сучасних вітчизняних авторів, є індивідуалізм, антропоцентризм, світоглядна толерантність,
кордоцентризм, глибинний оптимізм, відповідальність.
Громадянське суспільство повноцінно функціонуватиме
лише за умов реалізації всіх складових, що і виступають,
на нашу думку, базовими його цінностями, але які й можливі лише за наявності індивіда.
Історія розробки концепції громадянського суспільства
у західній суспільно–політичній думці, як і реальний процес формування і розвитку самого громадянського суспільства, свідчать, що ключовим моментом становлення
громадянського суспільства є врахування всіх вищеназваних складових суспільної свідомості, яка формує справжнього громадянина своєї держави. Громадянина, який має
визначений комплекс прав і свобод, і несе відповідальність
перед суспільством за свої дії, тобто постає як самостійний, індивідуальний член суспільства, діяльність якого
скоординована ідеєю загального блага.
Відродження духовних цінностей народу сьогодні стає
першочерговим завданням, якщо держава не бажає в найближчому часі втратити свою незалежність. З’ясовано, що
якщо способом існування суспільства і людини є діяльність у різних модифікаціях, то рушійною силою розвитку
суспільства виступають цінності, що мають фундаментом
своїм архетипи культури, які і впливають на діяльність
людини.
Світоглядні та моральні орієнтації українців до ХХ
століття базувалися ще на домодерних формах суспільної
організації. Проте й тут вони мають певні специфічні особливості. На основі праць І.Мірчука [6], О.Кульчицького
[4] та іншими дослідниками проаналізовано риси українців як народу несхожого на своїх сусідів, показавши таким
чином, з чим пов’язане формування громадянського суспільства в Україні. Це раціоналізм, емоційність, індивідуалізм, вольова нестійкість, неприхильність до системного
мислення, особливе місце жінки в суспільстві, відсутність
державної традиції та ін.
Використовуючи визначення архетипів культури як світоглядно–буттєвих основ, на яких базуються вияви куль-
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туротворчості представників української нації та їх сприйняття (Н.Хамітов) окреслюються архетипи української
культури. На основі аналізу цих архетипів осмислюються
певні умови для обґрунтування базових цінностей громадянського суспільства в Україні.
Перспективи розвитку цінностей громадянського суспільства, полягають в наступному: сучасне суспільство не
буде ставати гармонійнішим, якщо мета його буде направлена на задоволення найсуттєвіших матеріальних потреб
кожного громадянина і в інтересах держави буде присутньою також турбота про задоволення потреби в розвитку
духовної культури народу, в якій міститься його сила та
воління до життя.
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Поняття демократії у сучасному
філософському і політологічному дискурсі
Демократія розглядається як фундаментальне поняття сучасного
філософського і політологічного дискурсу; автор відзначає, що хоча
демократичний розвиток української держави визначено конституційно,
його реалізація наштовхується на низку протиріч, пов’язаних з
розумінням «демократії», технологій та ресурсів її забезпечення тощо.
Потреба у вирішенні цих проблем є більш, ніж очевиднішою. Протягом
усієї історії людства найблагородніші його представники прагнули
створити теорію ідеального суспільства, в якому панували б соціальна
справедливість, мир, щастя, а люди стали б вільними й рівноправними.
Головним було віднайти соціальний механізм, за допомогою якого
суспільство могло б справедливо розподіляти суспільні блага між
громадянами. Цей механізм і мав бути демократією.
Ключові слова: людина, політика, демократія, влада, народовладдя.
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The concept of democracy in the modern philosophical and political
science discourse
Democracy is examined as a fundamental concept of modern
philosophical and political science дискурсу; an author marks that although
democratic development of the Ukrainian state certainly constitutionally,
his realization comes across the row of the contradictions, constrained with
understanding «democracy», technologies and resources of her providing
and others like that. A requirement in the decision of these problems is more,
than more obvious. During all history of humanity his noblest representatives
aimed to create the theory of ideal society, a social justice, world, happiness,
would dominate in that, and people would become free and equal in rights.
Main was to find a social mechanism by means of that society would justly
distribute public benefits between citizens. This mechanism and must be
democracy.
Keywords: man, politics, democracy, power, democracy.
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Понятие демократии в современном философском и
политологическом дискурсе
Демократия рассматривается как фундаментальное понятие
современного философского и политологического дискурса; автор
отмечает, что хотя демократическое развитие украинского
государства определено конституционно, его реализация
наталкивается на ряд противоречий, связанных с категорией
«демократии», технологий и ресурсов ее обеспечения и т.д.
Потребность в решении этих проблем является более чем
очевидной. На протяжении всей истории человечества благородные
его представители стремились создать теорию идеального
общества, в котором царили бы справедливость, мир, счастье, а
люди стали бы свободными и равноправными. Главным было найти
социальный механизм, с помощью которого общество могло бы
справедливо распределять общественные блага между гражданами.
Этот механизм и должен был быть демократией.
Ключевые слова: человек, политика, демократия, власть,
народовластие.

Перші згадки про «демократію» можна віднести ще
до часів античної Греції. Протагор, Горгій, Тразімах,
Псевдо–Ксенофонт по–різному трактували це поняття. Загальновідомим є й скептичне ставлення Платона
і Аристотеля до демократії як до «неправильної форми»
правління. У праці «Політика» Аристотель сформулював
первинне визначення демократії. Але слід пам’ятати, що
мислитель вважав демократію найневдалішою з усіх можливих форм правління: «Більш–менш чистою демократією
є така, що забезпечує рівність – вона передбачена законом
даної держави, і бідні не зазнають більшого пригнічення,
ніж багаті; верховна влада не належить жодному з цих прошарків, обидва вони беруть в ній участь» [2].
Давньогрецькі мислителі пов’язували форму державного управління з суспільним життям і умовами суспільного
розвитку. Цю думку розвивали і середньовічні європейські теоретики, а також батьки американської демократії. Так, один із авторів американської моделі демократії
Дж.Медісон вважав демократію компромісом влади більшості з владою меншості, який досягається рівноправною
участю всіх дорослих громадян у політичному процесі, з
одного боку, і обмеженням їх суверенітету, з іншого.
Інший американський вчений, Й.Шумпетер, визначає
демократію як форму правління, «інституціональне пристосування для ухвалення політичних рішень, завдяки якому індивіди одержують можливість впливати на владу, виЗбірник наукових праць «Ґілея: науковий вісник»
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користовуючи як інструмент суперництво політичних сил
у перегонах за голосами громадян» [25,c.250]. Це визначення випливає з емпіричних досліджень реальних форм
правління в історії держави і досить добре відбиває реалії
сьогодення.
Оскільки проблеми демократії досліджують не лише
політичні, а й юридичні науки, існує різниця в існуючих
підходах до визначення цього поняття. Для правознавця
демократія – це, перш за все, принципи законності, закріплені в міжнародно–правових актах, конституціях, законах, які визначають верховенство закону, розподіл влади,
права і свободи особи. Для політологів це, в першу чергу,
реальна практика здійснення демократичних принципів і
норм, владні відносини, особливості політичної системи,
політичного режиму, поведінки громадян. В одному з підручників «Політологія», термін «демократія» вживається в
чотирьох значеннях:
– як влада народу;
– як форма устрою будь–якої організації, заснованої
на принципах рівноправності її членів, виборності й прийняття рішень за більшістю (партійна, профсоюзна, молодіжна тощо);
– як ідеал суспільного устрою і відповідний йому світогляд та система цінностей;
– як рух за народовладдя (соціал–демократичний, християнсько–демократичний тощо) [9].
Хоча, у протиставленні юридичного і політичного підходів до визначення демократії є багато штучного. Дуже
влучно з цього приводу висловився Д.Ептер: «В демократії
кожний закладений в законі або той, що міститься в настановах суспільства, принцип носить характер об’єктивної
політичної практики» [19,c.38].
Політична наука пройшла у своєму вивченні демократії
три стадії і зберегла, в основному, три підходи до визначення сутності цього феномена:
– традиційний інституціоналізм, який сприймає демократію як максимальну законність;
– біхевіористський (поведінковий) підхід в комбінуванні з соціологією політичних інститутів;
– функціоналістський підхід, який поєднує елементи
першого і другого підходів і робить акцент саме на реальному функціонуванні інститутів демократії на основі конституційних норм із врахуванням поведінки політичних
«акторів», тобто громадян і політичних груп.
Найлаконічніше сутність такого розуміння демократії сформулював А.Лінкольн, окресливши його у відомій
формулі: «Government of the people, by the people, for the
people» (правління народу, обране народом і для народу)
[23,c.7–8].
Однак таке суто етимологічне (засноване на перекладі
з грецької мови) тлумачення демократії сьогодні багатьом
науковцям видається занадто спрощеним. В електронному
виданні Вікіпедії зазначено, термін «демократія» походить
з давньогрецької мови (грец. δῆμοκρατία, dēmokratía) і
буквально означає «влада народу» [4], хоча у новогрецькій
Δημοκρατία отримала нове значення і використовується на
позначення республіки як форми державного правління.
На їхню думку, воно відображає лише початкову стадію розвитку демократії, зокрема демократії античної, або
афінської, яка поширювалась на невеликі за територією і
чисельністю населення міста–поліси і була формою безпосередньої участі всіх громадян у політиці.
Хоча визначення демократії як народовладдя, якщо підходити до нього суто науково, а не судити про повноту і рівень розвитку демократії за переліком декларованих прав
і свобод громадян чи за іншими формальними ознаками,
цілком може застосовуватися лише до ідеалу; коли народовладдя має під собою систему соціально–економічних
і конституційних гарантій та забезпечено реальним використанням громадянами їх політичних прав та їх масовою
участю в управлінні справами держави і суспільства, в суспільно–політичному житті.
Проте на думку більшості вчених реальне народовладдя
недосяжне з багатьох причин. Так, Т.Джефферсон в інавгураційній промові 4 березня 1801 року заявив: «Всім потрібно пам’ятати священний принцип, що хоча в усіх ви-
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падках повинна переважати воля більшості, ця воля має
бути законною, має бути розумною» [7,c.394].
Р.Даль пішов в обґрунтуванні неможливості реалізації
класичної демократії ще далі. Він вважав, що «ніхто, крім,
можливо, фанатика, не бажає досягнення двох цілей – політичної рівності і народного суверенітету – за рахунок
інших. Ми повинні запитати себе, наскільки ми здатні пожертвувати дозвіллям, згодою, стабільністю, доходом, безпекою, прогресом, статусом тощо для досягнення більшого – політичної рівності. У житті майже ніхто не вважає,
що політична рівність і народний суверенітет варті того,
щоби принести в жертву ці блага» [21,c.194].
Якщо говорити про демократію як форму держави, то
вона, частіш за все, постає як форма правління, що протиставляється аристократії або олігархії. Такою є традиція,
що йде від античної політичної думки.
Т.Гоббс у праці «Левіафан» трактує демократію як одну
з трьох «державних форм» – разом з монархією та аристократією. Для нього демократія – це державна форма, де
верховна влада належить зібранню усіх громадян без винятку (хоча сам він віддає перевагу монархії, в якій «загальне благо тотожне з приватним») [5].
Ш.Монтеск’є, розрізняючи три способи правління –
республіканський, монархічний і деспотичний – вважав:
«Якщо в республіці верховна влада належить всьому народові, то це демократія. Якщо верховна влада перебуває в
руках частини народу, то таке правління називається аристократією» [12,c.169]. Народ доручає здійснювати свою
владу обраним уповноваженим. Саме це відрізняє демократичну державу від інших форм правління [12,c.169].
В одній зі своїх ранніх праць К.Маркс робить висновок:
«Демократія – це державний лад як родове поняття» [11].
Він вважав демократію наріжним каменем, ознакою певної
форми держави.
Французький соціолог А.Турен вважав: «Ми ніколи не
повинні забувати, що демократія не є універсальною моделлю суспільства, а лише моделлю політичного режиму»
[18,c.19]. Російський вчений А.Вітченко пов’язує форму
держави з формою влади. Такий підхід дозволяє підкреслювати, що нова форма влади не відкидає, а успадковує
демократичні елементи та інститути від колишньої державної форми.
Незважаючи на першорядну важливість ролі держави
як інституту політичної системи суспільства, держава не
є її єдиною організаційною структурою. Так, для Р.Арона
конституційно–плюралістичний режим, плюралізм соціальних груп, «держава партій» – іпостасі демократії. Для
іншого французького політолога [3,c.273], К.Емері конституційне право фактично вже витискується «політичним
правом», яке регулює відносини «політичних акторів» в
умовах демократичних правил гри [22,c.13–14].
Партійна система для А.Лижфарта – складова поняття
демократії [22,c.7–8].
Ці та інші дослідники, незважаючи на певну різницю в
підходах, вважають суспільно–політичні інститути в суспільстві найважливішим фактором демократії. Саме активна участь партійних, громадських організацій та асоціацій
у здійсненні політичної демократії надає діяльності відповідних організацій політичного характеру.
Демократія, як принцип внутрішньої організації і діяльності політичних та суспільних об’єднань, є явищем
високорозвиненого громадянського суспільства. Але тут
необхідно бачити дві сторони: одна справа – участь партій
і громадських рухів у суспільно–політичному житті країни, де всі дотримуються єдиних законодавчих норм, які
забезпечують міжпартійну демократію, і зовсім інша справа – внутрішньопартійна демократія, де дефіцит демократії відчувається нерідко доволі гостро.
Дефініція демократії часто ототожнюється і з таким
поняттям, як політичний режим. Виходячи з визначення
політичного режиму як однієї з трьох внутрішніх форм
держави (разом з формою правління і формою державного
устрою), ототожнення демократії з політичним режимом
можливо, однак лише в межах демократичної форми держави та її політичної системи.
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Деякі науковці розглядають демократію як політичний
світогляд і політичну цінність. Демократія як політичний
світогляд – це відображення у свідомості громадян самого змісту демократії, перш за все – ідей свободи і рівності
прав. Створюючись на ґрунті суспільних відносин, демократія завжди знаходила своє теоретичне обґрунтування в
цих ідеях та уявленнях про них.
Демократія як політична цінність найчастіше сприймається як синонім прав і свобод громадян в їх формально–
абстрактному або конкретному виявленні. Ідеї і принципи
демократії, які втілюються у зміст форм демократії, стають
політичною цінністю, на збереження якої орієнтовані освіта, культура, ідеологія. Носієм і виразником цієї цінності
покликана бути й суспільна думка, яка є відносно самостійним соціальним феноменом стосовно суспільної свідомості в цілому, а в умовах організованого громадянського
суспільства – й інститутом демократії.
Загальновідомо, яку роль відіграли в ідейній підготовці буржуазних революцій концепції демократів. Для
Ш.Монтеск’є свобода і громадянська рівність – основні
цінності демократії [12,c.169]. Засновник першої в світі
кафедри конституційного права в університеті Феррари
Дж.Компаньоні вважав головною цінністю демократії те,
що при ній «народ створює закони, він же їх і виконує».
В сучасній західній політичній науці ціннісні аспекти
демократії не втратили свого значення й досі. Наприклад,
для Дж.Шумпетера демократія – це метод інституційного
узгодження інтересів при прийнятті рішень задля загального блага. На думку Ж.Бюрдо [20,c.7], демократія сьогодні – це філософія, спосіб життя, релігія, і лише як похідне
від цього – форма правління. Для італійського конституціоналіста Дж.Мараніні демократія – кінцева мета, вища
цінність будь–якої влади [24,c.10].
Значний внесок в розробку цього поняття зробив Р.Даль.
На його думку, будь–який процес вироблення обов’язкових
колективних рішень повинен відповідати кожному з таких
критеріїв: рівне право голосу; дійова участь; чітке розуміння; кінцевий контроль з боку народу за порядком денним;
розширювальний принцип. Р.Даль вважав, що демократичний процес (процедура) повинен виходити з самої природи
демократичного розвитку суспільства і використовуватися
як народом, так і керівниками на всіх стадіях управління.
Особливості та закономірності сучасного демократичного
розвитку різних країн світу підтверджують цю точку зору
[6].
Таким чином, як зазначає в своїй статті А.Сіленко визначення демократії аналізується як: народовладдя; форма
держави; форма і принципи організації політичних партій
і громадських об’єднань; політичний режим; політичний
світогляд і політична цінність; політичний процес (процедура управління) [15,c.142].
Безумовно, демократизаційні процеси є об’єктом уваги і в Україні. Так, наприклад, про проблеми української
демократії аналізували у своїх працях В.Андрущенко,
О.Бабкіна, О.Бандура, С.Барматова, О.Кіндратець,
В.Медведчук, Р.Сербин, О.Гарань, С. Рябов, Ф.Рудич,
М.Кармазіна, О.Дергачов, О.Скрипнюк та інші. Вони
розкрили історичні передумови виникнення демократії в
Україні, структурні складові процесів демократизації, певні недоліки демократії та її сутнісні аспекти.
В словнику «Соціологія політики» поняття демократії
визначено як одна з основних форм правління, політичної
та соціальної організації суспільства, держави і влади; політичний режим, що базується на визнанні народу як основного джерела влади [17,c.198].
Якщо говорити про історичну генезу демократії, то
вона довга і суперечлива. Народжена в Античній Греції,
ідея демократії не знайшла там палких прихильників серед
філософів. Концепції найяскравіших представників того
часу Платона і Аристотеля базувались на протиставленні
«правильних» та «викривлених» форм державного устрою
і влади. Демократію вони зараховували до «викривленої»
форми. В наступні століття також панувало скептичне
ставлення до демократії. Після Французької буржуазної
революції стало зрозумілим, що саме демократія є засобом більш розумної політичної та соціальної організації
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суспільства, держави, влади. В ХІХ ст. у демократії були
свої злети та падіння, але, в цілому, до неї було негативне
ставлення. Після виходу в світ книги Алексиса де Токвіля
(1805–1859) «Демократія в Америці» почало формуватися позитивне ставлення до демократії. На початку ХХ ст.
практично не залишається політичних доктрин, зокрема і
більшовизм, і фашизм, які в основу своїх ідеологічних конструкцій не закладали б побудову демократії різного роду.
Після революції 1917 р. в Росії диктатура пролетаріату
була проголошена як вищий тип пролетарської демократії
[10].
Суттєву роль та значення в утвердженні сучасних норм
демократії відіграли «Декларація прав людини», прийнята
ООН (1948 р.), Хельсинська нарада (1975 р.), правозахисний рух в постсоціалістичних країнах, Паризька нарада
глав урядів європейських країн й прийнята нею «Паризька
хартія для нової Європи» (1990 р.) [14].
Аналізуючи демократичні політичні зміни, умови збереження демократичної стабільності, В.Ільїн, як і більшість
науковців, наголошують на таких методологічних підходах, як контекстуалістичний (передбачає вивчення впливу
на політичні процеси зовнішнього середовища – духовних,
культурних, соціальних, економічних факторів) та інституціоналістський (вивчення впливу факторів внутрішнього
політичного середовища: існуючих в політичній системі
інституційних механізмів, політичних інститутів) [8,с.12].
В свою чергу, передумови демократії поділяються на:
– об’єктивні внутрішні, що характеризують ситуацію
(економічну, культурну, соціопсихологічну), яка складається в тій чи іншій країні у процесі історичного розвитку
та спонукає її стати на шлях демократії і більш чи менш
успішно рухатися по ньому. До об’єктивних внутрішніх
передумов демократичного розвитку належать: економічні (економічне зростання і достатньо високий рівень
добробуту, приватна власність, ринкові відносини; наявність агентів ринку та їх правова захищеність), соціальні
(наявність доволі чисельного середнього класу, розвиток
громадянського суспільства, «соціальний капітал»), культурно–психологічні (певний рівень масової освіченості,
громадянська політико–правова культура, достатньо високий рівень моралі, демократична соціокультурна традиція);
– об’єктивні зовнішні, які вказують на вплив геополітичного становища і міжнародних відносин, на вибір
державою напряму розвитку та на її спроможність перейти до демократії, на значення процесів глобалізації, що
впливають на внутрішню та зовнішню політику держави, створюють певне середовище, в якому здійснюється
демократизація;
– суб’єктивні, пов’язані зі свідомими діями людей (насамперед інтелектуальної та політичної еліти), які демонструють певний ступінь розуміння проблем, що постали
перед країною, й можливостей їх розв’язання за допомогою демократичних механізмів, виявляють політичну
волю й уміння керувати процесом переходу до демократії.
На суб’єктивних чинниках утвердження демократії наголошують здебільшого дослідники–транзитологи – представники так званого процедурного підходу (І.О’Доннелл,
Ф.Шміттер, та ін.). Вони підкреслюють важливість правильного вибору стратегії й тактики демократичних змін,
послідовності та обґрунтованості рішень і дій людей, що
ініціюють демократизацію, свідомий вибір ними тих чи інших моделей політичної поведінки, процедурних норм та
організаційних форм нових політичних інститутів.
У заможному й процвітаючому суспільстві громадянин
свідомо, із почуттям власної гідності й поваги до інших
людей може брати участь у суспільному житті, отримуючи
задоволення від виконаного обов’язку, від впливу на перебіг суспільно значимих подій. А в кризово–фрагментованому суспільстві людину поглинають клопоти фізичного
виживання й вона уникає участі у розв’язанні суспільних
проблем. Очевидною є залежність між рівнем економічного розвитку і демократією. На думку С.Надель в праці
«Рыночная экономика и экономическая демократия», зазначено, що якщо на карті світу відзначити держави з високим рівнем доходу на душу населення, то вона мало відЗбірник наукових праць «Ґілея: науковий вісник»
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різнятиметься від карти, на якій будуть позначені сучасні
ліберально–демократичні держави [13].
Ефективними, стійкими є економічні системи, що освоюють нові технології і забезпечують постійне зростання
виробництва й добробуту населення, засновані головним
чином на приватній власності та ринкових методах господарювання. І те, й інше науковці одностайно та небезпідставно відносять до передумов демократії.
Сучасна демократія немислима без особистої свободи
громадян, запорукою якої є, згідно з теорією лібералізму,
приватна власність і ринкові відносини. Разом вони становлять систему вільного підприємництва, будь–який відступ від якої, на думку Ф.Гаєка, призводить до рабства.
Власність – один із найістотніших видів відносин між
людьми, що визначає їхній суспільний статус і соціальні
можливості, у тому числі й можливості участі в управлінні
суспільством.
Існує різна класифікація власності. Найбільш проста
поділяє її на державну й недержавну. Остання включає
приватну й колективну власність у різних формах. З позицій дослідження передумов демократії найбільший інтерес становить питання про політичний вплив державної та
приватної форм власності. Першу зазвичай розглядають як
перешкоду, а другу – як необхідну передумову демократії,
хоч взаємозв’язок форм власності та державного правління не завжди однозначний.
У працях «Теорія моральних почуттів» (1759) та
«Дослідження про природу і причини багатства народів»
(1776) А.Сміт [16] показав позитивний вплив підприємницького, ринкового господарства як на економіку, так і
на мораль суспільства. Відзначивши певний негативний
вплив гонитви за багатством та кар’єрою на моральні якості людей, А.Сміт, проте, пов’язав з ринком формування
громадянського (цивільного) суспільства. Ринок забезпечує ефективність господарської діяльності та економічне
зростання, а отже, підвищує добробут людей.
Найголовніші напрями (як позитивні, так і негативні)
впливу економічного ринку на розвиток демократії такі:
– ринок сприяє економічному зростанню, підвищенню
рівня добробуту, а добробут забезпечує стійкість демократичних інститутів;
– ринок привчає людей до самостійного вибору пріоритетів та відповідальності і тому є важливим для формування самостійної, відповідальної, здатної до розв’язання
суспільних справ особистості;
– як сфера укладання рівноправних угод між партнерами і досягнення компромісів ринок є важливим чинником
формування ідей рівноправності, здатності до компромісів
і толерантності;
– за своєю природою ринок є сферою, яка породжує
й підтримує нерівність, залишаючи частину людей поза
межами достойного існування, тому виникає потреба компенсації цієї нерівності політичними засобами, що й забезпечує «політичний ринок», суб’єкти якого (принаймні частина їх) виступають з позицій соціальної справедливості;
– ринок є сферою егоїзму, реалізації приватних та вузькогрупових інтересів. Звідси випливає потреба протиставлення йому на політичному ринку цінностей суспільного
інтересу та солідарності, які формуються в межах і за допомогою інститутів громадянського суспільства.
Ринок сприяє комунікації – вільному, широкому й безперешкодному спілкуванню, обміну думками, отриманню
інформації, добровільному укладанню контрактів тощо.
Реальний ринок, як і практична демократія, не виключає
конфліктів, обману, втрат і розчарувань. Проте вони створюють конкурентне середовище, а воно своєю чергою
забезпечує умови для автономності людини, можливості чинити вибір і зберігати свободу, живить множинність
(плюралізм) соціального буття.
Деякі політологи стверджують, що в демократичних
країнах існує певна аналогія між економічною та політичною системою, яку можна виразити поняттями економічного та політичного ринків. На економічному ринку люди
виступають у ролі виробників, з одного боку, та споживачів – з іншого. Економічний ринок забезпечує зростання
багатства, але також породжує та поглиблює нерівність.
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Політичний ринок запроваджує деяку компенсацію цієї нерівності, забезпечує рівновагу інтересів та справедливість.
Люди виступають на ньому як громадяни і змагаються за
вплив на владні структури. Спільне між обома ринками
(що, власне, і робить їх ринками) те, що вони є способами
розстановки пріоритетів і здійснення вибору. Однак цінності, які потрібні людям для діяльності на теренах політичного ринку, не завжди збігаються, а часом протилежні
тим, які формуються на економічному ринку.
Як зазначає Г.Арендт у праці «Становище людини»,
якщо люди звикли зневажати закон, якщо вони не довіряють йому, то демократія перетворюється на формальність.
Так само важливим є моральний статус людини – повага
до неї сприяє демократії, а зневага – заперечує її. Не буде
перебільшенням стверджувати, що демократія має яскраво
виражені моральні корені, які живляться етикою взаємності і людинолюбства, солідарності та кооперації. Якщо таких коренів нема, то немає і духу демократії [1].
Означені підходи та визначення мають бути поглиблені
розумінням ситуації, що склалась в Україні. Політична реальність будь–якої країни розширює рамки «демократії»,
або ж звужує їх. На жаль, на запитання про те, яким чином
вітчизняна реальність обумовлює наше розуміння демократичних процесів і участі в них, розгорнутої відповіді в
літературі ще немає.
Список використаних джерел
1. Арендт Г. Становище людини / Пер. з англ. М.Зубрицької. –
Львів, 1999. – 254 c.
2. Аристотель. Політика. – Київ, 2000.
3. Арон Р. Демократия и тоталитаризм. – М., 1993.
4. Вікіпедія [Электронный ресурс] / http: // uk.wikipedia.org/
wiki
5. Гоббс Т. Левиафан //Соч. в 2–х т. – М., 1965. – 169 с.
6. Даль Р.А. Введение в теорию демократии. – М., 1992. – 158
с.
7. Джефферсон Т. Томас Джефферсон о демократии. – СПб,
1992. – 394 с.
8. Ильин В.В. Политология. – М.: Книжный дом «Университет»,
1999. – 250 с.
9. Кремень В.Г. Політичний режим демократії [Електронний
ресурс] / В.Г. Кремень // Політологія. Підручник. – Режим доступу: http://readbookz.com/book/186/6676.html
10. Мадатов А.С. Концепции и модели демократии: проблемы
и дилеммы [Электронный ресурс] / А.С. Мадатов // Социально–
гуманитарное и политическое образование. – Режим доступа:
http://www.humanities.edu.ru/db/msg/50998].
11. Маркс К. Капитал. – М.: Партиздат, 1932 – 655 с.
12. Монтескье Ш. О духе законов // Избр. произв. – М., 1955.
13. Надель С. Рыночная экономика и экономическая демократия
// Мировая экономика и международные отношения. – 2000. – №1.
14. Політологія / Ф.М. Кирилюк, М.І. Обушний, М.І. Хилько
та ін.; за ред. Ф.М. Кирилюка. – К.: Здоров’я, 2004. – 776 с.
15. Сіленко А. Політичні чинники формування держави загального добробуту // Людина і політика. – 2001. – №5.
16. Сміт А. Теорія моральних почуттів. – М., 1997.
17. Соціологія політики: Енциклопедичний словник / Авт. –
упоряд.: В.А. Полторак, О.В. Петров., А.В. Толстоухов. – К.:
Видавництво Європейського ун–ту, 2009. – 442 с.
18. Турен А. Что означает демократия сегодня? //
Международный журнал социальных наук. – 1991. – №1.
19. Эптер Д.Э. Пересмотренный институционализм //
Международный журнал социальных наук. – 1991. – №2.
20. Burdeau G. La democratie. – Neuchatel, 1966.
21. Dahl R. A. Democracy, Liberty and Equality. – Oslo, 1986.
22. Emeri C. Droit constitutionnel et institutions politiques. – P.,
1994.
23. Lijphart A. Democracies. – New Haven; L., 1984.
24. Maranini G. Storia del potere in Italia. – Firenze, 1983.
25. Shumpeter I. Capitalism, Socialism, Democracy. – N.Y., 1962

* * *

174

Випуск 77

УДК 141
Сергієнко Н., аспірантка кафедри філософських та соціальних наук,
Київський національний торговельно–економічний університет (Україна,
Київ), nadserg@gmail.com

Еволюція, прогрес, розвиток: термінологічні
колізії у двох теоретичних традиціях
Розглянуто проблему змістовної розбіжності термінів прогресу
та еволюції у філософській рефлексії ідеї соціального розвитку.
З’ясовуються причини формування двох автономних традицій
розуміння еволюції та прогресу у природничих та суспільних науках.
Наголошується на необхідності подолання хибних уявлень про
еволюцію в соціально–філософському дискурсі, окреслюються
принципові засади розбудови філософської теорії соціальної еволюції.
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Evolution, progress, development: terminological collision in two
theoreti cal traditions
The of inaccuracy and misunderstandings in contemporary humanitarian
discourse of social development, social progress and social evolution is
exposed in the article. The reason for denoted problem is there was no
unified cognitive line (of?) exploring nature of phenomena which do not exist
in another state than change. The article contains an excursus on the history
of establishing and «discrepancy» between the traditions of understanding
the substance of progress, development and evolution: natural sciences
tradition, on the one hand, and social sciences tradition, on the other hand;
taking it into account we could consider the reasons why philosophical
reflexion (which usually sets off for the problems raised by humanities) lost
contact with scientific reflection of evolution phenomena. The theory of
evolution (evolution in nature in general and in nature of human sociality
in particular) developed by natural sciences is seen as the basis of social–
philosophical conceptions which explain the nature of social change. The
necessity to overrun false beliefs about evolution in social–philosophical
discourse is emphasised, the fundamental basics for unfolding the social
evolution theory in philosophy are outlined.
Keywords: social development, social evolution, evolution, social
progress, organicism.
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Эволюция, прогресс, развитие: терминологические коллизии
в двух теоретических традициях
Рассмотрена проблема содержательного расхождения терминов
прогресса и эволюции в философской рефлексии идеи социального
развития. Выясняются причины формирования двух автономных
традиций понимания эволюции и прогресса в естественных и
общественных науках. Делается упор на необходимости преодоления
ошибочных представлений об эволюции в социально–философском
дискурсе, очерчиваются принципиальные основания построения
философской теории социальной эволюции.
Ключевые слова: социальное развитие, социальная эволюция,
эволюция, социальный прогресс, органицизм.

Соціальна філософія, як і будь–яка дисципліна, починається з питання про свій предмет, – в нашому випадку,
з питання: «Що є суспільство?» Виявляється, однак, що
питання про предмет соціальної теорії (чи то в суто науковому, чи у філософському її ракурсі), попри понад сто
років її існування, стоїть так само гостро, як і на світанку наукового оформлення цієї галузі знань [13,с.15–25].
Це відверта констатація факту, яка, однак, не має на меті
принизити ні методологічні, ані концептуальні досягнення соціальних наук. Саме молодістю суспільствознавства
пояснюється те, що нам багато більше відомо про те, як
влаштоване і як працює соціум або, скоріше, окремі його
частини, аніж те, що він собою являє. Останнє – знання
вищого порядку, яке неможливе без відкриття закону або
законів, зміст яких пов’язував би розрізнені кластери соціологічних знань у єдину систему. Ми радше знаємо, як
описати соціум в окремих його аспектах, «як, де і чому» є
соціум, але нам важко з’ясувати, що є соціум «як такий».
На даний час беззаперечним є те знання, що соціум розвивається, оскільки за структурними та культурними вимірами очевидна різниця між тим, як жили люди десятки тисяч
років тому, тисячу років тому і зараз. Отже, долучаючись
до характерних для нашої дисципліни намагань визначити
власний предмет, ми відштовхуватимемось від ідеї розвитку. Тематизований розвиток людського соціального є водночас по–іншому сформульована ідея історичного; таким
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чином, рефлексія рухатиметься у дисциплінарно адекватному напрямку.
Загалом для дослідження змісту та рефлексії ідеї розвитку використовуються, окрім самого терміну «розвиток»,
також терміни «еволюція» та «прогрес». Всі три поняття
циркулюють в науковому й поза науковим вжитком, причому стосовно останнього можна без вагань засвідчити факт
майже стовідсоткової нерефлексивності та недоречності їх
ужитку. Загальноприйнятним трендом є редукція останніх
двох до повної синонімії з першим, з неминучим обмеженням їхнього змісту конотаційними домислами читача. У
науковому ж дискурсі неприпустимо потурати неточності
й відсутності належної строгості при оперуванні поняттями. Отже, об’єктом теоретичного дослідження, результати якого викладені у даній статті, виступає зміст понять
«еволюція», «прогрес» та «розвиток». Застосований тут
науковий метод покликаний усунути з наукового та філософського обігу даних понять всі змістовні неточності й
нашарування, спричинені довготривалою практикою нерефлексивного відтворювання їх смислів, – це є основною
метою дослідження.
Описана «загальнонаукова теоретична проблема» виявляється багато глибшою, якщо взяти до уваги факт існування двох самостійних, незалежних одна від одної традицій
науково–теоретичного осмислення природи і сутності розвитку живої матерії в загальному, соціального і людського
соціального зокрема. Одна з цих традицій сформувалась
у природничій науці, власне, у сегменті біологічних дисциплін; інша – у суспільних науках, насамперед соціальній
філософії. Дивним чином, обидві традиції «народились» в
головах двох різних мислителів майже в один і той самий
час, навіть отримали однакову назву, однак від самого початку розвивались автономно, вдаючись до зовсім різних
способів аргументації власних положень. Ім’я цієї «двоголової» традиції – еволюціонізм, або теорія еволюції.
Проте якщо паралельність їх curriculum vitae1 (або навіть
via dolorosa2) можна пояснити початковою недосконалістю
доказових методів, хиткістю теоретичних основ обох, то
прірву, яка розверзлась між ними вже наприкінці ХХ століття, важко пояснити чимось, окрім загальної тенденції
взаємного віддалення та не–співпраці природничих і гуманітарних наук. Варто визнати, що саме гуманітаристика сильно втрачає од такого стану справ. Спробу якщо не
виправити ситуацію, то принаймні зробити перший крок
до виправлення, можна вважати головним завданням даної
статті. Таким чином, предметом вивчення виступає зміст
поняття еволюція у теоретичних традиціях природничих
наук про життя та соціально–філософській, а також змістовне співвідношення його з поняттями (суспільного) розвитку та прогресу.
Відзначимо, що у такому формулюванні наша проблема зазвичай не тематизується у науковій літературі ні
природничого, ані гуманітарного характеру. Одне з небагатьох виключень, що підтверджують правило, – стаття
російського біолога О.Маркова «Еволюційний прогрес»
[4], у якій питання поставлене прямо. Втім, поодинокі
спроби осмислити місце прогресу в еволюційному процесі здійснюються в контексті досліджень досить широкого
дисциплінарного діапазону. Так, питання про горизонти
розвитку–прогресу в загальному процесі еволюції, який
«диктує свої правила», піднімається в цілком гуманітарній
розвідці А.Нордгрена «Еволюційне мислення: аналіз раціональності, моралі та релігії з еволюційної точки зору»
[16]. Аналогічні міркування провадять російські науковці
Л.Фесенкова (в ході дослідження, покликаного узагальнити рефлексію еволюції сучасною культурою, – цьому присвячена монографія «Теорія еволюції та її відображення
в культурі» [14]), А.Альошин (міркуючи «Про умови взаємодії біологічного та соціогуманітарного знання» [1]) та
інші. Етимологію та взаємне переплетення змістів понять
еволюції та прогресу досліджує японець Хіроші Нагаї, висвітлюючи філософські аспекти еволюційного вчення в
1
2

«шлях життя» (лат.)
«шлях страждань» (лат.)
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світлі досягнень сучасної науки у однойменній статті [15].
Наш аналіз лише частково поділяє думки згаданих авторів,
зосереджуючись на глибинних сутнісних відмінностях одного і другого типів розвитку. Саме в них укорінені згадані
на початку розбіжності у традиціях розуміння еволюції та
прогресу.
Почнемо з поняття розвитку, звернувшись насамперед до аналізу одного з найбільш повних його визначень,
даного Е.Г. Юдіним у Великій радянській енциклопедії
1969–1978 років: розвиток – це «незворотні, направлені,
закономірні зміни матеріальних та ідеальних об’єктів» [2].
Саме ця потрійна властивість характеризує розвиток, проводячи змістовне розмежування з поняттям змін як таких,
тоді як у переважній більшості текстів змісти понять «зміни» і «розвиток» змішуються. Зворотність, каже словник,
відрізняє процеси функціонування; відсутність закономірності вказує на випадкові явища тривалого (процесуального) характеру; відсутність спрямованості виключає «кумулятивний ефект» змін у часі, яким обумовлено етапний,
або стадіальний, характер розвитку. Отже, очевидними для
людського сприйняття є зміни, але не розвиток; зрозуміло
також, що не всякий рух об’єкту є розвитком. Можна здогадатись, з якою легкістю розум, за відсутності рефлексії,
впадає в «ілюзію розвитку», приймаючи за нього зміни
іншого роду. Невипадково дистинкція руху (змін) і розвитку в усі часи була головним предметом суперечок про
світобудову, спосіб існування матерії, зокрема живої матерії, влаштування природного світу і людського суспільства
тощо. Суперечки ці точилися і до становлення наукового
способу осягнення світу, і в ході поступового формування
інституцій науки; вони точилися як серед природознавців,
так і у філософських колах. «Друге дихання» цій суперечці
надало розповсюдження з середини XVIII ст. до початку
XX ст. ідеї еволюції – нове ім’я, в якому плекали надію
втілити найдосконаліше, безумовно об’єктивне й щонайґрунтовніше наукове знання про природу, людину і соціум.
Гіпотезу еволюційного розвитку висунули одразу двоє
мислителів: емпірик–натураліст Чарльз Дарвін та теоретик–суспільствознавець Герберт Спенсер. Причому зробили вони це майже одночасно: Дарвін опублікував свою
знамениту працю «Походження видів»3у 1859 році, тоді як
Спенсер висловив згадану ідею вперше у статті «Гіпотеза
розвитку» (The Development Hypothesis) [9,с.16–21] 1852
року, розвинув її у статті «Прогрес, його закон і причина» (Progress, its Law and Cause) [11,с.22–72] 1857 року
і, нарешті, дав системний виклад своїх міркувань у всеохоплюючій праці «Основні начала» (First Principles) [10],
яка вийшла у 1862–му. Біолог виявився у своїх висновках набагато скромнішим, ніж філософ; не зайвим буде
зазначити, наскільки самокритично поставився Дарвін
до результатів власної інтелектуальної праці, вказавши
у шостій главі «Походження видів» на всі вразливі місця
теорії та недоліки аргументації, заповівши майбутнім поколінням природознавців завершити розпочату ним фундаментальну розвідку. Багато що у співставленні геніїв
одного і другого викликає подив, однак дійсне зацікавлюють не особистості, а «наукові долі» теоретичних проектів
Спенсера і Дарвіна. Адже справді, що за інтрига в тому,
що дві надзвичайно близькі одна одній ідеї, будучи представлені освіченій спільноті приблизно в один і той самий
час, отримали цілком відмінну оцінку, дуже різних прихильників, популярність у різних інтелектуальних колах і,
зрештою, діаметрально протилежні «вердикти» від розвиненої науки? Хіба не вражає той факт, що півтора сторіччя
по виході в світ однієї й іншої публікації гіпотеза Дарвіна
«увінчана лаврами», тоді як до ідей Спенсера втрачено
всякий інтерес (згадаймо безжальний висновок Парсонса
на початку першої глави його «Структури соціальної дії»
[8,с.43–59])? Спробуймо дати раціональне пояснення цьому фактові, оскільки воно, безумовно, існує.
Обидва мислителі стояли на самому початку наукового шляху пізнання живої природи; їхні гадки потребували
3

Повна назва «Про походження видів шляхом природного відбору, або Збереження благодатних родів у боротьбі за виживання» (On the Origin of Species by Means
of Natural Selection, or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life).
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ретельної перевірки, узагальнюючі положення – суттєвого
доповнення. Лише прийдешній науці вдалося це зробити,
хоча і не в повному обсязі. Ми ще багато чого не знаємо
про еволюцію, але знаємо набагато більше, ніж знали вони
обоє. Ні Дарвін, ані Спенсер не знали того, що нині відомо кожному початківцю: вони не мали й гадки про гени.
Однак, якщо перший вимушено допустив неточність і необґрунтованість часткових припущень заради проектування цілісної теорії (це був саме проект – системного вигляду
теорія еволюції набула багато пізніше), то другий согрішив
важко: абсолютизував частковий аспект теорії, обернувши
на основоположний принцип системи. Емпірія ХХ ст. довела абсолютну слушність неповних висновків Дарвіна і
повну хибність генералізуючих аналогій Спенсера. І цей
науковий факт у повній мірі стосується знання про будову
і закони суспільства! Вражаюча правда в тому, що, попри
безсумнівну ясність цього висновку в просторі наукових
розвідок, філософська теорія суспільства продовжує рефлектувати навколо ідей «другого великого соціолога» (після першого – Огюста Конта), безуспішно намагаючись
узгодити іррелевантні положення його «системи ідей» з
поточними досягненнями практичної соціології, етології,
еволюційної теорії розвитку тощо. Варто зізнатися: в історії філософської думки відмінність ідей одного і другого мислителів усвідомлена дуже слабко, тоді як (лише!)
поверхова подібність між ними зводиться до рангу самоочевидності. Відтак саме філософській думці нашої доби
необхідно позбутися, нарешті, прикрої омани «співзвучності» еволюціонізму Дарвіна і Спенсера, розрубити цей
«Гордіїв вузол» теоретичних непорозумінь.
Концептуальні непорозуміння породили паранаукову міфологію, яка на подив міцно засіла в колективному
несвідомому інституту науки. Тим не менш, на глибоке
переконання автора даної статті, не можна вважати, що
відносно проблематики соціального розвитку «еволюція»
Ч.Дарвіна та «еволюція», що була предметом спекуляцій
Г.Спенсера, являють собою зовсім різні речі. Це, безумовно, цілком різні підходи, – але підходи до розв’язку однієї
проблеми. Помилковим було би вірити, що біолог лише
розв’язував проблему розвитку біологічних видів, а суспільствознавець–ліберал філософував про розвиток всесвіту, природи і людського соціуму, і що це є дві неперехресні проблеми. Не помилковим, однак, є спостереження,
що обидва мислителі використовували назви «розвиток»,
«прогрес» та «еволюція» як цілком взаємозамінювані, позначаючи ними поняття однакового, хоча й абсолютно невизначеного, змісту. На таку плутанину грішили не лише
Дарвін зі Спенсером, але всі їх освічені сучасники, а потім
наступники і наступники наступників... І, поза сумнівом,
обидві теорії надзвичайно спекулятивні. Все це не має вводити сучасного дослідника в оману. Час розвінчувати міфи
пробив уже давно, – дослідження другої половини ХХ ст.
рясніють контраргументами, спираючись на які ми і робимо власні висновки, аби долучитись до такого роду «просвітницької діяльності», – настільки сильними виявились
чари ідейної надбудови, в основі якої лежить приголомшливе непорозуміння.
Корені термінологічної плутанини, в якій опинились поняття еволюції та прогресу, йдуть в глибину «колективного
підсвідомого» західноєвропейської культури кінця XVIII –
початку ХХ століть. Річ у тім, що назви «еволюція» та «прогрес» тотально і повсюдно вживались як взаємозамінювані
не лише через невизначеність обох понять; великою мірою
це – вплив епістемологічного оптимізму, що розквітнув на
ґрунті копернікансько–ньютонівсько–беконівського перевороту у способі світопізнання (який ми зараз називаємо
просто – наукою) та все більше підкріплювався його, цього
способу, практичними успіхами. В секулярній ідеї прогресу відбито світовідчуття всієї наукової спільноти того часу,
в якому натхненна віра у всемогутність науки мирно зживалася з таким же сакральним уявленням про дивовижне і
прекрасне влаштування природи. Генетично ідея прогресу,
безумовно, глибоко есхатологічна й телеологічна в суто
релігійному сенсі. Секуляризація суспільної свідомості,
розпочата просвітниками та підхоплена академічними ка-
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драми в ХІХ ст., поступово перетворила космічну (в античному сенсі) телеологію на суто природничий детермінізм.
Простіше кажучи, «прогрес перетворився на історичний
процес, що приводиться в дію та підтримується виключно
природними причинами» [6,с.269].
Серцевина, ідейний кістяк, провідна зоря, – у таких метафорах можна описати місце ідеї прогресу в загальному
контексті як наукового, так і філософського дискурсу «довгого ХІХ сторіччя». Із цього ґрунту виросли обидві традиції, що розгорталися, власне, навколо двох понять: поняття
«біологічної еволюції», що має начало в дарвінізмі, а повноцінне наукове оформлення – у сучасній теорії еволюції живої природи, яка розглядає феномен соціального як
специфічну трансформацію живої матерії в ході еволюції
життя, та поняття «соціальної еволюції», яке походить від
ідей, співзвучних зовсім іншому дискурсу. Власне, це – філософський дискурс науки про суспільство, що бере початок від французьких матеріалістів, Сен–Сімона і Конта,
Спенсера і Мілля, Адама Сміта й Томаса Мальтуса; від
перших німецьких романтиків до Гете, Гердера, Гегеля і,
зрештою, завершується у діалектично–матеріалістичному
вченні Маркса. Але якщо «прогрес», у який вірили природознавці, виростав із захвату перед величчю природи,
то «прогрес» соціальних і політичних філософів надихав
притаманний саме цього роду мислителям гуманістичний
дух, укорінений – іншого годі й шукати – не інакше, як
у християнському антропоцентризмі. «Новий гуманізм»
вимовлявся у тогочасних соціально–політичних текстах
нонконформістською мовою нового, наукового мислення,
залишаючись, по суті, древньою вірою у велич людини.
Втім, епістемологічні й методологічні засади сучасної науки вимагають іншої архітектоніки наукового світогляду,
яка залишає мало місця антропоцентризмові. В антропоцентризмі нині вбачають або неприпустимий суб’єктивізм,
або недоречне моралізаторство, – в будь–якому разі, дещо
таке, що лише заважає або перешкоджає науковому пізнанню. Зараз ми змушені визнати: молода соціальна теорія –
це не стільки дослідження суспільної реальності, скільки,
радше, соціальне проектування, – що, за сучасними нормами науки, вважається просто–таки ненауковим. Отже,
дійсно наукова розвідка в області суспільствознавства має
починатись із перегляду місця людини і людського суспільства у природі та конкретно тій природі, яка перебуває у
постійному розвитку, або еволюціонує; таким чином, роль
і місце еволюції соціального (або соціального розвитку)
в еволюції живої матерії також має бути переосмислена.
Ймовірно, наш висновок звучатиме занадто радикально,
але – принаймні в якості пропозиції – висловимо його: час
вже відмовитись від того, аби вбачати у суспільних змінах
прогрес і перейти до «більш еволюційної» інтерпретації
сутності соціального розвитку. Можливо, саме у такий
спосіб сучасна філософська думка зможе, нарешті, після
тривалого тупцювання на місці, просунутись далі.
Зовсім інша історія в поняття «біологічної еволюції»,
тобто, власне, у поняття еволюції, що потрапило в контекст природничих, зокрема, біологічних та біохімічних
розвідок. Незважаючи на «прогресивний настрій» піонерів
теоретичного дослідження розвитку життя, дана галузь науки завжди була проявляла гіперкритицизм по відношенню до будь–яких концептуальних винаходів, не підтверджених або слабко підтверджуваних фактами. Ймовірно,
саме тому гіпотеза природного добору, єдине незаперечне
дітище Дарвіна, була сприйнята сучасною йому спільнотою природничників більш ніж стримано й не опинилась,
подібно до гіпотези розвитку Спенсера, в епіцентрі уваги.
Теорія природного добору, що являє собою популяційно–
статистичне обґрунтування еволюції як процесу повільних, поступових і накопичувальних змін у живій природі,
завдяки яким природний світ розвивається, – ця теорія не
стимулювала філософську рефлексію соціального. Це – зовсім інша традиція, яка лише у середині ХХ ст. взялася до
осмислення феномену соціальності. На жаль, жодна з теорій соціальної еволюції не веде своє коріння від учення
про розвиток, в основі якого лежить потрійний принцип:
спадковість, мінливість, природний добір. На початку ХХ
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ст. це було виправдано відсутністю сформованих природничих пояснень соціального; на початку ХХІ ст. жодних
виправдань бути не може.
Означимо, нарешті, сутнісну помилку сера Герберта
Спенсера, та й усієї органічної школи в суспільствознавстві, у розумінні єства еволюційного розвитку per se і соціального розвитку, осмисленого за аналогією з органічним,
зокрема. Вказівка на зміст помилки міститься вже у назві
напряму: органічна школа, органіцизм. У спенсеризмі уподібнення розвиткові одиничного організму – в жодному
разі не метафора; що для Спенсера, що для його послідовників органічна аналогія – науковий метод, на адекватності якого неабияк наполягають. Бачення будь–якого розвитку в принципі як такого, що відбувається за законами
органічного прогресу (саме так це звучить в англомовному
оригіналі), доводиться до рівня наукової парадигми, придатної до аналізу будь–якої феноменології як природного,
так і соціального. Втім, претензія даної концепції на науковість так і залишилася претензією через дуже розповсюджену серед філософів похибку, якої, на жаль, не уникнув і наш герой: формулювання закону в абстрактній, а не
конкретній формі. У діалектичній логіці доведено [3], а
фундаментальною наукою підтверджено, що жоден науковий факт не є абстракцією, жоден науковий закон не може
мати абстрактної форми і завжди формулюється у конкретному понятті. Процитуємо формулювання встановленого
Спенсером закону розвитку в повному вигляді: «Кожна
діюча сила спричиняє більше однієї зміни – кожна причина виробляє більше одної дії» [11,с.48]. З цієї тези видно, наскільки абстрактним є «універсальний закон», яким
Спенсер «обґрунтовує» свій «метод»; але навіть якщо проінтерпретувати його у конкретно–фізичному сенсі, то, вірогідно, він суперечить другому закону термодинаміки і
поняттю ентропії. Не кажучи вже про те, що емпіричного
підтвердження цьому законові не знайти, зате можна навести численні факти в якості спростувань.
Одначе корінь хибної логіки англійського мислителя
не лише у встановленому ним «універсальному законі»,
але в самій логічній передумові, що спонукала його на
пошук подібного закону. Йдеться про абсолютно невиправдану універсалізацію логіки органічної еволюції індивіда. (Зазначимо історичної правди ради, що програми
еволюційного розвитку організмів у ті часи були, м’яко кажучи, малозрозумілими й навіть емпірично слабко дослідженими, – наукова розвідка в цьому напрямку тільки–но
почалась). Зміни від простого до складного були визнані
паном Спенсером за всезагальний принцип розвитку, хоча
така закономірність спостерігалась лише в процесі розвитку одиничного організму, причому тільки на проміжку від
зародження до зрілості, – інші етапи життєвого циклу індивіда мислитель залишив поза увагою. Зростання складності структури в ході формування дорослої істоти – саме
цю модель він поставив на чоло своєї всеохоплюючої теорії розвитку/прогресу, використавши в якості аксіоми, з
якої виводив усі висновки стосовно будь–яких процесів
розвитку взагалі. З точки зору епістемології, вказаний хід
думки суть невиправдана (власне, емпірично не підтверджена) екстраполяція часткового знання на більш загальні
області, – тобто логіко–епістемологічна хиба. Але і з точки
зору еволюційної теорії це є помилкою, адже фундаментально принцип онтогенезу не ідентичний принципові
еволюції. Розуміння цього важливого моменту часто–густо втрачається через нерефлексивне ототожнення еволюції з філогенезом, який в історичній перспективі таки,
справді, характеризується зростанням складності. Але ж
у сутності своїй філогенез не є еволюцією й еволюція не
зводиться до філогенезу! Еволюція описує багато ширший
природний процес, істинна суть якого відбита у «троїстому принципі»: спадковість, мінливість, природний добір.
Еволюційне дерево (філогенія) відображає не принцип, а
лише відому нам (!) історичну долю еволюції живого на
Землі. Отже, якщо суть онтогенезу й філогенезу й можна
описати терміном «прогрес» (або, як було запропоновано,
терміном «еволюційний прогрес» [4]), то суть еволюції як
такої у зміст поняття прогресу не вкладається.
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На нинішньому рівні наукового знання про природу
очевидно, що структурне ускладнення навіть в процесі органічних змін спостерігається далеко не завжди, не
кажучи вже про зміни у неживій природі, космосі, соціальній організації тощо. Можна пробачити британському
одинакові–ерудиту засліплення ідеєю «органічного прогресу», тим паче, що на зрілому етапі творчості він уже
уявляв еволюцію не як лінійний, односпрямований процес перманентної диференціації, а як комплекс різнорідних, взаємопов’язаних і відносно автономних процесів,
які можуть результувати як ускладнення, так і спрощення
структури. Але як пробачити некритичність цілої плеяди
послідовників Спенсера, популяризаторів цієї його теорії
еволюції–прогресу раннього періоду творчості, – популяризаторів настільки нездалих, що спромоглися примітизувати незрілу гіпотезу, яка б лише виграла од відвертої
критики?
Найсумніше, що од діяльності таких адептів багато
втратив саме соціологічний проект Спенсера, що його автор розгорнув навколо поняття соціальної системи. Так,
оскільки суспільне буття розглядалось за аналогією з функціонуванням організму, головним критерієм розвитку (еволюції) соціальної системи визнали зростання складності її
організації. Інтерпретації того, що являє собою структурне
ускладнення суспільства–системи, в подальшому істотно
різнились (у Маркса [5,с.267–293], Парсонса [7], Уайта
[12] та інших). Проте ще за часів Спенсера склалась традиція вбачати у соціумах аналоги живих організмів, а їх
еволюційний розвиток розглядати за аналогією з пренатальним розвитком. Ця традиція, ясна річ, розходилась з
фундаментальним сенсом еволюційної теорії, – однак те,
що кришталево ясно і зрозуміло вченим сьогодні, не було
осягнуто тоді.
Автор статті висловлює переконання у необхідності
просування філософського пізнання соціальної дійсності в
означеному напрямку. Йдеться про застосування «розширеного дарвінізму» (власне, теорії еволюції в її сучасному
системному вигляді) до суто соціологічної проблеми суспільного розвитку/еволюції, – подібна спроба не має жодного стосунку до традиції соціал–дарвінізму, що мала місце в історії соціальної науки кінця ХІХ – першої половини
ХХ ст. Дійсну актуальність і необхідність такого застосування слід обґрунтувати, і тут випливають на поверхню
кілька доводів. Насамперед, пряму прикладність «дарвінізму» до соціологічної проблематики було виявлено вже
самою біологічною наукою, адже до відкриття генів та законів їх функціонування теорія еволюції не могла несуперечливо пояснити феноменологію соціальної поведінки, як,
наприклад, альтруїзм у соціальних або еусоціальних тварин. Генетика виявилась не лише потужним підтвердженням гіпотези природного добору Дарвіна, підкріпленої
законами спадковості/мінливості Менделя, – вона стала
мовою, якою сформулювали системну теорію еволюції
живої матерії. На зламі ХХ–ХХІ ст. фундаментальні дослідження у біології «увінчались» появою еволюційної теорії розвитку (evolution of development theory, «evo–devo»),
яка саме зараз переживає розквіт. Будучи системною (і це
наступний довід) теорією, «evo–devo» може стати міцним
фундаментом еволюційного напряму соціологічних досліджень. Але для цього з дискурсу філософського суспільствознавства мають бути витіснені рудиментарні уявлення
про еволюцію школи «спенсеризму».
Передумови повного і безповоротного розриву соціальної теорії з органіцистськими стереотипами склалися
наприкінці ХХ ст. у надрах самих соціоісторичних наук.
На основі узагальнень результатів масштабних культур–
антропологічних розвідок стало зрозуміло, наскільки наївними є всі існуючі уявлення (відбиті у конкретних концепціях) про «єдину програму» розвитку суспільств. Так
само й історичний погляд, а саме, теоретичне осмислення
всесвітньо–історичного процесу, свідчили про відсутність
такої «програми» або «алгоритму», натомість підтверджуючи існування багатьох взаємопов’язаних стратегій, алгоритмів, програм розвитку соціумів чи соціальних систем.
Відкриття єдиної логіки, універсального набору законів
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соціального розвитку, – поки що лише проект. «Соціальна
теорія майбутнього», стежинку до якої намагається витупати дана стаття, повинна задовольняти принаймні двом
необхідним критеріям: представити соціальну еволюцію у
вигляді а) системної теорії, б) положення якої не вступали
б у суперечність із законами розвитку, доведеними фундаментальною наукою про життя.
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Трансформації батьківських рольових
моделей в сім’ях українських жінок-мігранток
Проналізовано ефект впливу трудової міграції на батьківські рольові
моделі в транснаціональних сім’ях українських жінок-мігранток.
Показано, що досвід транснаціоналізма викликає зміни батьківських
рольових моделей як матерів-мігранток, які приймають на себе функції
годувальниць своїх сімей, так і їхніх чоловіків, які залишаються вдома.
Ключові слова: українська транснаціональна сім’я, трудова міграція,
батьківські рольові моделі
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The Transformations of Parenting Role Models in Families of
Ukrainian Migrant Women
Ukrainian labour migration, or «zarobitchanstvo», is a phenomenon with
long history, yet it acquired a wide-scale character only after the demise
of the USSR. Nowadays this process encompasses from 10% tо 20% of
the working age population, while together with migrants’ family members
it reaches around 1/3 of the total population of the country. Due to such
an «en-masse» scale, the labour migration from Ukraine makes a tangible
impact on social well-being of the society and on its principle institutions,
primarily on the family which is the first to be effected by the modernization
process through the increasing economic mobility of the population. This is
manifested among other things, in the emergence of new configurations of
family relationships pertaining to the «age of migration» and particularly in
such a new category of families as «transnational families of migrants». The
transnational family (TF) is understood here as a modernized model of family
relationship brought about by the increase of international migration and the
emergence of network society and based on the «imagined community»
and cross-border family relationship of its mobile members, one or more
of whom work abroad, but sustain regular kinship ties with the family left
behind, perform their family and parenting obligations, and are involved
in a distant household management (Tolstokorova 2013). Hence, not all
families of migrants may be considered transnational, insofar as the latter
category covers only those family units whereby the departure of one or
more members abroad does not end up in the weakening or decline of family
connections, but leads to their transformations on a cross-border basis.
The main goal of the paper is to analyze the impact of labour migration on
parenting role models of members of Ukrainian transnational mother-away
families, as long as the research shows that such families experience
the effect of transnationalism an migrancy more than others due to the
roles of social reproduction prescribed to women in a traditionalist society.
Methodology of the study: The findings of the paper are drawing from the
results of a multi-staged field research which included non-participant
and participant observation, 25 in-depth interviews with expert in gender
issues, migration and social policy; semi-formal interviews and 2 focus
group discussions with 43 Ukrainian migrants, members of transnational
families and actors of migrants’ networks and non-participant observation of
migrants’ daily practices in hosting societies.The research findings show that
the experience of transnationalism and migrancy entail transformations in
parenting role models of both migrant mothers, who assume roles of family
provides, and of their husbands left behind at home who often perform their
parenting roles and functions of household managers quite successfully. The
transformation of the motherhood roles takes place by way of the so-called
«intensified mothering» This may put forth the necessity to manage to
combine the work abroad with the administration of daily life at home from
a distance by controlling the use of remittances, making telephone calls,
maintaining e-mail communications, sending SMS and letters, etc. Yet, the
work aboard increases the double burden of migrant mothers, but may not
necessarily entail a higher family status for them. Moreover, women often
face a conflict with the traditional gender order in the family and community
which becomes alien to their new gender mentality and gender standards.
As a result, women have either to return to the traditional gender contract
they had had before migration, or their marriages dissolve because they do
not want to readjust to patriarchal gender roles, while their husbands and
kin are not ready to accept them in their new roles of bead-winners and
family leaders. Regarding the transformations of parenting roles of fathers
left behind, the field research showed that even if they take place, they
usually have a short-term effect. Despite they can have impact on parenting
behavior of individual fathers, they do not affect the culture of fatherhood in
Ukraine overall.
Keywords: Ukrainian transnational family, labour migration, parenting
role models.
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Трансформации родительских ролевых моделей в семьях
украинских женщин-мигранток
Пронализирован эффект влияния трудовой миграции
на родительские ролевые модели в транснациональных
семьях украинских женщин-мигранток. Показано, что опыт
транснационализма вызывает изменения родительских ролевых
моделей как матерей-мигранток, принимающих на себя функции
кормилиц семей, так и их мужей, остающихся дома.
Ключевые слова: украинская транснациональная семья, трудовая
миграция, родительские ролевые модели.

Українська трудова міграція, або «заробітчанство», є
феноменом з довгою історією, але особливих масштабів
воно набуло після розпаду СРСР. Сьогодні у цьому проце-
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сі задіяно від 10% до 20% населення працездатного віку, а
разом із членами родин мігрантів – більш як 1/3 загального
населення України. Завдяки такій масовості трудова міграція помітно впливає на соціальне самопочуття суспільства
та його основних інститутів, і передовсім родини, яка через зростання економічної мобільності населення особливо гостро відчуває вплив модернізаційних процесів. Це
проявляється в тому числі й у виникненні нових конфігурацій сімейних відносин, властивих «віку міграції», зокрема такої нової категорії сімей, як транснаціональна родина
мігрантів.
Транснаціональна сім’я (далі TC) визначається нами як
модернізована модель сімейних відносин, викликана посиленням міжнародної міграції й появою глобальної мережевої спільноти. ЇЇ основу становить «уявний союз» [10], що
базується на транскордонних стосунків членів сім’ї, з яких
один або кілька працюють за кордоном, але підтримують
регулярні родинні зв’язки з сім’єю, що залишилася вдома,
виконують свої сімейні й батьківські функції й залучаються до ведення домогосподарства у дистантній формі [4, с.
102]. Відтак не всі родини мігрантів є транснаціональними, оскільки до останньої категорії відносяться лише те
сімейні союзи, у яких від’їзд одного з членів на заробітки
призводить не до послаблення або відмирання родинних
зв’язків, а до їхнього переформатування на основі транскордонних стосунків.
Метою даної роботи є аналіз впливу трудової міграції
на батьківські ролі членів українських транснаціональних
родин, у яких на заробітки їде мати, оскільки дослідження свідчать, що в таких родинах соціальні наслідки міграції найбільш очевидні в силу соціально-репродуктивних
функцій, які у традиційному суспільстві виконують здебільшого жінки.
Методологія дослідження: Висновки роботи ґрунтуються на результатах польового дослідження, що включає 25
експертних інтерв’ю, 43 напівформалізованих інтерв’ю й 2
обговорення на фокусах-групах з мігрантами, членами ТС
і неформальних мігрантських соціальних мереж, а також
ключене і невключене спостереження за ними.
Вплив міграційного досвіду на сімейні та батьтківські
ролі транснаціональних матерів
У ряді робіт підкреслюється, що транснаціональний
спосіб життя й вимушена розлука з дітьми змушують жінок вибудовувати альтернативні конструкції транснаціонального материнства (далі ТМ). Для цього їм доводиться
поєднувати обов’язки по вихованню дітей з відповідальністю за фінансове й матеріальне забезпечення родини, що
здійснюються у транскордонному режимі. Спостереження
свідчать, що фізична відсутність матерів-мігранток у родині не означає їхньої відмови від виконання своїх батьківських функцій, а скоріше призводить до їхнього переформатування або навіть посилення завдяки т.зв. «посиленому
материнству». Воно може здійснюватися на основі транскордонного менеджменту домогосподарства, наприклад,
у вигляді контролю за використанням надісланих додому
матеріальних і фінансових коштів, регулярних контактів за
допомогою телефону, Інтернету, електронної та звичайної
пошти, мобільного й SMS зв’язку і т.д. Подібна «компресія» простору й часу з метою надання «турботи на відстані» у ТС стала можливою завдяки сучасним комунікаційно-інформаційним технологіям. У цих умовах географічна
відстань сприймається вже не як перешкода для сімейних
відносин, а скоріше як умова для їхнього здійснення й інтенсифікації. Це підтверджували й респондентки проекту:
«Як тільки я сюди <до Францїї> приїхала, відразу купила собі мобілку, й додому телефоную часто. Потім я
навчилася користуватися й Інтернетом, тому що в нас тут
Інтернет безкоштовний. Наш хазяїн вважає, що ми повинні спілкуватися зі своїми дітьми якнайчастіше, він завжди так і говорить: «Діти – це святе» і він нас підключив до Інтернету, і забезпечив нас електронною поштою,
щоб ми могли спілкуватися зі своїми дітьми й родинами.
Так що у всіх наших дівчат тут є своя електронка й безлімітний Інтернет і «ємєлі» ми надсилаємо додому часто.»
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(Анастасія, інженер за фахом, працює в сфері послуг у
Монако, Франція).
Проте інтерв’ю показали, що функції годувальниць своїх сімей, нерідко єдиних, які заробитчанки виконують завдяки роботі за кордоном, рідко призводять до підвищення їхнього сімейного статусу й до егалітарних відносин з
чоловіками. Повертаючись додому із заробітків, жінки-мігрантки найчастіше стикаються з необхідністю миритися
з відновленням традиційних сімейних відносин, що панували в родині до їхнього від’їзду. Нерідко це призводить
до руйнування шлюбу через те, що жінки не вважають за
можливе знову пристосовуватися до патріархальних гендерних моделей, а їхні чоловіки не готові до егалітарних
стосунків й лідерських ролей дружин у сім’ї. Це визнавали
експерти:
«У селі вона дуже важко працює <...> і от вона їде за
кордон, де вона бачить зовсім інше ставлення до себе.
Тому вона, звичайно, не хоче вертатися у ситуацію, в якій
вона була вдома раніше. Розумієте, вона починає інакше до
себе ставитися. І це одна з причин, чому руйнуються родини. Тому що вона вже не хоче вертатися у становище, коли
від неї нічого не залежить <...>. Тому що, повернувшись
додому, вона навчить свою дочку, що можна жити інакше,
що можна мати інші життєві стандарти. Вона вже не хоче,
щоб до її дочки ставилися так само, як до неї ставився її
чоловік.» (Експерт жіночої неурядової організації).
Отже, необхідність їхати на заробітки робить жінок ще
більш залежними від глобальної економіки, але рідко призводить до підвищення їхного сімейного статусу, проте навпаки, нерідко перетворюється на нові форми компромісів
та залежностей.
Зміни батьківських ролей чоловіків у транснаціональних родинах
Як свідчить дослідження родин матерів-мігранток, проведене організацією Save the Chіldren, чоловіки є ключовим елементом в успішності міграції для родини. Тому
вивчення впливу міграції на ТС і дітей неправомірно без
урахування реакції на неї чоловіків мігранток [7]. За нашими спостереженнями, саме процеси від’їзду жінок на
роботу за кордон і довгострокова відсутність матерів у
родинах багато в чому визначили «стрибок у бік батьківства» [1] в Україні, а також поставили на порядок денний
питання про ролі чоловіків у родині й привернули увагу
суспільства до проблем відповідального батьківства.
Обзор наукових джерел свідчить, що як у закордонних,
так і у вітчизняних роботах з проблем батьківства основна
увага звичайно приділяється ролі у сімейному вихованні
матерів, у той час як участь у ньому батьків ігнорується.
Ця тенденція зумовлена традиційною гендерною ідеологією, що представляє матерів як відповідальних за виховний процес у родині, тоді як батьківство позиціонується
лише як додаткова функція чоловіків до основної ролі годувальника родини. Проте процес «модернізації інституту
батьківства» [6], що призвів до виникнення наприкінці XX
ст. категорії «нових батьків» [7], змінив акценти в дискурсі
щодо питань батьківства, наголошуючи на ролі у сімейному вихованні обох батьків, а не тільки матерів. Культурні
зрушення у ставленні до питань чоловічого батьківства
почалися у 1980-ті рр. й пов’язані з масовою інтеграцією жінок до складу трудової сили. В Україні заціквеність
суспільства у питаннях маскулінності й відповідального
батьківства чоловіків спостерігається приблизно з початку 2000-х рр. Вважаемо, що причини цього тренда мають
іншу природу, ніж у пост-індустріальних країнах, оскільки
масова участь українських жінок у ринку праці почалася
ще у 1920-х рр. під час розбудови державного соціалізму.
Однак, тоді цей процес ще не привів до появи нової «культури батьківства» [6], яка виникла пів-сторіччя потому у
країнах Глобальної півночі. Вважаємо, що в Україні посилення уваги до питань чоловічого батьківства пов’язане з
фемінізацією трудової міграції, точніше зі зростанням незалежної економічної мобільності жінок [9]. Це питання
стоїть особливо гостро в малих містах і селах, де високий
рівень безробіття й бідності змушують жінок до пошуків
працевлаштування за кордоном. Статистичні дані свід-
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чать, що більшість жінок-мігранток мають родину й дітей.
Соціологічне опитування українських заробітчанок в Італії
показало, що 90,1% респонденток мали дітей, з яких лише
5,5% на час опитування проживали з матерями в Італії. Під
час відсутності батьків (або одного з батьків) 44% дітей
мігрантів проживали з матір’ю, 35% – з бабусею, 26% – з
батьком; 14% – із сестрою; 12% – з братом; 10% – з дідусем, 5% – з тіткою або дядьком. Проте у родинах матерів-одиначок і в тих домогосподарствах, де за кордоном
працюють обоє батьків, 34% дітей залишалися взагалі без
догляду [3]. У цьому контексті особливу актуальність набувають проблеми соціальної адаптації чоловіків й відповідальності батьків за своїх дітей в умовах відсутності в
родині матері через роботу кордоном.
Як показало інтерв’ювання, у родинах, де матері їдуть
на заробітки за кордон, чоловіки можуть успішно опановувати функції соціальної репродукції. Про це свідчить
інтерв’ю з інформанткою Анастасією:
«Коли довідалася, що є можливість заробітків, я вирішила, що повинна їхати. Розумієте, я не боялася залишати
дітей на чоловіка, тому що знала, що хоч він і не ідеальний
чоловік, але гарний батько, і мої хлопчики його люблять, і
слухаються його. І зараз я знаю, що діти доглянуті, і всі мої
мужики добре ладять один з одним. Так от зараз їду додому й шукаю чоловікові подарунок. Хочу віддячити його за
те, що він гарний батько моїм дітям» (Анастасія, робітниця
сфери обслуговування у Франції).
Втім, результати нашого дослідження показують, що
такі зміни є тимчасовими, принаймні на це розраховують чоловіки, сподіваючись, що після повернення жінок
із заробітків додому, вони зможуть знову повернуться до
своєї звичайної ролі годувальників, а дружини знову будуть виконувати всю хатню роботу [9]. У цьому контексті
не дивно, що трансформація сімейних рольових моделей
відбувається лише в тих ТС, де на заробітки їде дружина
й мати, причому тільки на період її відсутності, оскільки
передбачається, що після її повернення додому традиційний гендерний контракт у родині буде відновлено. Про це
свідчить наступне інтерв’ю:
Експерт: «У мене є брат, що виховував двох хлопчиків
підліткового віку протягом двох років, поки його дружина
працювала в Італії. І це не було для нього проблемою. Усе
було нормально.»
Інтерв’юер: «А коли вона повернулася додому, чи щось
змінилося у їхніх стосунках?»
Експерт: «Коли вона повернулася додому, усе знов стало, як і було раніше. Все, ти тепер вдома! Ласкаво просимо
назад до України!» (Матеріали обговорення на фокусі-групі з експертами жіночої неурядової організації).
У той же час, експерти вказували, що ТС, в яких батько
доглядає дітей, не є типовими:
Інтерв’юер: «…зараз активно обговорюється таке питання: коли жінка їде на заробітки, а чоловік залишається
вдома, тоді чоловік виконує всю домашню роботу, включаючи роботу з догляду й виховання дітей. Тобто, коли жінка
їде, якщо вона не розведена, і її чоловік починає робити
всю роботу в домогосподарстві, чи впливає це на зміну
гендерних ролей, як ви думаєте?»
Експерт: «Думаю, що в деяких випадках це дійсно може
бути так, але не думаю, що це типова ситуація. Як показало
дослідження, проведене «Ла Страда-Україна», найчастіше
діти залишаються не на піклуванні батьків, а під опікою
бабусь, тіток, старших сестер. А в чоловіків залишається
одна проблема – пияцтво й неробство» (Матеріали обговорення на фокусі-групі з експертами жіночої неурядової
організації).
Однак, матеріали преси й результати інтерв’ю свідчать
про те, що чоловіки в транснаціональних родинах страждають не тільки від «неробства», але й «від приниження в
результаті відсутності можливостей для забезпечення родини, умов для самореалізації й докладання своїх зусиль,
конкретних обов’язків, а іноді й від перфекціонізму» [2].
Це є ще одним підтвердженням поширеної думки, що рух
за рівноправність статей у пострадянських суспільствах на
практиці призвів до приниження статусу чоловіків.
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Отже, вплив жіночої трудової міграції не трансформації
батьківських ролей українських чоловіків має лише короткостроковий характер і не призводить до істотних трансформацій в інституті чоловічого батьківства, оскільки
чоловіки готові виконувати традиційно жіночі ролі лише
умовно й тимчасово. Можна стверджувати, що хоча масовий виїзд українських жінок на роботу за кордон веде до
зміни ставлення чоловіків до своїх дітей і трансформації
батьківської поведінки чоловіків в окремих родинах, ця
тенденція поки ще не впливає на культуру батьківства в
суспільстві в цілому. Проте, цей досвід надзвичайно важливий сам по собі, оскільки може мати більш відчутний
ефект у майбутньому за умови, що зазначені зміни привернуть увагу суспільства й зможуть вплинути на сприйняття й усвідомлення ним відповідальності чоловіків перед
своїми дітьми й родиною. Вони можуть стати важливою
передумовою для формування гендерно-інклюзивного
суспільства, що об’єднає чоловіків і жінок на принципах
сімейної гендерної эгалітарності. Свідченням тому є зміни гендерного менталітету чоловіків. От як прокоментував
цей досвід інформант Роман:
«Я бачу, що тут ставлення до жінки є іншим, її цінують
більше. От і я цьому вчуся, учуся поважати у своїй дружині жінку.» (Роман, власник кондитерської у Римі).
Як показало дослідження, досвід транснаціоналізма викликає зміни гендерних ролей членів ТС, проте це стосується здебільшого матерів, які приймають на себе повну
відповідальність за фінансове й матеріальне забезпечення
своїх родин. Це збільшує обсяг їхніх сімейних обов’язків,
але не завжди призводить до зміцнення соціальних позицій
і підвищення сімейного статусу. При цьому важку роботу
на чужині жінки змушені сполучати з функціями «дистантних матерів», виконуючи обов’язки догляду за дітьми
навіть у непростих умовах великих географічних відстаней. У той же час зміни сімейних ролей чоловіків, що викликані від’їздом їхніх дружин на заробітки, мають лише
короткостроковий характер і не приводять до модернізації
інституту чоловічого батьківства як можна було б очікувати. Отже, транснаціональний досвід не сприяє істотним
змінам української «культури чоловічого батьківства» у
цілому. Проте вважаємо, що ці трансформації можуть призвести до прогресивних змін у майбутньому за умови, що
вони будуть осмислені й творчо використані суспільством
на благо української родини й держави уцілому.
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Екзістенціали волі в метаантропологічному
концепті філософії спорту
Зроблено абрис екзистенціалів волі в спортивній діяльності як
інсценуванні сутнісних сил людини. Підкреслюється, що спортсмен як
вольова людина завжди усвідомлює себе самодостатньою особистістю,
котра реалізувалась, здійснилась з усіма радостями і скорботами,
придбаннями та втратами. У спорті з допомогою волі фіксується
суперечлива жага людини до свободи, оскільки її повсякденна
втрата дає можливість отримати суспільне визнання, славу, яка в
свою чергу тягарем лягає на плечі моральної іпостасі особистості
спортсмена. Робиться висновок, що це – метаантропологічна проблема,
адже вона розкриває механізм переперетворення, перевтілення
особистості спортсмена, дію демонічних сил в його душі і містичного
натхнення, волездійснення в їх приборканні, що є предметом
постекзистенціалістського мислення.
Ключові слова: екзистенціали, світогляд, воля, філософія спорту,
творчість, моральність.
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Will in the existential philosophy of sport concept meta
anthropological
The outline is made on existential of conscience in the sport activities
of a human being as a modeling of human essentials. It is emphasized
that a sportsmen as a strong willed person always find himself /herself as
self–sufficient, who actualize, fulfilled him/herself with all joys and sorrows,
achievements and losses. Contradictory intention of human being toward
freedom is penetrating sport; its everyday manifestetion gives the possibility
to get recognition, glory, which also has its preassure on a person and its
morality. The conclusion is made that it is meta anthropological problem as it
reveal the mechanism of change, transformation of a sportsmen personality,
the acting of its demonical forces in the soul and mysterious inspiration,
actualization of will in its taming, which is the subject of post existential
thinking.
Keywords: existentials, outlook, will, philosophy of sport, creativity,
morality.
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Экзистенциалы воли в метаантропологическом концепте
философии спорта
Сделан абрис экзистенциалов воли в спортивной деятельности
как инсценации сущностных сил человека. Подчеркивается, что
спортсмен – волевой человек всегда осознает себя самодостаточной
личностью, которая состоялась, свершилась со всеми радостями
и горестями, приобретениями и потерями. В спорте с помощью
воли фиксируется противоречивое стремление человека к свободе,
поскольку ее повседневная потеря дает возможность приобрести
общественное признание, славу, которая в свою очередь тяжелым
грузом ложится на плечи нравственной ипостаси личности
спортсмена. Делается вывод, что это – метаантропологическая
проблема, поскольку раскрывает механизм перепревращения,
перевоплощения личности спортсмена, действия демонических
сил в его душе и мистического вдохновения, волеосуществления
в их укрощении, что есть предметом постэкзистенциалистского
мышления.
Ключевые слова: экзистенциалы, мировоззрение, воля,
философия спорта, творчество, нравственность.
(стаття друкується мовою оригіналу)

Спорт можно представить как символизацию идеальной
телесной организации человека, его волевых попыток гармонизации физических и духовных сил, где сочетаются и
в зависимости от творческих способностей спортсмена варьируются умственные, соматические, психические, биологические, механические и другие естественные, а вместе с ними и интеллектуальные его потенции.
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Целью статьи является попытка продолжить очертание
основных мировоззренческих экзистенциалов спортивной
деятельности в поливариантном контексте философского
инструментария современной метаантропологии, в котором воля интерпретируется как исходный, сущностный
конструкт творческой личности спортсмена. При этом
указывается на возможную имплементацию постэкзистенциалистского мышления, как синтеза культурологической
традиции в понимании воли, в структуру философии спорта, которую автор рассматривает как новый антропологический проект.
Методы исследования: компаратиный и феноменологической редукции.
Анализ литературных источников и последних публикаций позволяет констатировать, что в Украине научная
разработка концепта философии спорта еще только начинается, хотя отечественная философская мысль, как и физкультурно–спортивная область знания достаточно глубоко
и широко развиты и испытывают потребность во взаимопонимании. Во всяком случае, это проявляется во все более усиливающемся внимании философов к проблематике
самосохранения человеческой телесности, а физкультурно–спортивная наука ощущает кризис теоретико–методологического характера, так как изначально развивалась
на структуралистской методологии и вульгаризированной
марксистско–ленинской идеологии. В этой связи особенно
актуализируется необходимость философского осмысления спорта в синтезе диалектико–материалистического и
экзистенциалистско–феноменологического подходов, что
характерно для киевской философской школы 70–х годов
ХХ ст., вошедшей в историю под названием «неомарксизма». Предлагаемая статья носит постановочный характер
в поиске ответов на новые вопросы, так как современный
спорт перестал быть отчужденной зоной общественного
бытия и плотно вошел в него в качестве особого мира –
«мира спорта». Естественно, каждый раз, когда философия, со своим специфическим видением настоящего в
единстве прошлого и будущего, проникает в более глубокие пласты общественной жизнедеятельности, на поверхность выходят множество вопросов определения предмета самой философии. Исходя из определения спорта как
специфической сферы общественной жизнедеятельности
человека и, учитывая его психосоматическую природу, для
раскрытия поставленной цели статьи, необходимо обозначить два момента.
Первый, если рассматривать культуру как творческую
деятельность, направленную на «превращение богатства
человеческой истории во внутреннее достояние личности,
на всемерное развитие сущностных сил человека» [8,с.39],
то в этом смысле спорт, как феномен культурного творчества, есть искусство телесного самосовершенствования
человека, а потому в философском концепте относится к
антропологической проблематике.
Спорт инсценирует процесс жизнетворчества человека
подобно «бегу с препятствиями» в достижении поставленной цели. С этой точки зрения спорт, в какой–то мере можно рассматривать как открывающий занавес таинственности человека, если его рассматривать как искусство
превращения, а точнее перевоплощения физической человеческой телесности и сотворения на его основе реальных, наяву данных живых человеческих художественных
образов. Спорт адекватно отражает противоречия человеческого существования и удовлетворяет его потребности
в 1) игре; 2) состязательности; 3) зрелищности. Он всегда
будет востребован, поскольку:
1) человек, будучи сознательным существом, по своей
сути всегда остается игроком (как говорят ученые – «динамичным стереотипом»), который чудесным способом, «в
темную» и неустанно разыгрывает остросюжетную драму личной жизни, постоянно изменяя свой образ и роль
в театре социально–цивилизационных перипетий. В этом
смысле спорт как бы «декоративно», комбинационно испытывает и демонстрирует игровые способности человека;
2) человек постоянно самоутверждается в жизни. Ему,
по словам А.Камю, заранее не заготовлены дорожки в
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Булонском лесу. Самостоятельно протаптывая их, тешит
самолюбие, удовлетворяет Ego в жажде признания другими его искусства сотворения своего жизненного пути.
В этом смысле спорт есть принуждаемое соперниками,
добровольное истязание телесности, что в коллективном
исполнении и называется «со–стязанием» (выд. автором).
В этом состоит жертвенная героизация, а точнее – мифологизация его содержания. Отсюда – противоположность
суждений о гуманистической ценности спорта;
3) человек каждодневно вынужден презентовать и репрезентовать себя в социальной реальности, заявляя то о
своем присутствии, то о своем отсутствии в ней. Спорт,
как и другие виды искусства, декомпенсирует «включенность» человека в общеколлективистский культурно–исторический творческий процесс, создает иллюзию сопричастности в нем. Наблюдающий за спортивным зрелищем
таким же образом сопереживает успех и поражение выступающих в соревнованиях участников [4,с.99].
На примере творческой, состязательно–игровой личности спортсмена философию спорта можно отнести к
современной метаантропологической проблематике, поскольку в спортивной деятельности наличествует как реальное, явное так и ирреальное, мистически таинственное. Н.Хамитов, обосновывая идею метаантропологии
как антропологию, включающую в себя «выход» человека за пределы обыденного и темпорально обозначенного
бытия, сравнивает традиционное со времен Аристотеля
отождествление понятия философии с метафизикой и современный опыт их разделения в плоскости соотношения
гуманитарного и естественнонаучного точного знания и
незнания, предположения, выдумки, полета фантазии, в
целом – идеи, пишет: «Интелектуально–духовный порыв
метафизики за пределы физического и обыденного уносит
вверх наши идеи, но не затрагивает наше существование с
неповторимым опытом переживания мира и бытия в мире»
[14,с.14]. Поэтому метаантропологию ученый определяет
как философию обыденного, предельного и запредельного
бытия человека [14,с.10].
Спортивная деятельность – это и есть запредельное
существование человеческого тела, когда из его очертаемых, зримо ограниченных возможностей наглядно творится новый телесный художественный образ. В спортивной
деятельности всегда воплощается определенная идея, которая носит трасцендентальный характер, что дало повод
Э.Гусерлю и М.Мерло–Понти дискутировать вокруг трех
видов феноменологической редукции – то есть восстановление в сознании человека пережитого опыта воплощения
в реальность воображаемого, реализации идей: 1) психической редукции; 2) эйдонической редукции; и 3) трансцендентальной редукции, не однозначно трактуемой многими экзистенциалистами.
Мистификация спорта происходит от того, что он представляет собой поиск вероятного в неизвестном, поэтому
воля как основной конструкт духовно–телесного перевоплощения носит ореол неосязаемой силы. В этой точке
происходит соприкосновение того, что мы называем «экзистенциальным» и того, что относим к метафизическим
как потусторонним силам, что, если я правильно понимаю
Н.Хамитова, он называет метаантропологией. Насколько
оправдано подобное название терминологически – покажет время, но сегодня научная мысль в поисках новых
идей часто использует для их обозначения приставки
мета– и пост–.
Второй момент, вытекающий из приведенного выше
определения спорта, состоит в возвеличении концепта
воли в решающий фактор в развитии спортивной культуры
как составной части общей культуры и важнейшего конструкта современного исторического прогресса. Каким
бы образом не влиял процесс виртуализации мира на современного человека: или повышенной стресогенностью,
или усиливающейся информатизированостью, выходящей
за пределы возможностей ее восприятия (Ж.Бодрияр),
человек обладает нравственной силой воли, способной
преодолевать любые препятствия на пути его самосовершенствования (Марк Аврелий). Все зависит от само-
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го человека – от его умонастроений и мироощущения, а
точнее – от той системы ценностей в совокупности составляющих идеалы, на которые он ориентируется в своей повседневной жизнедеятельности.
Следовательно, источником экзистенции спорта является постоянное мифотворчество человека, проявляющееся в
бесконечном его стремлении к самореализации, самовыражению, выявлению наличных и потенциальных, врожденных и приобретенных качеств. Спорт – это выход человека
за пределы своих наличных, явных возможностей. Здесь
начинается необъёмное поле философских размышлений
о спорте. Иными словами: спорт – это такой вид физической культуры человека, который использует присущие
ему игровые и состязательные свойства для поддержания,
совершенствования и преобразования своей телесности. В
этом ракурсе философия экзистенциализма, которая пытается своеобразно решить противоречия между свободной,
творческой сущностью человека и его тягостным, обремененным социальными обстоятельствами существованием,
может, по мнению автора, наилучшим образом раскрыть
процесс включения человеческой телесности в социокультурное пространство, а «философию спорта» можно отнести к одному из направлений современного постэкзистенциалистского мышления (К.Райда).
Иными словами, чтобы не усугублять дальнейшую
дифференциацию современного философского знания,
которое под влиянием структуралистской методологи может привести к отрицанию самой философии, ее целостно–образующей роли в духовной культуре человечества,
в философии спорта не будем противопоставлять «метаантропологию» и «постэкзистенциалистское мышление»,
и при всем многообразии видов спорта понимать их как
различные аспекты метафоризации единого, целостного
его существования. Поливариантность мышления поражает богатством жизненной палитры многокрасочного
бытия, которое фокусируется в интерсубъективном опыте
человека. Философия – это метафора жизни, но не сама
жизнь, хотя существует и философская жизнь, образно говоря, как жизнь идей, которые своевольно и прихотливо
конструируются в воспаленном сознании мыслителей и
причудливо воплощаются в действительность.
Метаантропология как и прежняя антропология –
устоявшаяся область философского знания, изучающая
сущность человека, а способ философского мышления, используемый при изучении этой сущности может
быть выражен по–разному: как в стиле постэкзистенциалистского истолкования, так и в трансверсальном мышлении (Б.Вальденфельс), в феноменологической экспликаци (Е.Гусарль), марксистском и неомарксистском
практицизме, а так же в категориально–терминологическом инструментарии религиозного и художественно–образного восприятия. Как реальный объект познавательной
деятельности спорт может выступать в разнообразных
ипостасях как науки, искусства, политики, морали, бизнес–структуры, социального института и в последнее время философии, которая, в отличие от других видов и направлений теоретического и практического осмысления
спорта, с высоты исторического сознания аккумулирует
опыт телесно–духовного освоения человеком мира.
Морис Мерло–Понти в отличие от Э.Гусерля в своей
феноменологии тела–субъекта показывает, что именно
физическое тело является источником психологической
интенциональности. А потому проведение феноменологической редукции в понимании человеком его тела на примере «спортивного тела» позволяет осознанию им того,
что, будучи физико–соматическим телом, он органически
связан с природой и есть его неотъемлемой частью [10].
Речь в данном случае идет о преодолении человеком кризиса в заблуждении относительно духовно–интеллектуальной своей значимости и выработка потребности включения в реальную, а не виртуальную действительность.
Историософия спорта в нашем контексте – это демонстрация волевых усилий человека по выживанию в тех условиях, в которых жить становится невозможно, «жизнь – это
место, где жить нельзя» (А.Жид).
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Поэтому, постэкзистенциалистское мышление в философии спорта – это способ осмысления спортивной деятельности через синтез спортологии и экзистенции, из
выработкой соответствующего инструментария направленного на познание сущности человека в концепте не
только отвлеченного знания «первооснов действительности», но и в определении конечных целей человеческих
поступков, смысла существования. Чтобы научится плавать – необходимо прыгнуть в реку, чтобы научится жить,
необходимо окунуться в водоворот событий, ощутить их
глубину и омут, а чтобы выжить – необходимо иметь волю
к жизни (А.Бергсон), что заложено генетически в человеке
(З.Фрейд) и декларируется в естественном праве как его
первое условие (Т.Гобс).
Спорт и есть важнейшей манифестацией воли человека
к жизни и в данном тексте воля выступает как изначальный экзистенциальный, побуждающий и возбуждающий
конструкт спорта. Что же представляет собой воля в системе философско–этических парадигм?
Для ответа на поставленный вопрос необходимо предпринять краткий и избирательный историко–философский
экскурс, так как эта проблема возникла не спонтанно, а
имеет глубокие морализаторские корни в педагогической
практике. В древней синкретической культуре нравственно–волевые качества приписывались всей природе, которая в разной степени облагораживала этими качествами,
живущих в обществе людей. Физически–телесное состояние людей, рассматривается как составное одухотворенной природы, а потому их умственные, волевые усилия
свидетельствуют о наличии нравственной силы к самосовершенствованию. Отсюда возникло представление о человеке как о «середине, центре мироздания» (Конфуций).
Воля – это проявление нравственной силы, которая осуществляется в физических упражнениях, напоминающих
природные стихии, чем компенсировалась утраченная
людьми гармония с ними. Воля таким образом выступает
способом умиротворения человека и мерилом становления
человеческого в нем.
Чем далее в истории своего существования человек удалялся от своего первозданного вида, тем более обострялась проблема его самости в процессе выживания, борьба
за которое составляла сущность воли как основного конструкта человека. Его жизнь становится предметом его
воли. В теодицеи Августина Блаженного вводится понятие
«свободы воли» как данной Богом способности человека к
выбору между добром и злом, а жизнь человека трактуется
как предоставленный всевышним шанс выстроить из себя
добропорядочного человека или низменного существа.
Еще Фома Аквинский, который пытался преодолеть
ограниченности платонизма и арестотелевизма и утверждающий, что «человек [вообще»] состоит из тела и души,
их единство аргументировал с помощью обращения к
мышлению. «Необходимо сказать, что мыслящий единичный человек или сам является разумом, или разум формально ему присущ; но не так, что он есть форма тела, а
так что есть сила души, которая является формой тела»
[1,с.81]. Воля есть координатор разумного не осязаемого и
телесного, ощущаемого.
Сила души по Аквинскому – это и есть воля, хотя и не
четко, но древние в понятие воли вкладывали духовный
смысл как проявление потусторонней силы, управляющей всем существующим. «На все есть Божья воля», –
утверждали в средневековье, но в эпоху атеистического
Модерна воля становится предметом обсуждения человеческих творений, что позволило в Новое время провозгласить силу знаний (Ф.Бэкон) как проявление человеческой
воли, осуществлением его воледействия, волесозидания.
Рационализм рассматривал волю как сознательное проявление умственного напряжения человека в познавательной
деятельности, как проникновение с помощью логики рассуждений в сущность вещей окружающей действительности через преодоление мнимости, иллюзорности явлений
и, в такой способ, достижения блага как самоцели человеческой жизни.
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И.Кант в результате всестороннего анализа логических
суждений приходит к глубокому выводу, что воля человека не может направляться одними лишь абстрактными
соображениями, но в то же время в рамках основных постулатов своей этической системы он не может раскрыть
взаимосвязь «разумного» и «морального», чем создает
предлог для иррационалистического истолкования воли.
«Объяснить же, каким образом чистый разум сам по себе,
без других мотивов, откуда–то извне заимствованных, может быть практическим, – пишет Кант, – т.е. как один лишь
принцип общезначимости всех максим разума как законов… может сам по себе служить мотивом и возбуждать
интерес… дать такое объяснение никакой человеческий
разум совершенно не в состоянии…» [6,с.308].
Вошедший в историю философской мысли как фундатор «философии воли» А.Шопенгауэр писал: «Если
мы хотим приписать физическому миру… самую большую известную нам реальность, то мы должны придать
ему ту реальность, какой для каждого является его тело:
ибо последнее для каждого – самое реальное» [17,с.140].
«Следовательно, если мы хотим признать физический мир
еще чем–нибудь другим, кроме… нашего представления,
то мы должны сказать, что он сверх представления, то
есть в себе и по своему внутреннему существу является
тем, что мы в самих себе находим непосредственно как
волю», – констатирует А.Шопенгауэр [17,с.140].
В отличие от И.Канта он подвергает сомнению реальность самостоятельных, независящих от соображений
пользы и удобства моральных побуждений. Чтобы отделить мораль подлинную от неподлинной, от того, что
только выдает себя за добродетель или может назвать
себя таковой на самом же деле продиктовано страхом
перед юстицией, полицией, церковью, чужим мнением
или привычкой, надеждой на воздаяние. Как известно,
Шопенгауэр – принципиальный противник теистического
мировоззрения, согласно которому в земном мире все совершается во исполнение намерений божественного промысла направить все деяния людей к достижению высшей
цели, к благу. Согласно Шопенгауэру, успех попытки обнаружения действительного основания морали возможен
только, если «нравственная пружина» будет обнаружена
и зафиксирована строго опытным путем, она должна как
наличный факт сама свидетельствовать о своей неприложности [16,с.28].
Но результатом его собственного истолкования морали
в духе кантианской абсолютизации ее автономности является как раз возможность понимания мировой воли в качестве провиденциального миро– и благоустроящего духовного принципа. «Воля – самая сердцевина, ядро всего как
отдельного, так и целого. Она проявляется в каждой слепо
действующей природе, она же проявляется в продуманной
деятельности человека…» [5,с.459].
В контексте классической экзистенциалистской дихотомии «быть или иметь?» воля играет решающую роль
в осознании человеком своей бытийности. Человек должен, прежде всего, должен стремится к тому, чтобы стать
им, иметь волю к самосовершенствованию. На примере
спортивной деятельности не безынтересны, могут быть
властолюбивые пристрастия человека («воля к власти»,
Ф.Ницше), фрейдистские и неофрейдистские объяснения
его тщеславных влечений и самоотчужденность на вершине славы творческих личностей, какими есть спортсмены.
Воля к победе в спорте аналогична воле к успеху во всех
жизненных ситуациях имеет нравственную окраску, поэтому в экзистенциалы воли входят совесть и цинизм, индивидуализм и эгоизм, героизм и пошлость, страх и радость.
Волевой человек как спортсмен всегда осознает себя самодостаточной личностью, которая состоялась, свершилась со всеми радостями и горестями, приобретениями и
потерями.
Стремление в спорте к свободе фиксируется с помощью
воли, точнее в добровольной повседневной ее потере, чтобы приобрести общественное признание, славу, которая
тяжелым грузом ложится на плечи нравственной ипостаси
личности спортсмена. Испытание свободой – самое тяже-
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лое, поскольку человек предоставлен сам себе в выборе
решения. Свобода воли – это моральная свобода, предполагающая практическую ответственность за содеянный
выбор, поэтому Ж.П. Сартр называет свободу наказанием
богов. Выбор спортивной деятельности для человека – это
добровольное самопожертвование продиктованное вожделениями творческих страстей. Спорт можно расценивать
как сумасбродство, что испытывает каждый талантливый
человек и потому требует к себе снисхождения. Воля регулирует разумное и неразумное в спортивной деятельности
и как метаантропологическая проблема раскрывает механизм перепревращения, перевоплощения личности спортсмена, иллюстрирует действие демонических сил в его
душе и мистического вдохновения, а так же учит человека
волеосуществлению в их укрощении.
В качестве подтверждения данного тезиса можно привести выводы российских психологов: «Итак, первый общенаучный контекст исследований психологии ценностей
характеризуется тем, что познавательные действия (умственные и практические) приводят к изменению самого
познающего субъекта, формирования его ценностной системы, именующей не столько познавательно–гносеологической, сколько экзистенциально–онтологический характер (выд. авт. – М.И.)» [15,с.7]. Возникает философский
вопрос, что же означает экзистенциально–онтологический
характер ценностей в интерпретации волевых усилий человека по самосовершенствованию?
Известный украинский психолог В.В. Клименко связывает волю с целенаправленной психомоторикой в двигательной активности человека как преодоление препятствий на пути к осуществлению намеченной цели. Всякое
проявление его волевых качеств предусматривает определенное состояние готовности – внутренней мобилизации к действию. В отношении к спортсмену он комментирует проявление воли как выдержку и самообладание,
настойчивость, энтузиазм, решительность и смелость,
склонность к риску и сдержанность, инициативность и
изобретательность. «Выдержка и самообладание проявляется в способности сознательно регулировать собственные
чувства, настроения и приводить их в соответствие с конкретными спортивными ситуациями. Отдельными выявлениями выдержки и самообладания есть самоактивизация
и сдерживание себя, когда при сложных обстоятельствах
«необходимо взять себя в руки», преодолеть, например,
чувство страха и растерянности. Это один аспект волевых
качеств, а другой тесно связан со способностью управлять
своей активностью, правильно ее регулировать, сохранять
рациональную технику при неблагополучных условиях»
[7,с.257].
Современным молодым людям, живущим в эпоху
сплошного безволия, деструкция которого насаждается
виртуализация реальной жизни, необходимо обращаться
к инструментарию самоутверждения в жизни, так как они
склонны в повседневной практике руководствоваться максималистскими понятиями патерналистского характера, то
есть требуют, чтобы «кто–то» без их собственных волевых
усилий обеспечил им счастливую жизнь.
Понятие воли много содержательное и в просторечии
употребляется в разных смыслах как синоним свободы
(«вольному воля»), в характеристике добропорядочности
человека («по доброй или злой воле»), в противопоставлении каким либо ограничениям («освобожденный» от
армии, от уроков физкультуры) и прочее. Современный
толковый словарь украинского языка определяет волю
как «способность человека сознательно управлять своими действиями ради достижения поставленной цели
[13,с.162]. Главенствующую роль в понимании воли играет ощущение присутствия человеческого «Я» в мире, что
мы относим к многомерным экзистенциалам воли, которые всеобъемлюще проявляются в физкультурно–спортивной деятельности.
Противоположностью
воли
есть
–
безволие.
«Безвольный человек вообще отрешается от всех дел мира
и неспособен к деяниям, отдается движению жизненной
стихии и лишь созерцает происходящее» [11,с.65]. И далее:
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опыт таких людей оценивается как «след вершившийся вокруг их жизни, а не результат собственного самоутверждения, которое делает личность чрезвычайно предвзятой»
[11,с.65]. Т.Флешли, написавший эти строки, замечает, что
из таких людей вырастают ретивые советчики: «Такие советы еще бессмысленнее, чем могли бы быть, поскольку
люди дают их с той степенью уверенности и безапелляционности, с какой они никогда не поступали в своей жизни»
[11,с.65].
Актуализация в специальной области знания философии спорта экзистенциалов воли связана с кризисными явлениями в физическом воспитании различных категорий
населения и прежними представлениями о спорте как развлекательном компоненте в экспресивной обыденности. В
педагогической практике о воспитательной роли физической культуры в основном ограничиваются умозрительными советами, в то время как здоровье учащейся молодежи,
увлеченной компьютерными технологиями, постоянно
ухудшается, так как 72% учебного времени они находятся в статическом положении. Сколько бы не доказывали
ученые о необходимости физкультурно–спортивной двигательной активности для сбережения здоровья, уроки
физической культуры в школах и ВУЗах не пользуются
популярностью. «Снижение на популяционном уровне
функциональных резервов органов, систем, всего организма, нарушение реактивности и природного сопротивления,
процессов саморегуляции, уменьшение количества и ухудшение качества половых клеток, рождение ослабленного
потомства – все это характерные черты, которые отличают современников от их предков», – пишет валеолог Г.Л.
Апанасенко [2,с.41]. Стало понятно, что современная медицина не в состоянии излечить быстро распространяющиеся болезни так как, с одной стороны, возникают новые,
ранее не известные их формы (более 40 за последние 30
лет), а, с другой стороны, возвращаются старые заболевания, от которых, казалось, что человечество избавилось.
Наиболее тревожная ситуация, как отмечают специалисты,
складывается вокруг так называемых «полисиндромных
состояний», это когда разнопрофильные врачи обнаруживают «свои болезни», чем вызывают новые заболевания,
усиливают «таблеточную зависимость» [3,с.59–60]. Если
учесть, что в Европе 3–4% в общей структуре смертности
происходит от излишеств медикаментозной терапии, то
становится очевидной необходимость развития двигательной активности населения, которая обладает естественной, врожденной способностью исцелять недуги.
Современные ученые освещают физкультурно–спортивную двигательную активность не только в спектре совершенствования выполнения физических упражнений, а
включают ее в общий педагогический процесс развития,
становления и гуманизации человека. В их научных разработках к утилитарному пониманию физической культуры
добавляется ее гуманитарная сущность. Н.Пангелова та
И.Дорошенко пишут: «Мы рассматриваем занятия физическими упражнениями, играми, спортом и туризмом как
средство формирования и воспитания моральных качеств
личности ребенка» [12,с.20].
В качестве выводов подчеркнем, что философский
анализ экзистенциалов воли раскрывает в физкультурно–спортивной деятельности стимулы человеческого самосохранения в сложную эпоху решительных изменений
ориентиров человеческого бытия. Для формирования общественного мнения вокруг важности повышения физической культуры населения как способа активизации борьбы
с недугами специалисты обращаются к философии. На
основе использования философско–культурологического
подхода к рассмотрению феномена физической культуры
в литературе по физическому воспитанию смещается акцент «с двигательного, биологического на воспитательный
и оздоровительный аспект физической культуры через усвоение ее ценностного потенциала» [9,с.50]. В аксеологии
физической культуры и спорта рассматривается формирование волевых качеств есть ценнейшее ее достояние, так
как учит молодое поколение преодолевать сложные житейские препятствия на пути к достижению успеха. Воля – это
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борьба с ленью, с апатией, с дисгармонией, с депрессивным состоянием безысходности.
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трансценденции и свободы
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Актуальність дослідження спорту як явища суперечливого і амбівалентного потребує звернення до аналізу екзистенційних засад спорту як трансценденції і свободи.
Аналізуючи звернення до проблематики екзистецнійних
засад спорту як трансценденції і свободи, ми можемо відмітити, що визначення цього феномена розрізнене, не має
його концептуальної завершеності, не існує цілісного розуміння екзистенціалізму спорту. Абсолютна унікальність
людського буття розглядається саме в контексті екзистенційних підходів до аналізу спорту як соціального і культурного явища. До цього часу не актуалізована релевантність
поняття екзистецнійних засад спорту як трансценденції і
свободи. Спорт розглядається як сфера суспільного життя,
у рамках якого формуються і проявляються найкращі якості людини і відбувається її становлення як духовно–тілесної цілісності. Заслуги екзистенціалізму в тому, що автори
даного напряму звернулися до людини як автономно–екзистенціального буття. Особливістю екзистенціального
підходу є те, що вивчається не людина взагалі, а конкретна
окрема людина, яка намагається виміряти свої фізичні і
ментальні можливості і вийти за межі можливостей і допустимої напруги сил.
Практичне значення роботи у розробці недостатньо вивченої теми в контексті виконання НДР кафедри теорії і
методики фізичного виховання і спорту та спортивних
дисциплін Мелітопольського державного педагогічного університету ім. Богдана Хмельницького «Філософія
спорту як нова навчальна дисципліна і новий науковий напрямок», в контексті якої досліджуються проблеми спорту,
розвитку спортивних цінностей і світогляду молоді, для
чого необхідно віднайти духовно–філсофські еквіваленти
цілісності поняття «особистість», та надати спортивній
особистості онтологічного статусу; виявити деструктивні
явища у спорті – дисоціації особистості, розладу і надлому
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психіки, створення синтетичних типів спортивних особистостей, наративного ефекту буття, нарцисичного розладу.
Слід виділити роботи, які присвячені можливостям філософського підходу до аналізу впливу спортивної діяльності на особистість і соціум, до аналізу засад розуміння
феномена особистості у спорті як філософської категорії.
Це такі роботи, як Р.Грюно, Х.Ленка, Г.Люшена, П.Вейса; з
іншої сторони, у ХХ ст. отримала розвиток тенденція аналізу спорту як екзистенційного явища це роботи П.Бурдьє,
К.Л.Стівенсона, Н.Еліаса, Е.Майнберга. В умовах недостатньої розробленості спорту як предметної сфери соціальної філософії, вчені намагаються осмислити спорт як
цілісний феномен повсякденного життя сучасної людини,
життєстверджуючим фактором реалізації людиною її сутнісних сил. Ядро особистості утворює суб’єктивне «Я» (її
свідомість), коли характер людини формується в екстремальних ситуаціях, коли перед людиною встає проблема
трансценденції і вибору, через які людина реалізує свою
свободу. Процес удосконалення людини у тих чи інших
вимірах спорту виглядає як проходження через нескінченний ланцюг виборів спортивних ситуацій, в контексті
яких людина спорту удосконалює себе як тілесно–духовну
субстанцію. Буття людини спорту можна осягнути тільки інтуїтивно, у процесі вживання в це буття, при спробі
відчути його як тілесно–духовну цілісність і тільки тоді
соціальний простір стає для цілісної духовної людини
простором можливостей. В екзистенціалізмі ця категорія
наповнюється змістом трансцендентного переживання і
свободи в структурі соціального простору особистості.
Екзистенція сприймається як принципова відкритість
буття або переживання спорту як соціального і культурного явища, що виступає як не замкнутість. Головне визначення спортивного буття сприймається як відкритість
буття або переживання в спортивних подіях, що є відкритими для екзистенції, що постійно знаходиться на межі,
в ситуації вибору, в ситуації виходу за межі можливого,
в ситуації культивування спорту як постійної трансценденції і свободи. Екзистенційні засади спорту розвивають
по–справжньому суб’єктивістську онтологію спортивної
людини, тобто вони вимірюють проблему смислу спорту
як сфери такої життєдіяльності людини, що розкривається
через аналіз суб’єктивної людської індивідуальності, її суверенності. Універсально – онтологічне питання про буття
змогло набути філософського сенсу тільки завдяки зосередженню уваги на питанні про людське існування у світі
спорту, в якому людина є синтезом нескінченного і скінченного, тимчасового і вічного, свободи й необхідності [1].
Мета статті – сформувати теоретичні підстави екзистенційних засад спорту як реалізації трансценденції і свободи.
Дана мета реалізується в наступних задачах:
– виявити, у чому проявляються заслуги екзистенціалізму, автори якого звернулися до людини як автономно–екзистенціального буття;
– дослідити, що є предметом екзистенціалізму спорту
як ірраціонального і невловимого спортивного процесу,
пов’язаного з трансценденцією і свободою.
– з’ясувати сутність трансцендування як об’єкта філософії спорту, що означає вихід за межі цієї дійсності, проте
розуміється різними аналітиками по–різному і вкладається
різний смисл;
– обґрунтувати категорії «буття і «існування» через призму філософії спорту;
– розкрити сутність амбівалентності у спорті, яка здатна
створити проблемну напруженість;
– показати, як впливає екзистенціальна культурологія на екзистенціальні засади спорту і які вона породжує
проблеми;
– визначити праксеологічні засади укріплення екзистенційних засад спорту, зафіксованих у Міжнародному
законодавстві.
Ядром екзистенціалізму спорту як сфери життєдіяльності являється спортивне життя конкретної людини, інди-
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відуальне спортивне життя, у центрі якого індивідуальні
смисложиттєві спортивні питання: Що є смислом екзистенції спорту? Чи необхідно весь свій час і свою енергетику витрачати на заняття спортом? Що взагалі принесуть
заняття спортом? Чи можна в спорті побудувати свою
кар’єру? В чому проявляються орієнтації людини спортивної на вищі цілі і якими вони є в спорті? Тим більше
екзистенціалісти досліджують проблеми безвихідності за
умов граничних життєвих ситуацій, які К.Ясперс називає «шифрами» чи «символами», які слід розшифрувати.
Найбільш надійним підтвердженням реалізації людини в
спорті слід вважати індивідуальне суб’єктивне переживання, що виражається в різноманітних спортивних ситуаціях
вибору. Тому предметом екзистенціалізму спорту є саме
життя як ірраціональний і невловимий спортивний процес,
пов’язаний з трансценденцією і свободою. Історичний, або
справжній час буття, є олюдненим, заповненим спортивними бажаннями досягнення успіху, максимальних результатів, активністю, рішучістю досягти спортивних успіхів.
Саме в рамках цих спортивних модусів і реалізується буття людини спортивної, модуси якої вибудовуються на межі
людського буття та різноманітних ситуацій вибору. Тому,
як вважають деякі аналітики і представники спортивного
світу, динамічно зростаюча криза сучасного спорту, сутність якого у тенденції порушення меж людської вимірності, являється достатньо спонукальним фактором дослідження даного феномена, визначення перспектив його
розвитку і, головне – виявлення тих засобів, застосування
яких оздоровлює і гуманізує сферу спорту [2].
Трансцендування як об’єкт філософії спорту – це вихід
за межі цієї дійсності, що розуміється різними аналітиками
по–різному. Для Ж.–П.Сартра та А.Камю трансцендування
є ніщо, яке виступає як глибока таємниця, у нашому розумінні, спортивного буття. М.Гайдеггер визнає реальність
трансцендентного, хоч і стверджує, що раціональність
осмислити неможливо. Трансцендентність характеризує
те, що виходить за межі чуттєвого досвіду, емпіричного
пізнання світу, представляє собою предмет релігійного і
метафізичного пізнання. Під трансцендентністю І.Кант
розумів те, що знаходиться за межами можливого досвіду
[3,с.338], намагався закріпити відмінність між поняттями
«трансцендентальний» і «трансцендентний», розуміючи
під останнім також і те, що є недоступним пізнанню, але
являється предметом віри (бог, душа, безсмертя). Поняття
«трансцендентальний» означає те, що виходить за межі
обмеженого існування, кінечного, емпіричного світу, характеризує вищі та універсальні предмети метафізичного пізнання – єдине, істинне, благе. Кант надав терміну
«трансцендентальне» гносеологічного значення, всього
того, що відноситься до апріорних умов можливого досвіду, формальним переlумовам пізнання, тому постійна апеляція до глибинного шару свідомості дає володіння своєю
трансцендентністю, і, як наслідок, оволодіння своєю особистісною свободою.
Екзистенціалісти розрізняють буття і існування: існування є внутрішнім світом спортивної людини, його індивідуальним «Я». Спортивна людина – це окремо взятий
індивід, істота, що мислить і страждає, «закинута в світ
інших речей і інших людей», у «світ байдужого і навіть
ворожого мовчання» (Man). Спортивний світ часто намагається пригнітити людину, зробити її рабом своїх функцій,
частиною тривоги, самотності, страху, розпачу, депресії, а
не тільки перемоги чи успіху. Людина почувається немов
би «закинутою» у певну спортивну ситуацію чи певний
вид спорту, який поглинає всю її сутність, з якою спортивна людина змушена рахуватися. Екзистенційні виміри
спорту виявляють слабкість і нестійкість спортивного існування – не тільки як індивідуального, але й як родового
буття. Тому кожна людина відповідає за те, ким і якою вона
стала, яке буття вона обрала, хто оточує людину, в чому
смисл її життя. Для екзистенціалістів зрозуміти спортивний світ – це означає звести філософію історії до філосоЗбірник наукових праць «Ґілея: науковий вісник»
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фії спорту, перейти від розважально–індивідуальної практики до спортивно–змагальної, яка є смислом життя та
існування, де висхідним смислом життя є саморефлексія
і самопереживання, самоактуалізація і самопрезентація.
Унаслідок синтезу протилежностей «Я» будь–якої людини
завжди перебуває в ситуації страху й розпачу, тому людина
спортивна повинна відійти від раціонально–дискурсивного мислення. В індивіді, як в суб’єкті, що існує, утілений
дух, адже людина – це трансценденція і свобода, тому що
вона несе в самій собі свою долю і свою екзистенцію. Тому
для екзистенції спортивної людини важливою є практична
сторона спорту як фізичної активності [4,p.25].
Заслуга представників екзистенціальної філософії і в
тому, що вони звернули на духовний розлад між індивідом
та суспільством, незахищеність людини перед вищими інститутами влади, у тому незахищеності і спортивної людини. У категоріях «абсурдного існування» екзистенціалісти
звертають увагу на опис кризової свідомості спортивної
особистості, яка знаходиться в ситуації депресії, песимізму, поразки, покинутості за межами спортивного буття, яке
не має ні змісту, ні виправдання, ні значення. Свідомість
спортивної особистості розглядається у вимірах «страждальності», заклопотаності, чуждості. Спортивна людина
усвідомлює і історію як чужий для неї процес, байдужий
до конкретної особистості, яка знаходиться в ситуації
відчаю і «розлому психіки», самотності і покинутості, а
людське існування продовжує залишатися «суцільною невдоволеністю». Згідно з А.Камю, життя – це безглузде перебування у світі байдужого мовчання, у результаті чого
спортивне життя рефлексується як розчинення у безликому «Man», детермінованого процесами розгубленості,
трагізму існування, самотності, саморозпадом особистості. Дискурсосмислення спортивних проблем у сучасному
глобалізованому світі звертає увагу на проблеми, як гідне
життя людини у спортивному світі і спортивному бутті,
дотримання прав і свобод людини, гуманізм, людиновимірність спорту, добропорядність, моральність суспільства
як такого соціального простору, в якому людина повинна
створити свій модус буття, перебуваючи у есенційних та
екзистенційних вимірах [5].
С.К’єркегор висуває абсолютну свободу особи, що породжує безодню між суб’єктом і суспільними ідеалами,
він звільнив людину від будь–яких залежностей, суспільних впливів та інших відносин, що пов’язують людину з
іншими людьми, тому що індивід є автономним, незалежним, а звідси – весь трагізм його існування. Тільки звільнившись від будь–якого зовнішнього впливу, людина може
відкрити ту індивідуальність, що визначає її особистість, у
тому числі і здатність нести відповідальність за себе і свої
дії. Чим вищий рівень самосвідомості спортивної людини,
тим частіше вона звертається до свого «Я», тим частіше
вона шукає закон для своїх дій у самому собі. І навпаки,
чим менше розвинута спортивна людина і менше досягає
своїх успіхів, тим менше вона звертається до своєї самосвідомості і морального закону в самій собі, у зв’язку з чим
людина постійно знаходиться у ситуації вибору між добром і злом, моральністю і антиморальністю. С.К’єркегор
вважав, що людині слід допомогти знайти ті істини, які
невіддільні від неї, знайти ті істини, заради яких хотілося
б жити. Екзистенціалістська парадигма, в контексті якої
ми розглядаємо спорт як вибір трансценденції і свободи,
направлена на аналіз свідомості як буття, існування якого
передбачає сутність. У людині існування передує сутності,
тобто людина спочатку існує, а потім знаходить свою сутність (у нашому випадку спортивну). Тому екзистенційні
засади спортивної сутності пов’язані з проблемами свободи вибору, особистої автентичності, стосунками із світом
(успіху чи неуспіху) й іншими людьми, усвідомленням особистісного існування. Дійсне існування – це автентичний
вибір самого себе, коли людина, обираючи свою сутність,
самореалізує себе, творчо визначаючи себе. Несправжнє
існування – це не автентичне існування, коли людина знаЗбірник наукових праць «Ґілея: науковий вісник»
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ходиться у світі самообману, а знаходиться в ситуації амбівалентності, роздвоєності особистості [6,p.75].
Екзистенційні засади спорту як трансцеденції і свободи
виходять на сутність людини, в основі якої те, як вона вміє
використати своє існування в різноманітних соціоситуаціях, тому вибір людини знаходиться у ситуації постійного
самопроектування, постійного самовибору, самореалізації, творчого самовизначення. «Людина є лише тим, що
вона робить», так як людина сама визначає себе, прагне
до своєї індивідуальної мети (спортивної), творить себе,
вибір людини і визначає суть буття кожної особистості.
Обираючи себе, людина формує світ – світ спортивного
буття, спортивної кар’єри, спортивних перемог.
Людина є вільною у тому розумінні, що має можливість
постійно вибирати, відповідає за все, що з нею відбувається. Спорт являє собою «царство рафінованої свободи», –
це спосіб становлення особистості, загагальнобуттєвий
екзистенційний спосіб виявлення сутнісних сил людини.
Через спорт людина «пропускає» частину свого життя і реалізує себе як особистість. В спортивній діяльності як синкретичній діяльності людина здійснює зв’язок з дійсним
та ірреальним, об’єктивним і суб’єктивним, що і є найбільш адекватним визначенням сутності філософії спорту.
Тільки у процесі спортивної діяльності людина може експериментувати сама з собою, з усіма можливими й неможливими варіантами своєї суб’єктивної поведінки, а також
з іншими учасниками зустрічей. Як чуттєве опрацювання
певного фізичного і духовного стану індивіда, спорт стає
інструментом вільного вибору індивіда. Із світом спорту
пов’язаний сам процес самовдосконалення, утвердження людини як особистості, у зв’язку з чим спорт означає
широке коло предметів діяльності, що протиставляється
звичаєвій, утилітарній, практичній діяльності і характеризується переживанням задоволення від самої спортивної
діяльності, самого процесу спорту. Важливим для спорту
є стан не тільки фізичної, а й духовної активності людини,
різноманітні форми її актуалізації, задоволення від самої
спортивної діяльності як вибору самого себе [7,с.29].
Екзистенційні засади спорту як трансценденції і свободи засвідчують, що в спортивній діяльності свобода
звільняється від каузальних визначень: мотиви, прагнення
й ідеали не розглядаються як суб’єктивне трансформування причин, рушійних сил, об’єктивних тенденцій і закономірностей, що озброєні вибором мети. Абсолютність
свободи робить людину вільною навіть від своєї свободи
і лише сама свобода може бути єдиним обмеженням меж
людської свободи. Бути вільним у спорті – це бути самим
собою, перебувати у світі «байдужого мовчання», в якому
розчиняється людина, стає знеособленою, відчуженою у
рамках проекту власного життя. Як самопроекція розвитку особистості, спортивна діяльність створює умови для
включення індивіда у складні переплетіння освоєння спортивного життя та спортивних зв’язків, пробує проектувати
таку модель життєдіяльності, в якій акцентується вимога
вільного самоздійснення індивіда у спортивній діяльності.
Спорт можна розглядати як найважливішу умову природного розвитку людської історії, осмислення всезагального та особливого, як фундаментальних вимірів людського
способу буття. Спорт виявляє залежність правил людського взаємоспілкування і взаємодії від розвитку сутнісних
сил і здібностей особистості, так як у цьому виявляється
аксіологічна функція спорту, який виступає активним фактором формування стандартів спортивної культури. Спорт
прямо залежить від буттєвих вимірів, досвіду людини, що
пов’язані з чуттєвим, інтуїтивним підґрунтям спортивного
буття. Спорт використовується в якості багатоманітності
можливостей вільного вибору індивіда та пізнання спортивних інтересів у процесі освоєння іншомовного буття і
менталітету, культури і природи, економіки і політики, у
контексті яких відбувається адаптація людини до іншомовного середовища, до самостійного виконання своїх ролей
і статусу [8].
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Таким чином, для екзистенціальної філософії спорту як
філософії трансценденції і свободи характерним є примат
окремої особистості над всесвітньою історією. Зрозуміти
спортивний процес як процес трансценденції і свободи –
це наблизити філософію спорту до філософії людини,
людської суб’єктивності. У ХХІ столітті філософія спорту
виходить на якісно новий рівень взаємодії культур і цивілізацій. Спорт виявляється тим процесом, який розкриває
структури взаєморозуміння між культурами, країнами, цивілізаціями, реалізуючись в архетипах і стандартах спортивної поведінки, виступаючи формою творчого пошуку і
«вирощування» особистостей у спорті і для спорту, будучи
сучасним фундаментальним інструментом комунікації між
людьми, між природними і штучними системами, людиною і суспільством, людиною і владою.
Свобода, на думку Ж.–П.Сартра, є своєрідним тягарем, який повинна нести людина, тим більше, якщо вона
спортивна особистість. Людина може відмовитися від
свободи, перестати бути сама собою, але ця відмова відбувається разом з відмовою від себе як особистості [9].
Екзистенціалізм негативно ставиться до будь–яких форм
колективності, тому що це помилкове й несправжнє буття.
Не випадково свобода спортивного буття – це психологічна
умова будь–якого існування, внутрішнього духовного життя людини, коли вона відтворює активне відношення індивіда до світу і виявлення свого місця в світі. Це проблема
самої людської екзистенції та активний і діяльнісний процес по запереченню рабської необхідності, тому тільки за
умов внутрішньої свободи можна реалізувати всю складність спортивного буття людини та дійсну сутність людини як такої. Свобода – це самодостатня цінність, в якій
знайшли своє відображення принципи індивідуалізму, свобода від зовнішніх обставин, які сковують безпосередність
самого життя, так як свобода – це бажання і вміння бути
самим собою. Свобода як соціальний архетип, – це умова,
мета і засіб культури, без якої взагалі неможливе людське
існування. Свобода – це вільно виражена самодіяльність
спортивної людини згідно з поняттям про честь, совість,
творчість, справедливість, солідарність, людську достойність. Свобода спортсмена включає такі дії, як вибір, воля,
мета, ціль, цінність, активність, мотивація, спонтанність,
незалежність, автономність. Свобода спортсмена має
зв’язок з феноменами самоактуалізації, самостановлення,
самодетермінізму. Зміст поняття свободи виступає в якості
критерія співвідношення людини з потребами, інтересами, діяльністю. Тому свобода пов’язана з якісним вибором
особи, а не її свавіллям, її внутрішня свобода зв’язана з
універсальним світом гармонії, істиною, добром, красотою, справедливістю. Свобода – це досягнення цілей, тому
вона має безпосереднє відношення до процесів цілепокладання і діяльнісного відношення до світу [10,с.418].
В основі екзистенційних засад спорту як трансценденції
і свободи базова цінність свобода як повага до внутрішнього світу людини, невід’ємність від моральної, відповідальності і людської солідарності, досягнення цілей.
Критерієм свободи є активна участь індивіда у визначенні
своєї долі, в реалізації своїх здібностей, тому спортивна
людина продуцює свободу від рабської залежності людини від зовнішніх обставин, які сковують безпосередність
самого життя, не сприяють саморозкриттю і активності
особистості. Завдяки свободі здійснюється відродження і
поновлення власне людського існування, тому свобода –
буттєва /онтологічна/ умова всезагального, вселюдського,
необхідна умова буття людини, форма її самовизначення,
самостановлення, досягнення своєї щасливої долі. У концептуальних установках екзистенціалізму особистість є
первинною, а система суспільних відносин – вторинною
і обмежується між індивідуальними відносинами. Саме
поняття спортивної практики інтеріоризується, розглядається у плані самосвідомості індивіда, що діє як «пережита особистісна практика», а не як об’єктивні відносини
між спортивною людиною й об’єктивною реальністю, яку
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особистість змінює. Спортивна практика сприймається
як «проект організації», що є інтенцією, спрямованою на
здійснення. Вона ще повинна перетворитися з можливості
в діяльність, утвердити окреме й особливе за рахунок загального і всупереч йому. Філософія спорту як цілісна дисципліна базується на індивідуалістичній практиці, тому
що особистість є первинною, а соціальне – вторинне, яке
розглядається як вторинне, похідне, які знаходяться у с суперечності і процесах амбівалентності. Розрізняють кілька
рівнів амбівалентності. На першому рівні амбівалентність,
як наслідок суперечності між бажаним і дійсним, або викликає емоційну напругу, або протікає відносно спокійно.
На другому рівні у боротьбу вступають протилежні мотиви
в структурі особистої свідомості або несумісні альтернативи оцінки ситуації. Лише на третьому рівні амбівалентність може бути викликана такими життєвими обставинами, за яких реалізація фундаментальних прагнень людини,
таких, як фахове самоствердження, творчість, стає неможливою. Подолання амбівалентності особистості можливо
через перетворення внутрішньої картини віту, яка зумовлене розвитком не лише інтелектуальних навичок, інтенсивністю переживання, а й схильністю та звичкою до самоспостереження – рефлексії [11,p.12]. Амбівалентінсть
як фундаментальна властивість особистості виявляється у
різних формах деструктивного характеру, Незважаючи на
те, що найчастіше одне з амбівалентних почуттів витісняється, як правило, несвідомо і маскується іншим почуттям.
Амбівалентність у спорті здатна створити проблемну напруженість, яка не може бути знята простим «розведенням» протилежностей або їх нехтуванням. У такому разі
амбівалентність супроводжується емоційною напругою,
депресією, тривалим незадоволенням собою, агресивним
ставленням до оточуючих. Крім того, можливе переростання амбівалентності на полівалентність і як наслідок,
на душевну хворобу. Позитивним наслідком амбівалентності можна вважати «катарсис» – складне перетворення
почуттів, за якого неприємні хвилювання та артефакти
знімаються, деякою мірою розряджаються, знищуються,
перетворюються на свою протилежність. Екзистенція – це
особлива іпостась людського, так як людське буття за своєю сутністю є екзистенцією, що постійно трансцендує себе
з наявного буття в істинно суще, а його істинною ознакою
є свобода [12,p.15–16].
В основі екзистенційних засад спорту як трансценденції
і свободи переживання внутрішньої самості індивіда, що
можливе завдяки так завним «трансцендентним переживанням», яке тотально змінює долю та надає такому буттю
онтологічний статус, який не дозволяє самості засинати
у повсякденному бутті, жити адаптовано до соціальних
стандартів, або порушувати норми співіснування. Тобто
людина перебуває у бутті–у–світі на інтегровано–трансцендентному рівні. Онтологічний статус особи наповнює
самість внутрішніми флуктуаціями та, завдяки чутливості
щодо способів буття та соціальних флуктуацій, дозволяє
створювати свій власний модус буття, у нашому розумінні
спортивний модус. Спортивний модус як атрибут сучасної
людини – це багатогранний процес чи багатогранне суспільне явище, що складає невід’ємний елемент культури
суспільства, один із засобів і методів всебічного і гармонійного розвитку людини, укріплення її здоров’я, підготовки до праці і оборони, що складається з фізичних
вправ і змагань. Поряд з укріпленням здоров’я і загальним
фізичним розвитком метаспорту – це досягнення високих результатів і перемог у змаганнях. У сучасних умовах
спорт – це намагання людини до розширення меж своїх
фізичних можливостей, що реалізується через систему фізичних вправ, участь у змаганнях; це сукупність найбільш
дієвих засобів і методів фізичного виховання, одна з основних форм підготовки людини до праці, суспільно необхідних видів діяльності. Спорт – це один з найважливіших
засобів етичного і естетичного виховання, задоволення
духовних запитів суспільства, це цілий світ емоцій, що поЗбірник наукових праць «Ґілея: науковий вісник»
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роджуються успіхами і невдачами у змаганнях, складний
комплекс міжлюдських відносин і, нарешті, найпопулярніше диво, причому його суспільна значимість продовжує
стрімко зростати [13,p.91]. Екзистенційні засади спорту
як трансценденцїі і свободи можна пояснити в контексті
екзистецнійної культурології, яка робить це шляхом нового погляду на специфіку людського буття. Усвідомлюючи
особливу надприродність реалій культури, остання стверджує фундаментальну цінність людського буття, в якому
реалізується нічним не передбачувана вільна активність
особистості. Постільки екзистенція реалізується у вільному вирішенні проблем людини, вона ніколи не піддається
об’єктивації, а, здійснивши поворот до онтології людського існування, екзистенціалісти намагаються пояснити явища природного і культурного світу, до якого відноситься
і спорт. Звертаючись до аналізу спортивного світу, представники екзистенційної культурології демонструють його
становлення через діяльність екзистенційного суб’єкта. До
спортивного світу належить все те, що входить в орбіту
безпосереднього самопроектування і набуває значення, що
зачіпає його життєві інтереси. Одночасно світ формується
як такий, що належить до деякої колективної спільності.
Акцентуючи увагу на тому, що світ людини невід’ємний
від процесу його самопроектування, різноманітні версії
екзистенційної культурології пропонують різноманітні варіанти його реалізації. Так, М.Гайдеггер вбачає у феномені
присутності у «світі» розкриття тотальності буття, у той
час як Ж.–П.Сартр трактує «буття–для–себе» екзистецнійного суб’єкта як радикально протилежне інертній стихії
«буття–в–собі». Екзистенційний суб’єкт визначально є історичним, він існує у потоці часу, тотожному йому, його
буття і є дійсне буття, в якому розгортається спортивна
активність людини. «Сучасний спорт як сублімативне вираження індивідуального і соціального життя людини, у
рамках якого як для індивіда, так і для соціальної групи
відбувається в процесі сублімації трансформація всіх видів енергії людини для досягнення спортивного результату» [14,с.222].
У силу внутрішньо властивої йому свободи, екзистенційний суб’єкт знаходиться у стані неперервного вибору,
самосходження, самовибору, самобновлення, відкритості,
так як суб’єкт в екзистенціалізмі є активним і сам формує
свій світ. Людина є вільною в пошуках самої себе, у виборі свого предметного світу. Людина є вибір свого буття
і вона є такою, якою себе вибирає, тому свобода – в самому устремлінні і можливості вибирати своє відношення
до даної ситуації. Вибір свободи приводить до конфлікту
з іншими, до страждання, страху, але цей вибір свободи і
є сама свобода, яка не залежить ні від чого. Тому його лозунгом стає: «Користуйся свободою і будь самим собою».
Тому спорт повинен відігравати важливу роль в охороні
здоров’я, в моральному, культурному та фізичному вихованні, а також у сприянні зміцненню міжнародного взаєморозуміння й миру, відзначаючи необхідність заохочення
та координації міжнародного співробітництва, спрямованого на викорінення допінгу в спорті, висловлюючи занепокоєння стосовно використання спортсменами допінгу в
спорті і наслідками цього для їхнього здоров’я, принципу
чесної гри, викорінення шахрайства та майбутнього спорту. У 1978 році було прийнято Хартію фізичного виховання
та спорту (Генеральна конференція ЮНЕСКО). Розвиток
спорту в усьому світі, його роль у соціальному житті людей, необхідність регламентації та координації діяльності
в цій сфері визначили потребу у створенні численних міжнародних спортивних організацій – асоціацій, федерацій,
союзів тощо. Вони з’являються на початку ХХ сторіччя.
Найвідоміші нині міжнародні федерації з видів спорту мають більш як віковий досвід діяльності. Міжнародну асоціацію атлетичних федерацій (ІААФ) створено у 1912 році,
Міжнародну федерацію футбольних асоціацій (ФІФА) – у
1904–му, Міжнародну федерацію плавання (ФІНА) – у
1908–му. Мета її – поставити розвиток фізичного вихованЗбірник наукових праць «Ґілея: науковий вісник»
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ня та спорту на службу прогресу людства, сприяти їхньому
розвиткові та змушувати уряди й компетентні неурядові
організації розповсюджувати й застосовувати її. У документі зазначено, що фізичне виховання та спорт є важливою складовою життя суспільства.
Праксеологічні засади укріплення екзистенційних засад спорту зафіксовано у Міжнародному законодавстві. У
хартії проголошується, що кожна особа має право на доступ до фізичного виховання та спорту, необхідних для
розвитку особистості. У ній йдеться про те, що спорт і
фізичне виховання сприяють збереженню й поліпшенню
здоров’я, проведенню дозвілля, збагачують суспільні відносини й розвивають спортивний дух. Важливе значення
з точки зору права мають положення статей 9 та 10 хартії,
відповідно до яких державні органи всіх рівнів і спеціалізовані неурядові організації покликані сприяти фізичній
культурі та спорту, що має виявлятися в прийнятті відповідних нормативно–правових актів, забезпеченні матеріальної підтримки, а також використанні інших засобів
заохочення, стимулювання та контролю. Особлива увага
приділяється співробітництву між державами, міжнародними та регіональними урядовими й неурядовими організаціями, які сприяють підтриманню миру, зміцненню взаємоповаги й дружби та створюють сприятливий клімат для
розв’язання міжнародних проблем. Кодекс спортивної етики «Справедлива гра – шлях до перемоги» (Рада Європи,
1992 р.) створює основу для боротьби з негативними проявами поведінки не тільки в спорті, а й у суспільстві. Він
установлює відповідальність перед урядами, спортивними
організаціями та окремими особами за дотримання правил
справедливої гри. Спортивна хартія Європи є джерелом
принципів спортивного законодавства більшості її країн.
У статті 8 цієї хартії записано: «Особи, зайняті в професійному спорті, повинні мати певний соціальний статус
і захист етичного характеру від будь–якої експлуатації».
Зусилля МОК і національних урядів зосереджені наразі на
розширенні повноважень Всесвітнього антидопінгового
агентства (WADA).
У Конвенції «Про попередження насильства та хуліганської поведінки глядачів…» (1985 р.) установлюються
принципи міжнародного співробітництва у сфері запобігання насиллю на спортивних аренах; заходи із запобігання та придушення насилля й хуліганської поведінки
глядачів спортивних заходів тощо. Всі країни, за винятком
Німеччини, підписали чи ратифікували цю конвенцію.
Ухвалили й значну кількість відповідних законодавчих
актів, що потрібні для її реалізації. У Європейському кодексі субсидування йдеться про тристоронні відносини
між ЗМІ, спортивними організаціями та спонсорами. Ці
відносини ґрунтуються на факті, що ЗМІ цікавляться спортом як індустрією розваг. Спонсори звертають увагу на
спортивні змагання через присутність на них ЗМІ. А спорт
потребує коштів, які забезпечують спонсори за підтримки
ЗМІ. Отже, можна дійти висновку, що Європейське співтовариство серйозно сприймає міжнародний спортивний
рух, опікується питанням нормотворчості в цій галузі та
забезпеченням виконання зазначених нормативних актів
на території всієї об’єднаної Європи.
Таким чином, аналіз екзистенційних засад спорту допомагає нам зрозуміти світ спортивного буття, проблеми, у
які занурені спортсмени, умови їх спортивного буття до і
після спортивної кар’єри, умови для боротьби з негативними проявами поведінки у спорті – деструктивними явищами, ситуаціями амбівалентності, у які постійно занурена
спортивна особистість. Громадяни мають право займатися
фізичною культурою і спортом незалежно від ознак раси,
кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак.
Це право забезпечується шляхом: вільного вибору видів
спорту та фізкультурно–спортивних послуг; доступності
та безпечності занять фізичною культурою і спортом; за-
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хисту прав та законних інтересів громадян; створення закладів фізичної культури і спорту; об’єднання громадян у
громадські організації фізкультурно–спортивної спрямованості; здобуття спеціальної освіти та здійснення відповідної професійної діяльності.
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Індустрія гостинності та її місце і роль
в українському просторі туризму
Гостинність досліджено як цілісне соціокультурне явище. Вивчено
історіографію проблеми, її джерельну базу, узагальнено основні
теоретичні підходи до осмислення феномена гостинності.
Охарактеризовано ознаки і виявлено функції гостинності, розкрито її
структуру, проаналізовано специфічні особливості гостинності різних
верств населення.
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Industry of hospitality and its place and role in the sphere of
Ukrainian tourism
For the first time hospitality has been investigated as an integral social
and cultural phenomenon. The historiography of the problem has been
examined as well as it’s source base; factors which influenced the nature of
hospitality as an aspect of the Ukrainian everyday culture of the XIX cent.
have been determined; main theoretical approaches onto understanding
the phenomenon of hospitality have been summarized. As a result of more
precise specification of the culturological content of main terms (guest,
hospitality, welcoming, guest gift, folk, urban, church and monastery
hospitality, so on) two substantial categories, which characterize the
historic and ethno-cultural essence of hospitality, have been distinguished
in conceptual and categorical matter. The main characteristics have
been defined; the principal functions of hospitality have been cleared up:
religiousness, symbolism, communicativeness; sacrality); it’s structure
has been revealed (everyday, festive, family, public); specific peculiarities
of different social strata hospitalities have been analyzed, on the grounds
of which folk, urban, church and monastery hospitalities have been
substantiated; main periods of hospitality have been revealed. It has been
proved that the specific nature of the Ukrainian hospitality is predetermined
by the peculiarities of cultural and historic development, to a great extent
caused by medial location of the Ukrainian ethnos, in the conditions of
geographical neighboring with the population of the abutting territories,
which tended to expand its habitat. The double function of the boundary
collocation has been determined: defensive and regenerative stimulative;
its influence onto local modi highlighting in the Ukrainian hospitality has
been regarded.The influence of the processes of industrialization and
urbanization onto the specific nature of hospitality in the XIX cent. has been
discovered. It was resulted in arranging public service establishments aiming
at satisfaction of mass needs and mass service. Changes in family and
individual everyday life as well as in the corresponding symbolic and ritual
hospitality forms have been traced.
The urbanization processes predetermined modernization and
application of innovations, introducing the threat of chaotic state to culture,
including everyday culture, and furthered the development of urban
hospitality.
Key words: hospitality, guest, welcoming, everyday culture, hospitality
establishments, sphere, tourism functions.
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Индустрия гостеприимства, его место и роль в украинском
пространстве туризма
Гостеприимство исследовано как целостное социокультурное
явление. Изучена историография проблемы, ее литературная
база, обобщенно основные теоретические подходы к осмыслению
феномена гостеприимства. Охарактеризованы признаки и функции
гостеприимства, раскрыта его структура, проанализированы
специфические особенности гостеприимства разных слоев
населения.
Ключевые слова: гостеприимство, бытовая культура, виды
гостеприимства, заведения гостеприимства, пространство,
функции туризма.

Постановка проблеми та її актуальність. Необхідність
дослідження індустрії гостинності зумовлена потребами
осмислення та вдосконалення практики туристичної справи, понад усе в Україні – одній з найбільш привабливих
для цього виду діяльності країни Європи й світу. Вивчення
та вдосконалення форм і технологій гостинності належить
до першочергових завдань сучасної гуманітарної політики
не тільки України, але й інших розвинених держав світу.
Сенс філософії гостинності має важливе змістовне навантаження. Справа в тому, що туризм виконує важливу
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економічну функцію. Він є потужним джерелом, яке матеріально і духовно стимулює розвиток виробництва, дає
прибуток, сприяє утвердженню інноваційного характеру
суспільного поступу. Адже чим більш ґрунтовно розроблена й розгорнута в ньому ідеологія гостинності, тим більша
кількість подорожуючих людей втягнеться в його сферу,
відвідає країну, вкладе необхідні кошти, збагатить новими
ідеями тощо. Вивчення гостинності під цим оглядом також
украй необхідне і має велике суспільне значення.
Що ж таке гостинність і в чому полягає її філософськоекзистенціальна сутність? Як реалізується гостинність
в культурах народів світу? В чому специфіка української
гостинності? Зупинимось на цьому в поданій статті більш
детально.
Аналіз наукових праць, присвячених проблемі.
Специфіка дослідження української гостинності обумовлена тим, що воно започатковувалося в межах етнографії,
основні напрями якої в І пол. ХІХ ст. репрезентовані О.
Афанасьєвим-Чужбинським та М. Маркевичем. Головним
об’єктом дослідження вітчизняної етнографічної науки з
середини 30-х рр. ХІХ ст. була культура і побут селянства
як найбільш численної верстви українського суспільства.
Культурологічний підхід до розуміння гостинності характерний для праць Ю. Лотмана і Ю. Рябцева, які аналізують роль і значення світського ритуалу у дворянській
гостинності що, в свою чергу, постає як визначальна форма спілкування з друзями, сусідами, родичами. В роботі О.
Захарової гостинність розкривається в аспекті проведення
придворних церемоніалів, балів, урочистих трапез при імператорському дворі.
Привертає увагу робота А. Макарова, який на підставі
аналізу мемуарів і спогадів киян, які проживали в ХІХ ст.,
охарактеризував гостинність місцевих жителів, особливості міського побуту, інфраструктуру гостинності Києва.
Географічний підхід до розгляду даного феномена представлений науковою розвідкою «Географія українських і
суміжних земель» (В. Кубійович та ін.), в якій поряд з описом природи, населення та господарства регіонів України
йдеться й про регіональні аспекти гостинності.
Соціологічний підхід до вивчення означеної проблематики окреслений у працях відомих соціологів М. Мосса, Е.
Дюркгейма.
Оскільки формування інфраструктури гостинності безпосередньо пов’язане з подорожуванням, означений феномен досліджується в межах туризмознавства (Г. Шаповал,
Л. Воронкова та ін.).
Питання управління підприємствами індустрії гостинності, технології прийому та обслуговування гостей, менеджменту, маркетингу готельно-ресторанного бізнесу, а
також аналіз фінансового стану готельного господарства,
вітчизняного та зарубіжного досвіду, розгляд перспектив
розвитку індустрії гостинності в сучасному світі містять
роботи Н. Ляпіної, В. Бородіної, Р. Браймера, В. Шматько,
Н.Кабушкіна і Г. Бондаренко, Х. Роглєва, Дж. Уокера.
Мета статті полягає у з`ясуванні сутнісних особливостей гостинності як соціокультурного явища, її місця і значення в українському просторі туризму.
Виклад основного матеріалу. Гостинність є складним
соціальним і моральним феноменом, який має багато аспектів та інтерпретацій. Власне термін гостинність бере
свій початок від старофранцузького слова hospice (хоспіс),
що означає притулок для мандрівників, «странноприйомний будинок» [2, с. 16]. У побутовому сенсі гостинність
є властивістю характеру людини, що відрізняється привітністю та хлібосольством, а також традиції зустрічі гостей
в різних культурах.
Явище гостинності може бути проаналізованим у різних площинах. У найбільш загальному та цілісному філософсько-екзистенціальному сенсі гостинність є формою
відношення до Іншого, Чужого, що передбачає доброзичливе та поважливе ставлення до нього. В цьому сенсі вона
протилежна іншій фундаментальній формі відношення до
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Чужого – ворожнечі, якій властиві конфлікт, агресія, підкорення, знищення. Гостинність є засобом перетворення
невідомого чужинця на знайому людину, яка, після надання гостинного прийому, стає в певному сенсі своєю.
Гостинність породжує моральний обов’язок гостя не завдавати шкоди господарю. Тобто її можна розглядати і як
захист господаря від потенційної загрози від незнайомого
прибульця.
Гостинність заснована на партнерських стосунках. Хоча
на перший погляд відносини господар-гість характеризуються асиметрією, один віддає, інший отримує, в своїй
основі гостинність передбачає взаємну віддачу.
Гостинність є діалогом рівних суб’єктів. Ритуал гостинності, на думку А. Байбуріна та А. Топоркова, можна
представити як діалог двох сторін, що вступають у спілкування. І господар, і гість підкоряються досить жорсткому сценарію етикету, який зв’язує, обмежує їх дії і в той
же час дозволяє досягти певної мети: господарю – гідно
прийняти гостя, заслуживши тим самим на милість Бога і
шану тих, що його оточують, гостю – отримати їжу, притулок і підтримку [1, с. 117].
Гостинність являє собою соціокультурний феномен, що
виникає виключно у людській спільноті на певному етапі її розвитку. Світ природи не знає гостинності. В той же
час вже архаїчні людські спільноти мають звичаї, обряди,
ритуали гостинності, прийому гостей, відвідування друзів та родичів. При цьому спостерігається подібність цих
звичаїв та ритуалів серед народів світу. У різних народів
широко поширені традиції гостинності, яка забезпечувала
заступництво мандрівникам і виступала формою захисту
їх особи і майна. У культурах всіх народів існують правила
прийому гостей, які, не дивлячись на певне національне
забарвлення, універсальні: привітність, щедрість, заступництво, дружелюбність тощо.
На думку В. Русавської, подібність ритуалів гостинності у народів, історично і географічно віддалених один від
одного, не є випадковістю: це свідчення стійкості глибинних структур гостинності як фундаментальної умови існування соціуму [6, с. 9].
Подібність форм прояву гостинності та її поширення
як складової культури у більшості народів світу дозволяє
розглядати гостинність в якості однієї з культурних універсалій. На підставі досліджень понять і уявлень про гостинність М. Соколова стверджує, що вона є невід’ємною частиною культури людства. Закони, принципи і прояви цього
загальнолюдського явища при всій їх різноманітності мали
багато загальних рис, головною з яких можна назвати гуманність. Феномен гостинності займав за ціннісною шкалою людських відносин одне з пріоритетних місць, розглядаючись як одна з найголовніших людських чеснот [10].
Отже, гостинність є універсальною культурною цінністю, яка в той же час на різних етапах культурно-історичного
розвитку людства набувала специфічних етнокультурних
рис та різноманітних історичних форм. Так, В. Русавська
виділяє такі форми гостинності, як повсякденна і святкова,
а також як селянська, громадська, міська, родинна, дворянська, світська і церковно-монастирська [7, с. 12].
Інститут гостинності є одним із найстаріших в історії
людської цивілізації, що формується ще в архаїчному суспільстві. На думку А. Байбуріна та А. Топоркова, у суспільствах традиційного типу гостинність являє собою «певний
морально-релігійний і соціально-правовий інститут, а прийом гостя розгортається як досить складний ритуал [1, с.
113]».
З розвитком суспільства ускладнюється й інститут гостинності. З розвитком подорожей виникла необхідність в
системі гостинності. Зокрема, у Римській імперії починається будівництво спеціальних закладів для харчування,
нічлігу, виникають державні готелі, що будувалися через
кожні 15 міль – відстань одного дня проїзду верхом на конях [5, с. 35].
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В середні віки традиції гостинності продовжили монастирі, де мандрівники могли отримати нічліг і їжу. Для паломників будували готелі – госпіталі (Hospes). Також розвиток отримали притулки (альбергерії та оспіталії), в яких
крім відпочинку можна було отримати медичну допомогу
та обміняти гроші [5, с. 45].
У Новий час трансформація традиційного суспільства
у суспільство сучасне докорінно змінює уявлення про гостинність, її соціокультурний сенс та соціальні механізми
реалізації. А. Монтандон відмічає, що з кінця 18 століття серед західноєвропейських мислителів поширюється
ідея, згідно з якою гостинність – це початкова чеснота
людства, котра поступово зникає по мірі прогресу цивілізації. Любов до наживи знищила цю благородну форму
первісного і природного спілкування між людьми. Сталася
істотна історична еволюція, в результаті якої гостинність
трансформувалася і за своїм змістом, і формою. Створення
притулків і готелів, розвиток платної гостинності змінили
саму ідею незацікавленої та індивідуальної гостинності,
що надається незнайомій людині [6, с. 61].
В результаті гостинність стає товаром, важливою
складовою сервісу, зокрема сфери туристичних послуг.
Протягом ХІХ-ХХ століть поступово формується індустрія гостинності як сукупність установ, закладів і організацій, які надають будь-які послуги, що їх потребує подорожуючий, у тому числі турист: розміщення, харчування,
рекреації, транспортні послуги тощо.
Ми визначаємо сучасний соціокультурний інститут гостинності як сукупність конституйованих установ та закладів, що здійснюють на професійній основі діяльність з надання послуг людям, які тимчасово залишили місце свого
постійного проживання з будь-яких причин, за виключенням завойовницьких, у поєднанні з нормами та санкціями,
котрі визначають стандарти цієї діяльності, а також правилами поведінки, сформованими в процесі її здійснення,
у відповідності з поширеними в суспільстві культурними
цінностями.
Проте які б трансформації не відбувалися з феноменом
гостинності, в усі часи їй властиві певні константи, такі,
наприклад, як привітність, щедрість та щирість. У багатьох народів світу норми привітності, щедрості, щирості
до гостя являють собою моральний імператив, що підтримується релігією та звичаєвим правом.
Важливою складовою гостинного ставлення є щедре
пригощання. М. Соколова відмічає примирюючий та одночасно інтегративний характер спільної трапези. На її думку у звичаї пригощання з особливою силою проявляються
пріоритет норм дому та ствердження влади господаря [10,
с. 26].
Спільна трапеза, як відмічають А. Байбурін та
А. Топорков, є серцевиною і осереддям ритуалу гостинності. Це випробуваний століттями засіб залучити прибульця
до будинку, зробити його «своїм» [1, с. 121]. Нагодувати
гостя – це обов’язок господаря, так він надає честь гостю
(слово «частувати» споріднене зі словом «честь» і позначає, власне, «надавати честь, пригощаючи їдою і питтям»)
і в той же час затверджує свою честь демонстрацією щедрості [1, с. 119].
У східнослов’янських народів існував звичай, згідно
з яким гість припиняв їсти, якщо його більше не частують, тобто не пропонують йому їсти ще. Демонструючи
щедрість, господарі повинні були кланятися, тобто пропонувати гостям їжу, приговорюючи: «Їжте на здоров’я!»
Господарка, яка подає на стіл, повинна при цьому кланятися до пояса [4, с. 119].
На думку В. Русавської, спільна трапеза є основою формування як почуття родинності, так і дружнього ставлення до іншого. Пригощання гостя є священним обов’язком
господаря, порушення якого розглядалося як гріх, оскільки годують людину боги, причому головним чином родові боги, які дають їжу не одній людині, а цілому роду, що
приносить їм жертви [7, с. 11].

192

Випуск 77

Норми щедрої гостинності у багатьох народів світу також передбачають обмін подарунками. Обмін дарами є церемоніальним обміном рідких і унікальних благ, предметів
розкоші і прикрас, ритуальних виробів і символів статусу.
Престижні речі, що підлягали обміну, символізували успіх.
Цінність дару полягала не стільки в самій речі, скільки у
зв’язку, який встановлювався і підтримувався між дарувальником і отримувачем подарунку. Зв’язок встановлювався за ініціативою однієї із сторін, яка пропонувала іншій стороні дар. Відмова від дару розглядалася як образа
і приводила до ворожнечі. Прийняття дару накладало на
одержувача зобов’язання дару у відповідь.
А. Гуревич відмічав зв’язок гостинності з обміном дарами в старовинних уявленнях ряду європейських народів,
що підтверджується лінгвістичним аналізом Участь в бенкетах і обмін дарами – найважливіші засоби соціального
спілкування у варварів. Підтримка з людьми дружніх взаємин є одним з найголовніших засобів благополучного існування. Тому необхідно постійно зустрічатися з друзями,
відвідувати їх і запрошувати до себе, обмінюючись при
цьому дарунками [3, с. 204–205].
Взагалі, як пишуть А. Байбурін та А. Топорков, й сама
гостинність є формою обміну дарами, адже господар може
розраховувати на те, що рано чи пізно і він опиниться у положенні гостя [1, с. 112].
Важливою рисою гостинності має бути її щирість. Гостинність повинна йти від чистого серця.
Є. Ярославський наводить бретонську легенду «Бог, чоботар та жадібна жінка», в якій йдеться про мандри Бога,
Св. Петра та Іоанна Предтечі. Одного дня вони попросили
нічлігу в хатині бідного чоботаря. Господар будинку і його
дружина розділили з гостями свою мізерну трапезу і пізніше віддали їм для нічлігу своє єдине ліжко. Рятівник винагородив гостинних господарів, зробивши для них чудеса.
В той же час жадібна сусідка, дізнавшись про це, вирішила
збагатитися. Вона запросила наших героїв до себе додому
і зробила їм шикарний прийом, але оскільки робила все з
корисливими намірами, то не отримала зовсім нічого [9].
Щирість та щедрість у традиційній культурі передбачає безкорисливе ставлення до гостя. А. Байбурін та
А. Топорков зазначають, що у багатьох народів скотарі не
брали з собою запасу провізії, вирушаючи в далеку дорогу, бо знали, що в будь-якій юрті їх нагодують і напоюватимуть, а якщо знадобиться, то дадуть коня або верблюда. При цьому пропозиція прийняти гроші за нічліг і їжу
сприймалася (а подекуди і зараз сприймається) як образа
[1, с. 114].
Гостинність українців мала багато проявів, традицій,
ритуалів. Її основу складає традиційна селянська побутова культура, що характеризувалася тісним взаємозв’язком
і взаємопроникненням виробничої і духовної сфер.
Традиційна селянська побутова культура, а відтак і гостинність, відзначалась локальною специфікою, обумовленою особливостями історичного розвитку окремих регіонів України, їх природними умовами та етнокультурними
контактами. При цьому їй були властиві спільні риси.
Традиційність селянської культури і характер її функціонування забезпечили збереження в гостинності цілого
пласта архаїчних елементів.
Гостинність становить не тільки обов’язковий компонент способу життя українців, але й частину світосприймання, вірувань і повір’їв, тобто складає важливу ментальну рису української людини. В гостинності відображаються
особливості українській ментальності, оскільки гостинність, виступаючи уособленням особистісних форм народного буття і відображення світу, є одним із структурних
елементів ментальності народу як сукупності психічних,
інтелектуальних, ідеологічних, релігійних, естетичних та
інших особливостей мислення певної людської спільності,
соціальної групи чи окремого індивіда, що виявляються в
культурі, мові та поведінці.
Збірник наукових праць «Ґілея: науковий вісник»
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Ментальність українського народу відзначається двома головними джерелами формування. З одного боку її
традиційну основу складає так званий землеробський тип
національного характеру. Відповідно до цього ключовим
поняттям традиційної культури було поняття «земля» та
«культ землі», етнічної ментальності – магічне мислення,
а національного характеру – обережність, розважливість,
ґрунтовність.
На цю могутню традиційну основу нашаровувався не
менш помітний пласт – козацький, що формував оригінальний тип ментальності та систему рис національного
характеру. Якщо традиційний землеробський тип ґрунтувався на ідеї прив’язаності до рідної оселі, коли його головною цінністю був хліб, а головним началом – жінка,
й насамперед – мати, то в основі козацького типу лежала
ідея дороги та цінності суто чоловічого характеру.
Гостинність має стати державною політикою завдяки
наступним факторам. По-перше, глобалізація сучасного
світу є наслідком зміни змісту і характеру праці, що викликає значне підвищення мобільності людини не тільки
у статусі робочої сили, оскільки нині виробниче спілкування стає інтенсивним і не прив’язаним до конкретного
робочого місця. Техногенний характер праці змінюється
на більш гуманітарний, тому людина починає відчувати
власну спроможність і потребу більше знати, більше спостерігати, бути присутньою особисто там, де відбуваються
події, які визначають сутність епохи. По-друге, туристська
діяльність людини та її наслідки задовольняють потреби
людини у відтворенні як біосоціальної істоти, яка не може
довго перебувати в умовах монотонності і рутинності, а
потребує нових емоційно-чуттєвих вражень, збагачення
власного і вивчення накопиченого іншими позитивного
досвіду облаштування повсякденного життя і набуття сталих форм соціального розвитку. По-третє, туризм є джерелом економічного зростання будь-якої країни, оскільки
у цій сфері циркулюють досить великі фінансові потоки,
що виникають на основі зростання значення форм дозвілля людини і є її добровільним власним прагненням
до використання людинотворчої спрямованості туризму.
По-четверте, туризм водночас є найбільшою і найдинамічнішою індустрією світу, розгалуженою соціальною службою, яка надає робочі місця мільйонам людей.
Гостинність виступає як державна справа не тільки
тому, що це досить прибуткова для держави діяльність, а
також тому що туризм, як галузь економіки, може існувати
та розвиватися при наявності як мінімум двох умов: вільного часу та матеріальних джерел для його організації. На
обсяг попиту впливають численні макроекономічні соціальні фактори: грошові надходження та витрати населення, структура витрат, споживчі ціни, приріст заощаджень,
частка туристсько-екскурсійних витрат у платних послугах. Тому державне завдання підвищення благополуччя
населення – запорука розвитку індустрії гостинності та
туризму.
Туристська гостинність – це найважливіша ознака туризму як соціокультурного явища. Вона доповнює соціально-психологічний та культурний ефект подорожування, надаючи останньому привабливості, комфортності,
змістовності та раціональності в умовах обмеженого часу.
Висновки. Під поняттям гостинності як соціокультурного інституту розуміється сукупність конституйованих
установ та закладів, що здійснюють на професійній основі
діяльність з надання послуг людям, які тимчасово залишили місце свого постійного проживання з будь яких причин,
за виключенням завойовницьких, у поєднанні з нормами
та санкціями, котрі визначають стандарти цієї діяльності,
а також правилами поведінки, сформованими в процесі її
здійснення, у відповідності з поширеними в суспільстві
культурними цінностями. Виходячи з даного визначення
нами запропонована структура соціокультурного інституту гостинності: сфера гостинності (сукупність установ і
закладів, що здійснюють діяльність з надання послуг госЗбірник наукових праць «Ґілея: науковий вісник»

тинності); культура обслуговування в сфері гостинності
(норми, правила та санкції щодо їх порушення, які регулюють діяльність в сфері гостинності, забезпечуючи визначений стандарт надання послуг і організаційно-управлінську
дисципліну, впорядковують взаємовідносини з приводу
надання-отримання послуг гостинності і визначають рольову поведінку); культура гостинності (характеристика
конкретно-історичного стану гостинності в просторовочасовому вимірі з точки зору відбитку у ньому загальнокультурних цінностей).
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Кіно і телебачення як проблема філософської
думки XX–XXI століття
Кіно і телебачення осмислюються як ключові феномени екранної
культури. Робиться спроба систематизувати філософські підходи до
цих феноменів з методологічних позицій метаантропології як теорії
буденного, граничного та метаграничного буття людини. Особлива
увага приділяється компаративістському аналізу кіно і телебачення у
дослідженнях М.Маклюена і Ж.Бодрійяра, адже ці автори доходять до
сутнісних основ екранної культури та її впливу на буття людини.
Ключові слова: екранна культура, кіно, телебачення, мистецтво,
філософія.
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Cinema and television as the problem of philosophical thought of
XX–XXI century
Cinema and television are comprehended as key phenomena of screen
culture. An attempt to systematize the philosophical approaches to these
phenomena with the methodological position of methaantropology as a
theory of common, ultimate and transcendent human being. Challenging
nature of spiritual revival and development of Ukrainian culture in the
present appeal to determine the relevance of cinema and television, which
are powerful tools shaping the worldview and internal culture of personality.
In this context is important to analyze the possibilities of Philosophy and
Cultural Studies in the comprehension of this problem. The article reviews
the achievements of modern philosophical thought in the analysis of these
phenomena screen culture.The author analyzes the nature of cinema
and television and their specificity, which appears in screen language and
manner of impact on the viewer.
The particular attention is paid to the comparative analysis of cinema and
television in studies of M.McLuhan and J.Baudrillard, because these authors
come to the essential basics of screen culture and its influence on human
existence.
Keywords: screen culture, cinema, television, art, philosophy.
Крылова В.А., аспирантка кафедры философской антропологии,
Национальный педагогический университет им. М.П. Драгоманова
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Кино и телевидение как проблема философской мысли XX–XXI
века
Кино и телевидение осмысливаются как ключевые феномены
экранной культуры. Делается попытка систематизировать
философские подходы к этим феноменам с методологических
позиций метаантропологии как теории обыденного, предельного
и запредельного бытия человека. Особое внимание уделяется
компаративистскому анализу кино и телевидения в исследованиях
М.Маклюэна и Ж.Бодрийяра, ведь эти авторы приходят к
сущностным основам экранной культуры и ее влияния на бытие
человека.
Ключевые слова: экранная культура, кино, телевидение,
искусство, философия.

Непростий характер духовного відродження та розвитку української культури в сучасності зумовлює актуальність звернення до кіно і телебачення, які є впливовими інструментами формулювання світогляду, світовідношення
та внутрішньої культури особистості. Важливим у цьому
контексті є аналіз можливостей філософії та культурології у осягненні цієї проблеми. Основним завданням даної
статті є огляд надбань філософської думки сучасності у
аналізі цих феноменів екранної культури.
Очевидно, що дослідження кіно і телебачення як феноменів екранної культури повинно базуватися на фундаментальних працях М.Бахтіна, Д.Белла, В.Біблера,
Ю.Лотмана, М.Маклюена, Ж.Бодрійяра, Г.Маркузе,
Х.Ортегі–і–Гассета, Э.Тоффлера.
Особливо хотілося б зупинитися на дослідженнях екранної культури відомого канадського філософа М.Маклюена
і французького філософа та культуролога Ж.Бодрійяра –
адже ці автори доходять до сутнісних основ екранної культури та її впливу на буття людини.
Природу кіно М.Маклюен визначає у поєднанні механічного та органічного проявів життя. «Кіно, за допомогою якого ми намотуємо реальний світ на бобіну, щоб потім розкрутити його як килим–літак нашої фантазії, – це
виставлене напоказ одруження старої механічної технології з новим електричним світом» [5,с.324]. Реальний світ,
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потрапляючи на кіноплівку отримує нову якість, вже нереальну, зберігаючи при цьому своєрідну правдивість.
Дослідник знаходить витоки кінематографічної мови у
художній літературі. «Реалістичний роман що народився, у
XVII столітті разом з газетною формою суспільного зрізу і
задоволення людських інтересів, був... передуванням форми кінофільму» [5,с.329].
Схожість кіно і книжкової культури М.Маклюен простежує передусім у технології виробництва, адже як у книзі,
так і в фільмі відбувається процес фіксування «внутрішнього кіно» на певний носій (плівку, папір), що потім дозволяє
читачу або глядачу сприймати «своє кіно». «Сплавляючи...
механічне з органічним... кіно наближується до технології друку. Завдання читача, образно кажучи полягає в тому,
щоб стежити за чорно–білими послідовностями кадрів,
що складають суть друкарства, постачаючи їх власною
звуковою доріжкою. Він намагається стежити за обрисами
авторського розуму, працюючи на різних швидкостях і користуючись різними ілюзіями розуміння» [5,с.324]. Звісно,
якщо в книзі все це відбувається зусиллями письменника,
то в кіно потрібна ще діяльність сценариста, режисера,
оператора, акторів тощо.
М.Маклюен вважає, що схожість кінематографу і книжкової культури виявляється у актуалізації уяви глядача під
час перегляду фільму або читача під час читання книги. І
того, й іншого затягує образність світу, що відкривається
у художній книзі, чи в ігровому фільмі, яскравість характерів, доль та перипетій героїв тощо. Цікаво, що за думкою М.Маклюена, людина, яка здатна сприйняти книжні
образи, «з готовністю прийняла фільм саме тому, що той,
подібно книгам, пропонує внутрішній світ фантазій і мрій.
Кіноглядач сидить в психологічній самоті, подібно до безмовного читача книги» [5,с.322].
Кіно, за М.Маклюеном, є світ мрій, який, з одного боку,
перетворює життєвість у показовість та несправжність, а з
іншого, концентрує емоційність і душевність, роблячи це
досить достовірно. Отже, кіно зображує бажане життя; на
екрані з’являється ідеалізована, а не справжня реальність.
Це можливо лише за умови злиття художньої вигадки з
технологічністю виробництва фільму, як успішного та жаданого товару. М.Маклюен помічає причину затребуваності кіно саме у наявності в ньому чогось нереального, символічного, того, що отримує у екранній формі глядач. Кіно
є «не тільки найвищим вираженням механізму, воно ще й
парадоксальним чином пропонує як свій продукт наймагічніший зі споживчих товарів, а саме – мрії...» [5,с.331].
Кіно приймає естафету не лише літератури, а й фотографії. Але кіно посилює потенціал мрій як авторів, так і
глядачів, демократично даючи будь–якому з них повноту
існування. М.Маклюен так описує це: «Показне життя, яке
фотографія відібрала у багатих, кіно щедрою рукою роздає
бідним...» [5,с.331].
Природу ж телебачення М.Маклюен вбачає у принциповій акцентованості не на результаті, а на процесі.
«Телебачення – це такий засіб комунікації, який відкидає
різко окреслену особистість і віддає перевагу поданню
процесів, а не продуктів» [5,с.353].
М.Маклюен досліджує вплив телебачення «як самого
останнього і показового електричного розширення нашої
центральної нервової системи» [5,с.362]. Це можливо через те, що сприйняття телевізійного образу поєднує чуття та уяву глядача, що дослідник визначає, як синестезію.
Саме під естетичним впливом телебачення відбулося втілення мрій людини в повсякденному житті. Телебачення,
як і радіо, за думкою М.Маклюена, «оповили західну людину щоденним сеансом синестезії» [5,с.361].
М.Маклюен констатує фундаментальний вплив телебачення на природу сучасної людини. «Телебачення змінило
наше чуттєве життя і наші розумові процеси, пише він. –
Воно розвинуло смак до переживання всього в глибину...»
[5,с.376]. Більше того, М.Маклюен заявляє, що телебачення породжує особливе телевізійне покоління, якому «потрібно бути разом з усім у світі і копати в глибину щоб
докопатися до суті речей» [5,с.376].
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Проте телебачення може і не давати людині заглибитися. Дослідник так прояснює це: «Разом з попитом на глибину зростає і попит на створення термінових програм.
Звичайною масовою вимогою з часу появи телебачення
стало не просто глибше пізнання, але пізнання всього»
[5,с.381].
Важливим для нашого дослідження виступає теоретичний доробок Ж.Бодрійяра, який всебічно аналізує феномен
екрану та вплив екранної культури на природу людини. Як
відомо, окрім теоретичної філософської діяльності цей автор займався фотографією; це дало йому можливість глибинно дослідити витоки та еволюцію екранних образів в
сучасному світі.
Філософ окреслює природу зображення в людському бутті через осмислення критеріїв його інтенсивності.
«Інтенсивність зображення залежить від його уривчастості
і максимального рівня абстрагування, тобто від наміру заперечувати реальність, – зазначає він. Зображення, на його
думку, це очищення об’єкта від матеріальних ознак і навіть сенсу, який Ж.Бодрійяр осмислює в даному контексті
як практичну значущість об’єкта. «Створення зображення
полягає в тому, щоб послідовно позбавити об’єкт усіх його
вимірів, позбавити ваги, рельєфних обрисів, запаху, глибини, протяжності в часі, безперервності і, зрозуміло, сенсу»
[1,с.63–64].
Ж.Бодрійяр розглядає різні форми зображення та ступінь їх досконалості у відтворенні явищ світу. Він наголошує на бездоганності фотографічного зображення, в
порівнянні з симулятивними кіно– і телевізійними «картинками». Дослідник так аргументує це: «За допомогою
зображення світ нав’язує свою уривчастість і роздробленість, розбухання і штучно створену миттєвість. У цьому
сенсі фотографічне зображення є найбільш бездоганним,
оскільки не імітує ні час, ні рух... Всі інші форми зображення (кіно і т.д.), далекі від таких досягнень, можливо, є
лише пом’якшеними формами цього розриву чистого зображення з реальністю» [1,с.63–64].
Ж.Бодрійяр робить висновок, що фотографічне зображення не має наміру відтворювати світ як цілісність, це
робить діяльність фотографа більш об’єктивною, подібною до роботи вченого, який досліджує один феномен
за іншим без претензії створити загальну картину світу.
«Зображення–фотографія є щось зовсім інше, ніж мистецтво живопису або кіно, яке завжди прагне (чи то за допомогою ідеї, бачення чи руху) зробити ескіз світу у всій
його повноті. Фотографування передбачає небайдужість
суб’єкта по відношенню до світу, але роз’єднання об’єктів
один з одним, випадкову послідовність окремих предметів і деталей, музичних синкоп і руху частинок» [1,с.64].
Фотографування та фотографія як технологія і мистецтво
роблять людину найбільш природною, порівняно з іншими видами мистецтв. «Фотографія – це те, що найбільше
робить нас схожими на мух з їх фасетними очима і польотами по ламаній лінії» [1,с.64].
Продовжуючи аналіз різних форм зображення,
Ж.Бодрійяр доходить висновку, що фотографічне зображення є найбільш виразним і навіть драматичним «своїм
мовчанням, своєю нерухомістю», адже кульмінація, на
його думку, як вищий момент драматургії завжди супроводжується «призупиненням зображення» [1,с.64]. Це відбувається тому, що, з точки зору філософа, кінцевим станом
буття є нерухомість, не динаміка, а статика. «Те, про що
мріють і речі, і ми самі, – це аж ніяк не рух, але напружена
нерухомість… Саме кіно культивує міф сповільненої проекції та призупинення зображення як кульмінаційний момент драматичності. І парадокс телебачення, безсумнівно,
в тому, що воно змогло повернути тиші зображення всю її
красу. Фотографічне зображення драматично ще й боротьбою між волею суб’єкта, який бажає нав’язати свій порядок і своє бачення, і волею об’єкта, який прагне отримати
верх у своїй переривчастості і скороминущості» [1,с.64].
Осягаючи природу телебачення, Ж.Бодрійяр порівнює
цей феномен з круговою орбітою, орбітальністю, натякаючи на його всюдисутність. В цьому парадоксальна схожість телебачення і атомної зброї. «Почалася орбітальна
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ера, простір якої чудовим чином складає телебачення…
Телебачення – це зображення, яке більше ні про що не
думає і яке не має більше нічого спільного з реальністю.
Це кругова орбіта. Атомна бомба – будь вона супутником
чи ні – також явище орбітальне: вона не перестане переслідувати Землю, залишаючись на своїй траєкторії, але
вона не створена і для того, щоб вразити Землю: вона не
є завершена бомба, ця бомба не закінчить свого існування (принаймні, на це сподіваються), вона там, на орбіті, і
цього цілком достатньо для тероризування, принаймні, для
залякування» [1,c.12].
Ж.Бодрійяр продовжує теорію М.Маклюена про телебачення як «розширення» людини, яке надає їй нові можливості, що парадоксально відірвані від самої людини. «Все
стає супутником; схоже і сам наш мозок вже поза нами,
він ширяє навколо в незліченних розгалуженнях кругових
електромагнітних хвиль», пише Ж.Бодрійяр [1,c.12].
Дослідник відзначає згубний вплив екрану на людську
комунікацію. Аналізуючи сучасність, Ж.Бодрійяр натякає
на злиття людини і машини, людини і екрану, через який
здійснюється контакт зі світом. Цей контакт є формальним
і, навіть, поверхневим, через миттєвий та монологічний
характер екранного повідомлення. Тому у взаємодії людина–екран суттєву роль виконує людська уява, яка активує
лише емоції, замінюючи справжні почуття. «Сьогодні ми
живемо в уявному світі екрану, інтерфейсу, подвоєння, суміжності, мережі. Всі наші машини – екрани, внутрішня
активність людей стала інтерактивністю екранів. Ніщо з
написаного на екранах не призначене для глибокого вивчення, але тільки для негайного сприйняття...» [1,с.22].
Технічний прогрес, за думкою дослідника гальмує
прогрес особистісний. Зазнала метаморфоз і парадигма
чуттєвості, що набула рис ефемерності та віртуальності.
Причину цього Ж.Бодрійяр вбачає у відсутності фізичної
умовності, яка є властивою для сценічного дійства. Екран
же заворожує людину віртуальним видовищем, і тому притягує до себе знову і знову. Дослідник називає захоплення екранним дійством «уявною комою екрану» і пояснює
його тим, що «він малює перед нами вічну порожнечу, яку
ми прагнемо заповнити… Це завжди лише телезображення. Ту особливу відстань, на яку вони віддалені, можна
визначити, як непереборну для людського тіла» [1,с.22].
Ж.Бодрійяр наголошує на тому, що дистанція, яка відокремлює людину від сцени або дзеркала, може бути подоланою, екран же завжди на дистанції, він є «віртуальний
і непереборний» [1,с.22]. Екран вихолощує живу конкретику спілкування. «Тому він годиться лише для абсолютно абстрактної форми спілкування, якою і є комунікація»
[1,с.22].
Здійснення комунікації людини з екраном відбувається
шляхом єдиного миттєвого циклу, і головною її умовою,
за думкою дослідника, є темп, адже часу для тиші не залишається. І тому «тиша вигнана з екранів, вигнана з комунікації. Зображення, що поставляються засобами масової інформації (а тексти подібні до зображень), ніколи не
замовкають: зображення повідомлень повинні слідувати
одне за одним без перерви. Мовчання – розрив замкненої
лінії, легка катастрофа, необачність, яка на телебаченні,
наприклад, стає вельми показовою, бо це – порушення,
повне і тривоги, і тріумфу, яке підтверджує, що будь–яка
комунікація, по суті, є лише примусовий сценарій, безперервна фікція, що позбавляє нас від порожнечі – і не тільки
від порожнечі екрану, але і від порожнечі нашого розумового екрану, на якому ми з не меншою пожадливістю чекаємо зображення» [1,с.5].
Дослідник цікаво описує драматизм комунікації глядача з різноманітними екранами, що оточують його, – «...
всі вони розташовані занадто близько, і в той же час дуже
віддалені: вони занадто близько, щоб бути справжніми, бо
не володіють драматичною напруженістю сцени, і занадто
далеко, щоб бути вигаданими, бо не володіють властивостями, що межують з штучністю» [1,с.5].
На відміну від М.Маклюена, який вбачає у екранних
технологіях нові перспективи еволюції, Ж.Бодрійяр трактує це як «кінець антропології». «Чи людина я? Чи машина
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я? – питає дослідник. – На ці антропологічні питання відповіді більше немає. Це в якійсь мірі є кінцем антропології, потайки вилученої машинами і новітніми технологіями. Невпевненість, породжена удосконаленням машинних
мереж, подібно невпевненості у власній статевій приналежності (Чоловік чи я? Жінка я? І що витікає з відмінності статей?) є наслідком фальсифікації техніки несвідомого
і техніки тіла» [2,с.286].
Філософ зауважує, що в епоху домінування екрану життєва реальність все більше піддається сумніву, що занурює
її у світ симулякрів і симуляції, який він визначає метафорою «електронний наркоз». Це означає зміну людської
природи «від Едіпа до Нарциса». Ж.Бодрійяр так описує
це: «я стверджую, що розвиток біології та інформаційних
технологій супроводжується розпадом... особистості, що
називається едіпівською. Розпад цих структур розкриває інше місце, в якому відсутній батько: у гру вступає
материнське, океанічне почуття, потяг смерті. Це погрожує не стільки неврозом, скільки психотичним розладом.
Патологічний нарцисизм...» [2,с.286].
Ж.Бодрійяр розглядає кіно як спосіб вираження нового
переживання кінцевості людського буття та жаху смерті,
яке спричинює втрату відчуття зв’язку причин та наслідків. «...Немає більше відносин причинності, які ведуть до
певного результату, є тільки вірусні відносини, які прагнуть від одного результату до іншого, а система в цілому
рухається за інерцією. Кіноплівка, що демонструє це зростання могутності, цю швидкість і жах смерті, і є сучасна
історія проклятої сторони речей» [1,с.45].
Аналіз специфіки екранної культури, її взаємодії з іншими феноменами культури та її впливу на природу людини зустрічається у роботах Д.Вертова, Л.Виготського,
С.Герасимова, П.Гуревича, С.Ейзенштейна, В.Колейчука,
Кракауера,
В.Льовкіна,
К.Разлогова,
М.Ромма,
А.Тарковського та ін.
Важливі світоглядно–методологічні орієнтири для
осягнення екранної культури взагалі, кіно і телебачення
зокрема, ми знаходимо в роботах українських філософів
М.Братерської–Дронь, І.Зубавіної, С.Крилової, Л.Левчук,
О.Оніщенко, Т.Розової, Н.Хамітова, Г.Чміль, а також мистецтвознавців та культурологів В.Ілляшенка, Г.Меднікової,
В.Скуратівського та ін.
В контексті аналізу специфіки кіно і телебачення як феноменів екранної культури велике значення мають роботи сучасного російського дослідника В.Міхалковича. Цей
автор порівнює телебачення з міфологемою всебачення.
Ця міфологема підкреслює суттєве протиріччя, на якому
ґрунтується телебачення: «з одного боку, воно дарує всебачення, зрівнюючи людину біля приймача з богами, з іншого – підкреслює аж ніяк не божественну обмеженість
його можливостей» [6,с.15], адже людина не може дієво
втручатися у те, що відбувається на екрані.
В.Міхалкович відзначає, що: «телебачення зруйнувало
архетипову «конструкцію світу», складену з зовнішнього
і внутрішнього просторів, оскільки обидва злилися в недискретний і осяжний, незважаючи на гігантську його
протяжність, континуум. Однак найдорожчий і самий головний дар телебачення – не ця легкість переміщень, не
створення континуума, де зовнішній простір став внутрішнім, а свобода від подібного континууму, більш того – володарювання над ним...» [6,с.10].
Завдяки цій специфічній свободі, глядач «переконується
перед малим екраном, що сам для себе є чимось більшим,
ніж власне «я»« [6,с.10].
Дослідник робить висновок, що телебачення не вириває глядача з його буденності, а навпаки, є спрямованим у
буденність. За думкою дослідника вторгнення всього світу у житло глядача через телебачення «означає глибинний
переворот в умовах людського існування» [Михалкович
В.И. О сущности телевидения. М.: ИПК работников телевидения и радиовещания, 2000, с.9]. За думкою дослідника
«устремління телебачення вглиб повсякденного існування
аудиторії зближує його не з мистецтвами, а із засобами інформації» [6,с.9].
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Російський дослідник П.Огурчиков трактує екранну
культуру як нову міфологію, розглядаючи її негативні та
позитивні тенденції. П.Огурчиков зазначає, що екранна
культура, по суті, є культурою міфологічною: «сучасна
екранна культура являє собою сукупність образів, які створюються та існують по законам побудови міфу. Кіно, як
міф, не сприймається розумом, але – серцем, викликаючи
бажання та апелюючи до почуттів. Подібно до міфу, воно
орієнтує до наслідування еталонним зразкам, маніпулюючи цінностями та створюючи ілюзію реальності» [7,с.4].
Завданням нових міфів, що народжуються екраном, –
вважає дослідник, є «заповнення обмеженості людських
можливостей, звільнення від страхів перед невідомими і
неконтрольованими процесами, що відбуваються в сучасній культурі» [7,с.4].
В чому ж значення міфів в екранній культурі? «Міфи
в екранній культурі, – пише П.Огурчиков, – не лише допомагають сучасній людині побудувати знакову модель
дійсності, але й нівелюють породжений нею внутрішній
конфлікт самої людини. Побудоване за міфологічними законами кіно стає психотерапією для жителів постіндустріальної епохи. Міф стає порятунком для людини, утомленої
від відсутності стабільної системи духовних координат,
що живе в ситуації вислизаючих цінностей» [7,с.10].
Сучасна російська дослідниця Н.Вакулич зазначає, що
«екранна культура являє собою принципово новий спосіб
комунікації та трансляції інформації, соціокультурного досвіду, соціально значущих норм та стандартів. В цілому
розповсюдження екранної культури засобами кіно, телебачення, комп’ютера призводить до зміни картини світу,
бачення людини» [3,с.2].
Дослідниця робить висновок, що книжна епоха, все
більше замінюється екранною. Синтетичність екранної
культури значно впливає на чуттєву сферу людини, тому
здійснює на неї більший вплив. «В культурі відбулася зміна епох: після тисячолітнього панування книга опинилася
в ситуації конкурентної боротьби з екраном. Екранна культура системно і синхронно об’єднує: звук і зображення,
інтонації та рухи, форму і колір. Тому її вплив на чуттєву
сторону людини, близько до безпосередньо пережитої реальності. Можливість дистанційної трансляції інформації
посилює ці характерні риси екранної культури» [3,с.2].
Соціолог І.Клімов цікаво досліджує феномен телебачення у таких аспектах: телебачення як соціальний інститут зі
своїми функціями, системами, структурою, пов’язаний з
багатьма іншими організаціями; телебачення як дискурс,
система мовних і метамовних комунікацій; телебачення як
форма соціального знання, як спосіб накопичення суспільством інформації про себе; телебачення як елемент повсякденного життя [4,с.93–94].
Проаналізовані дослідження не вичерпують проблеми
кіно і телебачення як феноменів екранної культури, що і
зумовлює необхідність та значущість окремого дослідження, яке прагне зробити автор даної статті.
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Дефініції понять термінологія
та терміносистема у сучасній лінгвістиці
Проаналізовано різні підходи вчених до визначення і диференціації
понять термінологія та терміносистема. Звернуто увагу на основні
розбіжності в поглядах науковців і запропоновано робоче визначення
поняття терміносистема.
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Definition of «terminology» and «terminological system» concepts
in modern linguistics
In modern terminology, there are two basic approaches to understanding
the terminology and terminological system the concepts. The common view
is that the terminology is a separate system within the vocabulary of the
language, which consists of terminological units’ nomination. The differences
begin to arise about the nature, sources and results of systematic
collections of lexical items for special purposes.The article critically analyzes
different approaches of scientists in the definition of «terminology» and
«terminological system» concepts. On the one hand, scientists identify
terminology and terminological system concepts, agreeing that the first one
is systematic by nature. Others, in turn, argue that branch terminological
systems exist as complete separate systems within the terminology. Main
differences of opinions on the issue are concidered and the own definition of
«terminological system» concept is suggested.
Keywords: terminology, terminological systems.
Ротко С.И., аспирантка, Национальный педагогический
университет им. М.П. Драгоманова(Украина, Киев), lvg2008@ukr.net
Дефиниции понятий терминология и терминосистема в
современной лингвистике
В современном терминознавстве существует два основных
подхода относительно понимания понятий терминология и
терминосистема. Общей является мысль о том, что терминология
является отдельной системой внутри лексического состава языка,
состоящая из единиц терминологической номинации. Разногласия
начинают возникать относительно природы, источников и
результатов системного характера этих совокупностей
лексических единиц языков для специальных целей. В статье
проанализированы различные подходы ученых к определению и
дифференциации понятий терминология и терминосистема. С одной
стороны, терминологи отождествляют понятия терминология
и терминосистема, соглашаясь, что первая по своей природе уже
является системным. Другие, в свою очередь, доказывают, что
отраслевые терминосистемы существуют внутри терминологии
как полноценные отдельные системы. Обращается внимание на
основные расхождения во взглядах ученых и предложено рабочее
определение понятия терминосистема.
Ключевые слова: терминология, терминосистема.

У сучасному термінознавстві точаться жваві дискусії
щодо розуміння понять термінологія та терміносистема.
Спільною є думка про те, що термінологія є окремою системою всередині лексичного складу мови, яка складається
з одиниць термінологічної номінації. Розбіжності починають виникати щодо природи, джерел і результатів системного характеру цих сукупностей лексичних одиниць мов
для спеціальних цілей (або фахових мов), що зумовило
формування двох основних підходів до розв’язання даного
питання.
З одного боку, термінологи ототожнюють поняття термінологія та терміносистема, погоджуючись,
що перше за своєю природою вже є системним (М.Н.
Володіна, Б.Н. Головін, І.М. Гумовська, В.П. Даниленко,
О.І. Дуда, Р.Ю. Кобрін, М.В. Носкова, Г.В. Чорновол, Г.П.
Мельников та ін.).
Інші, у свою чергу, доводять, що галузеві терміносистеми існують всередині термінології як повноцінні окремі системи (К.Я. Авербух,
Ю.В. Борхвальд, С.В. Гриньов, С.Г. Казаріна, В.М.
Лейчик, Т.П. Кравченко, П.Г. Ситдиков, О.Д. Гриш, О.М.
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Михалевич, Т.Р. Кияк, О.М. Тур та ін.). Ми погоджуємось
з таким підходом і, слідом за Б.О. Сєрєбрєнніковим, уважаємо, що терміносистема не може бути взаємозв’язаним
«набором» термінологічних одиниць всіх типів, бо для
лінгвістів саме поняття системи є цілісним впорядкованим
утворенням, що виконує певні функції [16,c.29].
Аргументуючи перший підхід, вищезгадані термінологи стверджують, що загальним для термінології та терміносистеми є те, що вони складаються з лексичних одиниць
мов для спеціальних цілей та є функціональними різновидами сучасних національних мов, що обслуговують спеціальні сфери. Так, Б.Н. Головін пише, що термінологія є
системною передусім тому, що світ, окремі сторони й ділянки якого вона відображає і обслуговує, є системним
[4,с.77]. Його думку підтримує Р. Ю. Кобрін, який зазначає,
що систему термінів у лінгвістичній літературі кваліфікують як термінологію. Щодо диференціації змісту в поняттях термінологія та терміносистема, то вчені розглядають
першу як сукупність слів та словосполучень, що називають спеціально-професійні поняття, а другу – як сукупність термінів, співвідносних один з одним на понятійному, дериваційному, семантичному та граматичному рівнях
[4,с.78]. Проте, на нашу думку, таке пояснення є розмитим
і не розмежовує поняття термінології та терміносистеми,
бо терміни можуть співвідноситись один з одним на понятійному, дериваційному, семантичному та граматичному
рівнях як у межах однієї терміносистеми, так і в декількох
паралельно.
Немає чіткої диференціації і у визначеннях інших лінгвістів. Наприклад, М.Н. Володіна визначає термінологію
конкретної наукової галузі не просто як сукупність (список) термінів, а семіологічну систему, тобто висловлювання певної системи понять, що відображає певний науковий
світогляд [3,с.30]. Проте, вже у самому визначенні йдеться
про терміносистему конкретної наукової галузі в межах загальної термінології. І.М. Гумовська також ототожнює ці
поняття і називає ознаки термінології як системи – сукупність чи безліч термінів-слів взагалі та сукупність термінів
(понять чи назв) будь-якої галузі науки (юридична термінологія, хімічна термінологія, економічна термінологія і т.
д.) [7,с.7].
О.І. Дуда вважає, що у кожній підмові, крім термінів
основної терміносистеми, функціонують терміни багатьох
інших терміносистем і, в першу чергу, суміжних галузей.
На її думку, поширеною є точка зору на термінологію як на
чітко окреслену підсистему всередині загальної лексичної
мови. Такий підхід до термінології виправданий особливим призначенням терміна бути засобом вираження спеціального поняття в галузі науки, техніки, виробництва і
підтримується зверненнями багатьох дослідників до аналізу галузевих терміносистем [9,с.13]. О.І. Дуда ототожнює
поняття термінології та терміносистеми, проте не враховує, що семантика терміна може змінюватись залежно від
сфери вживання, що і зумовлює полісемію термінів.
На її думку Г.В. Чорновол, кожну терміносистему дослідники-термінологи подають у формі сукупності термінів та відповідних їм понять певної предметної галузі,
стандартизують, встановлюють чіткий зв’язок між складовими системи для полегшення у тій діяльності чи іншій
сфері [19,с.10].
Окремі дослідники, зокрема Г.П. Мельников, загалом не
вважає за необхідне навіть вживати слово термінологія як
сукупність термінів, а пропонує замінити його словом терміносистема. Однак при цьому він уточнює, що такий варіант не є оптимальним, оскільки терміносистемою подібна
сукупність може стати лише після її упорядкування та систематизації, тоді як термінологія найчастіше має справу з
об’єктами, які ще тільки належить довести до такого рівня
впорядкування, щоб їх можна було назвати терміносистемою [13,с.40].
Представники другої позиції, про яких уже йшлося
вище, розмежовують ці поняття і розглядають терміносистему як впорядковану безліч термінів із зафіксованими
відношеннями між ними і як організацію лексичних одиниць, більш високу, ніж термінологія. Варто погодитися з
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цією думкою, що перехід від термінології до терміносистеми вимагає систематизації та аналізу, за допомогою яких
виявляють недоліки термінології та визначають методи її
вдосконалення, потім нормалізують термінологію, переводячи її у терміносистему.
Отже, важливою є нормативна робота як інструмент
перетворення термінології у терміносистему, бо одні й ті
ж терміни є однозначними в межах певної термінологічної системи, але багатозначними у складі термінологічної
лексики.
В.М. Лейчик чітко розмежовує поняття термінологія
та терміносистема, пояснюючи це тим, що термінологія –
це стихійно сформована сукупність термінів усередині
лексичного складу мови, а терміносистема – свідомо вибудувана система термінів [12,с.107]. На його думку, терміносистема формується не відповідно до розвитку науки,
сфери знань чи діяльності, а паралельно з формуванням
теорій усередині них. Учений виділяє 3 етапи формування терміносистеми: 1) перехід від відсутності теорії до її
започаткування (від невпорядкованих термінів до терміносистеми); 2) ріст знань в межах даної теорії, коли вони
збагачують, а не руйнують її; 3) зміна теорії і зміна терміносистеми. Ця зміна не відбувається у вигляді разового акту.
Спочатку існує первинна теорія, а згодом автор розуміє,
що певним термінам відповідають інші поняття, внаслідок
чого він змінює значення терміна, пояснюючи це словами:
«під даним терміном розумітимемо…» [12,с.105].
Такий погляд, на наше переконання, є перспективним.
Наприклад, в освітній терміносистемі відповідно до змін
педагогічних і методичних принципів у навчальному
процесі, змінюється і семантика одних і тих же термінів.
Зважаючи на це, доцільним видається виокремлення галузевих терміносистем (терміносистеми середньої освіти,
Болонського процесу, дистанційної освіти тощо) із загальної освітньої термінології, в яких одні й ті ж терміни позначатимуть різні поняття.
Схожу думку висловлює і П.Г. Ситдиков, що терміносистема, будучи впорядкованою сукупністю термінів із зафіксованими відносинами між поняттями, які називають ці
терміни, являє собою вищий ступінь організації, ніж термінологія [17,с.435]. Вчений, коментуючи визначення В.А.
Татаринова про те, що терміносистема є взаємозв’язаним
набором термінологічних одиниць всіх типів, включаючи
галузеві терміни, а також номенклатурні знаки, терміпоніми (власні назви, які виконують термінологічні функції),
професіоналізми і терміноїди (терміноподібні лексичні
одиниці, статус яких не має чіткого визначення), висловлює думку, що таке визначення вступає в деяку протидію
з вибірковим поняттям «система», оскільки система – це
впорядковане ціле, утворене ієрархічно структурованими
елементами [17,с.436]. Вчений пропонує наступне визначення понять терміносистема та термінологія: терміносистема – це сукупність термінів певної фахової галузі, а термінологія – впорядкована сукупність усіх терміносистем,
а також номенклатурні знаки, терміпоніми (власні назви,
які виконують термінологічні функції), професіоналізми і
терміноїди (терміноподібні лексичні одиниці, статус яких
не має чіткого визначення) [17,с.440].
Терміносистема будь-якої галузі, як зазначає О.Д. Гриш,
завжди включає терміновані поняття, які рівною мірою можуть стосуватися й інших галузей, займаючи маргінальну
позицію в окремо взятій терміносистемі [6,с.348]. Це свідчить про те, що у конкретного терміна є ядро і периферія,
які дадуть змогу співвіднести багатозначність одного й
того ж терміна в межах термінології з його однозначністю
у складі терміносистеми.
Розмежовує поняття термінологія і терміносистема і
Т.Р. Кияк, розуміючи під терміносистемою «спеціальну
лексику, яка обслуговує окрему галузь науки або техніки»
[11,с.7].
Для утворення терміносистеми потрібним є достатньо
високий рівень розвитку науки, техніки, виробничих технологій, необхідною є наявність наукової, навчальної, довідкової літератури, інститутів передачі наукових знань та
досвіду. Так, О.В. Борхвальд зазначає, що якщо терміноло-
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гія складається стихійно, то для формування терміносистеми необхідні свідомі зусилля фахівців з впорядкування
термінів, усунення недоліків «термінологій», з яких зростає «терміносистема» [2,с.81]. Акцентує увагу на високу
організацію терміносистеми і О.М. Михалевич, який у
своєму дослідженні також наголошує на тому, що термін
може існувати лише як елемент терміносистеми, якщо під
останньою розуміти впорядковану сукупність термінів, які
адекватно виражають систему понять теорії, що описують
певну спеціальну сферу людських знань чи діяльності
[14,с.87]. При цьому не слід ототожнювати терміносистему з набором одиниць сфери фіксації, так як в словники,
довідники і енциклопедії можуть включатися не тільки
номінації, що виражають поняття досить високих рівнів
класифікаційної ієрархії [1,с.126].
Для формалізації будь-якої терміносистеми можна вважати вдалими критерії характеристик, розроблені С.В.
Гриньовим. На його думку, до першої групи критеріїв належать: історична характеристика, що визначає вік терміносистеми; відомості про її походження; замкненість
(співвідношення власних термінів і запозичених з інших
термінологій цієї мови). До другої групи критеріїв належать формальні: обсяг терміносистеми; структурний склад
термінів; середня довжина термінів; умотивованість, яку
автор витлумачує як семантичну прозорість; систематизованість. Третя група, семантичні характеристики: предметна співвіднесеність; повнота термінології; семантична
цілісність; поняттєва ізоморфність термінології (визначення частки полісемії, омонімії, синонімії); абстрактність/
конкретність і категорійне співвідношення; структурованість – глибина ієрархії. З-поміж функціональних параметрів С.В. Гриньов звертає увагу на необхідність урахування нормативності, загальноприйнятності та вживаності
термінології [5]. Варто зазначити, що лише комплексний
підхід із використанням перерахованих критеріїв дає змогу повноцінно охарактеризувати будь-яку терміносистему,
адже не врахувавши історичну характеристику (генетичний аспект), неможливо встановити предметну співвіднесеність термінів, семантичну цілісність термінів в межах
однієї терміносистеми і т.д. Доповнила практичні критерії для оцінки терміносистеми С.Г. Казаріна, виокремивши ще цілісність, тобто наявність внутрішньо системних
зв’язків, завдяки яким сукупність термінів набуває здатності до відносно відокремленого функціонування і розвитку. Поряд з критеріями оцінки, вчена пропонує моделі
утворення терміносистеми, з-поміж яких виділено чотири
основних: філіаційна (утворення терміносистеми філіацією термінології окремої галузі знань, у зв’язку з чим вона
однорідна, містить переважно базові терміни, запозичені з
термінології вихідної науки, а також утворені від них похідні терміни і лише невелика кількість запозичень з інших галузей), контамінаційна (утворена на основі термінологій двох галузей знань), гетерогенна (виникла на ґрунті
декількох терміносистем) і гомогенна. На її думку, саме ці
підходи дають змогу, з одного боку, узагальнити весь перелік вимог до поняття терміносистеми. Водночас кожна
окрема терміносистема матиме свої специфічні особливості, зумовлені екстралінгвістичними та лінгвістичними
чинниками [10,с.93]. Проте, ми вважаємо, що гетерогенна
та гомогенна моделі у зазначеній класифікації є зайвими,
бо сукупність терміносистем, на нашу думку, складають
термінологію певної галузі, а отже при створенні терміносистеми з будь-якої термінології ми послуговуватимемось
філіаційною моделлю. Тобто, кожна термінологія включатиме в себе декілька терміносистем, в яких одні і ті ж терміни матимуть різні значення, при цьому належатимуть до
однієї сфери чи галузі. Наприклад, семантичне значення
терміна школа в терміносистемах середньої [20] та вищої
[21] освіти буде абсолютно різним, хоча цей термін є складовою галузевої освітньої термінології.
Поряд з критеріями характеристики та моделями утворення, О.М. Тур пропонує ознаки терміносистеми, з-поміж
яких слід назвати такі: 1) терміносистема є певною сукупністю термінів, що виконує комунікативно-тематичне чи
комунікативно-ситуативне завдання; 2) елементи структуЗбірник наукових праць «Ґілея: науковий вісник»
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ри безпосередньо чи опосередковано пов’язані між собою;
3) немає жодного терміна, який би не належав до якоїсь
терміносистеми або одночасно до кількох; 4) межі між терміносистемами можуть бути більш або менш чіткими; 5)
терміносистеми можуть накладатися одна на одну, утворюючи зону перетину, тобто певну групу термінів, спільних для кількох терміносистем;
6) терміносистемою
може «користуватися» як окрема галузь, так і кілька галузей одночасно, що вказуватиме на статус такої термінології
як міжгалузевої [18,с.69]. Можемо сказати, що виокремлення перерахованих ознак є досить влучним, і вважаємо,
що зона перетину терміносистем, які утворюють певну
групу термінів, спільних для кількох терміносистем, і є
термінологією.
Проаналізувавши різні підходи у дослідженні відмінностей між поняттями термінологія та терміносистема,
можемо зробити висновок, що термінологія є поняттям
значно ширшим, ніж терміносистема. Термінологія – це
частина лексичного складу конкретної мови, яка формується стихійно і містить термінологічні одиниці всіх типів:
галузеві терміни, номенклатурні знаки, терміпоніми, професіоналізми і терміноїди. Терміносистема є повноцінною
окремою системою в термінології, виокремлення якої потребує детального фахового підходу в кожній вузькій галузі. Крім того, одні й ті ж терміни можуть бути багатозначними в межах термінології як частині лексичного складу
мови та однозначними в межах однієї терміносистеми, що
відповідає природі власне терміна.
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Семантика та розуміння терміну «superstitio» у
працях Цицерона
Проаналізовано погляди Марка Туллiя Цицерона на релiгiйне життя
суспільства, а також контекст вживання терміну «superstitio» в його
працях. Встановлено використання терміну в значенні «забобони».
Розкрито зміст цього поняття, що охоплює надмірну релiгiйнiсть, страх
перед богами, нечестиві жертвоприношення, вірування не римлян, а
також погляди конкуруючої філософської школи.
Ключові слова: superstitio, забобони, Цицерон, римська релігія,
дівінація, критика.
Kotliarova K., PhD student, Kyiv National Taras Shevchenko University
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Semantics and meaning of the term «superstitio» in the writings of
Cicero
The article gives a detailed analysis of the views of Marcus Tullius Cicero
on the religious life of society. Much attention is given to the context of use of
the term «superstitio», because this term first appeared in his writings in the
form nouns among Latin sources. Given the enormous authority of Cicero,
which he had in educated circles of Roman society, it is important content
that he invested in the term.
It is reported that Cicero’s use of the term «superstitio» in the sense of
«superstition», «prejudice» and it associated with religion and belief in the
existence of gods. Superstition is literally performed rituals, distorted prayer
practices, immense adoration of nature, excessive fear of the gods, anxiety.
Ignorance and lack of knowledge of the nature of things is the cause of
superstition. Cicero gives a negative value superstition: superstitious people
mentions among other unworthy people faint, women. In his work there are
always logical chains such as deception – superstition – delusion, sorrow –
suffering – despair – death – superstition. This term is used to refer to
foreigner beliefs or the doctrine of competing philosophical school.
Keywords: superstitio, superstition, Cicero, Roman religion, divination,
criticism.
Котлярова Е., аспирантка, Киевский национальный университет
им. Тараса Шевченко (Украина, Киев), zossia256@gmail.com
Семантика и понимание термина «superstitio» в трудах
Цицерона
Проанализированы взгляды Марка Туллия Цицерона на
религиозную жизнь общества, а также контекст употребления
термина «superstitio» в его трудах. Установлено использование слова
в значении «суеверия», «предрассудки». Раскрыто содержание этого
понятия, которое охватывает чрезмерную религиозность, страх
перед богами, нечестивые жертвоприношения, верования не римлян,
а также взгляды конкурирующей философской школы.
Ключевые слова: superstitio, суеверия, Цицерон, римская религия,
дивинация, критика.

Діяльність та літературна спадщина видатних політиків
та інтелектуалів, а також їхній вплив на громадсько–культурне життя суспільства завжди знаходилися у фокусі уваги дослідників. Особливо це стосується такої непересічної
особистості як Марк Туллій Цицерон (106–43 рр. до Р.Х.),
який залишив велику літературну спадщину, що включає
листування, промови та трактати присвячені політиці, риториці, філософії. Ці роботи вже багато років користуються популярністю у дослідників, а останнім часом переживають нову хвилю прискіпливої уваги, оскільки історична
наука отримала нові інструменти і напрацювала нові підходи, що дозволяють поглянути на багатогранну особистість Цицерона та його переконання з нових ракурсів у
широкому культурно–історичному контексті. Як наслідок
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маємо величезну кількість різноманітної літератури, в якій
Цицерона розглядали як політика, державного діяча, популяризатора великих філософських досягнень Греції, видатного літератора, оратора, просто як людину. Серед актуальних питань, які стали предметом нових досліджень
знаходяться ті, що торкаються поглядів Цицерона на релігійне життя Риму. Окремі аспекти цієї проблеми розроблялися у працях М.Берд [6], М.Шофілда [12], М.Корзуна
[3], Е.А. Беркової [1], А.В. Петрова [4], А.В. Карасьової
[2]. Однак, попри значну кількість наукових розвідок, не
можна сказати що всі сюжети вивчені. Це стосується проблеми щодо використання терміну «superstitio» у працях
Цицерона.
Отже, одним з досягнень Цицерона є те, що він вперше
романізував грецьку філософію, вирішуючи римські проблеми, з римськими прикладами, в римській обстановці.
Для його попередників навпаки філософія залишалася
практично грецькою, навіть якщо практикувалася римлянами [6,c.38]. Варто наголосити на діяльності Цицерона в
систематизації та популяризації ним вчень різноманітних
філософських шкіл, які отримали в його час широке поширення серед освічених кіл римського суспільства. Це надзвичайно важливий момент при роботі над таким питанням як марновірства в роботах Цицерона, оскільки його
ставлення виражає думку інтелігенції.
Своє дослідження ми почнемо з найбільш ранніх робіт,
щоб окреслити контекст, у якому могло використовуватись
слово «superstitio». Другу частину статті буде присвячено більш пізнім трактатам, що стосуються питань релігії
та забобонів (46–44 рр. до Р.Х.). Для своїх робіт Цицерон
користувався багаточисленними джерелами, про які сам
згадує в різних місцях своїх книг. Хоча теологічні роботи
були написані протягом двох років, вони є підсумком, який
завершує заняття Цицероном філософією [1,c.72], а також
його остаточне уявлення про релігію і забобони. За словами А.В. Петрова, для Цицерона ідеальний і найбільш прийнятний стиль поведінки в релігійній сфері – це спокійне,
раціональне відправлення культу, санкціоновані владою
і перейняті від предків форми богослужіння [4,c.47].
Російська дослідниця Е.А. Беркова зазначає, що якщо по
відношенню до забобонів Цицерон виступав як передовий мислитель свого часу, наводячи блискучі приклади
безглуздості існуючих забобонів, то погляди Цицерона на
офіційну римську релігію і його висловлювання з цього
приводу як політичного і державного діяча знаходились в
явному протиріччі з його ж власними міркуваннями про
шкоду забобонів, можливості передбачення майбутнього і
про сутність самої релігії [1,c.58–59]. Тому питання забобонів, на нашу думку, виходячи з його робіт у більш вигідному становищі, оскільки Цицерон писав те, що насправді
думав, а не те що потрібно було говорити, як політику і
авгуру.
В латинській мові спочатку був відомий прикметник
superstitiosus, який зустрічається у творах Плавта (254–184
до Р.Х.), де він використовується в контексті ворожіння й
передбачення. Цицерон також використовує цей прикметник в значенні «пророчий», коли говорить про Кассандру чи
Аполона (Div. I.66; II.115) в пізній роботі «Дівінація» (45 р.
до Р.Х.). Більшість дослідників у цілому погоджуються, що
вперше термін «superstitio» в іменниковій формі з’явився
у Цицерона, проте жодної конкретної інформації вони
не наводять [8,c.135;9,c.16;10,c.127–128;11,c.175]. Більш
детально це питання розглянув професор Ерфуртського
університету Річард Гордон [7,c.78–79], який вважає, що
найбільш ранній приклад іменника «superstitio», який зберігся, зустрічається у великому юридичному документі,
складеному Цицероном ще в молоді роки (70 р. до Р.Х.).
Це була промова проти намісника Сицілії Верреса, який
наказав прибрати статуї Церери і Перемоги з храму Енна
(In Verr. II.4.13). Тоді усією провінцією опанував сильний
страх перед богами і такий забобонний жах, що всяке нещастя, яке б сталося, – чи то з міською громадою чи то з
приватною особою – пов’язували зі злодійством Верреса.
І саме у цьому випадку Цицерон використовує слово
«superstitio», щоб підкреслити занепокоєння сицилійців,
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що образа богині на римського губернатора перекинеться
на них самих, а божественний гнів покарає їх суцільними
неврожаями, як це сталося з іншими містами, адже Церера
була богинею плодючості, і Енна був її головним культовим центром на острові протягом більш ніж трьох століть
[7,c.79].
Однак ми маємо приклад ще більш раннього використання терміну «superstitio» у формі іменника в риторичному трактаті «Про пошук матеріалу», який був написаний
між 91 і 86 рр. до Р.Х. [5,c.95–96], де в цілому згадується,
що забобони близькі до релігії (superstitio, quae religioni
propinqua est) (Invent. II.165).
Іноді розглядуваний термін супроводжується прикметниками, що надають йому яскраво вираженої експресивно–
образливої конотації. Як, наприклад, в промові Цицерона,
що була написана чотирма роками пізніше і виголошена на
захист Клуенція, звинуваченого в отруєнні свого вітчима.
Цицерон повідомляє суду, що мати його клієнта намагалась не лише когось підкупити, навіть більше того, відомо
про її нічні жертвоприношення, злочинні молитви і нечестиві обітниці. У цих обітницях вона навіть закликає безсмертних богів у свідки свого злодійства і не розуміє, що
богів можна умилостивити благочестям, вірністю своєму
обов’язку і щирими молитвами, а не мерзенним марновірством (contaminata superstitione) і жертвами, закланими заради успіху злочину (Pro Cluentio. 194).
У промові на захист Валерія Флакка знаходимо також
подібне до попереднього використання слова «superstitio»
в явно зневажливій конотації. Флакк своїм едиктом заборонив вивозити золото з Азії, хоча зазвичай з року в рік
від імені іудеїв воно вивозилося до Єрусалиму з Італії та
з усіх римських провінцій. Цицерон наголошує, що сенат
неодноразово приймав найсуворіші постанови про заборону вивозу золота в минулому. І треба боротися з цим варварським марновірством (barbarae superstitioni) й зневажати натовп іудеїв, який нерідко впадав у лють на народних
зборах, заради блага держави (Pro Flacco. 67).
Зовсім іншими психологічними відтінками насичується
термін «superstitio» у промові Цицерона «Про свій дім»,
що була виголошена 29 вересня 57 р. в колегії понтифіків
і яка доводила незаконність трибуната і дій Публія Клодія.
Отже, в промові Цицерон вимагав повернення земельної
ділянки, де до вигнання стояв його дім, який зруйнував
Публій Клодій, а потім збудував для себе будинок, галерею і поставив статую Свободи. Пізніше галерея і ділянка
були освячені й на них була накладена релігійна заборона.
Тут Цицерон використовує слово «superstitio» у саркастичному і почасти сатиричному значеннях. Вперше, коли говорить про вчинок Публія Клодія, запитуючи невже хтось
з понтифіків боїться благоговійної дедикації (superstitiosa
dedicatio deterret) здійсненої цим непорочним жерцем
(Domo. 103). Якщо «superstitiosa» перекладати тут зі значенням «благоговійний» чи «з величезною повагою», то
одразу стає помітний той сарказм, з яким Цицерон говорив
про цього найнепорочнішого жреця (castissimi sacerdotis),
якого з перших рядків своєї промови називає навіженим і
безумцем. Тому, здається, можна було перекласти цей прикметник саме як «забобонний» (105). Далі Цицерон просить звернути увагу на цього богобоязливого чоловіка і нагадати йому, що в релігії існує міра, що занадто забобонним
бути не потрібно (nimium esse superstitiosum non oportere).
І звертаючись до самого Клодія, запитує у нього яка була
необхідність у його присутності при жертвоприношенні,
що відбувалось в чужому домі, немов він якась забобонна
бабця (anili superstitione). Наче настільки втратив розум,
що не розуміє, що богів можна було умилостивити іншим
способом, окрім участі навіть в обрядах, які здійснювали
жінки. Сенат постановив повернути Цицерону ділянку і
визнати недійсною консекрацію (передача майна, ділянок
землі, будівлі божеству).
Таким чином, ми розглянули найбільш ранні приклади
вживання терміну «superstitio» і його похідних в роботах
Цицерона і вже можемо зробити певні висновки. Перш за
все саме поняття безпосередньо пов’язане з релігією. По–
друге, можемо виділити контекст, у якому вживається це
Збірник наукових праць «Ґілея: науковий вісник»

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ
слово. «Superstitio» Цицерон вживає при описі страху перед богами чи божественної відплати, неправильному розумінні природи і бажання божества, хибних намірів при
здійсненні жертвоприношення. Тобто він вживає його саме
в значенні «забобони». Подібне використання ми бачимо в
більш пізніх роботах. Розмірковуючи про обставини, що
штовхають людей до скорботи, Цицерон згадує звичайне
уявлення про зло; думку про те, що небіжчикам легше,
коли за ними тужать; і навіть таке бабське марновірство
(superstitio muliebris), ніби людям легше догодити безсмертним, якщо вони покажуть наскільки тяжким і вбивчим для них є посланий богами удар (Tuscul. disp. III.72).
Знову ж таки – неправильне розуміння волі богів.
Розглянемо й інші аспекти вживання терміну
«superstitio». В «Законах» Цицерон переймається раціональним використанням ресурсів, щоб не було усяких
надлишків, тому згадує, що закон наказує дотримуватися
найкращих з обрядів предків, оскільки вони найближчі до
божества. Тому «збір грошей було скасовано, бо такі збори
наповнюють уми людей марновірством і спустошують їх
будинки» (Leg. ІІ.40). Цицерон вважає, що поля не повинні піддаватися консекраціі, адже земля, подібно вогнищу,
була священним житлом всіх богів. Тому ніхто не повинен присвячувати її вдруге. А землеробство, за підозрою
Цицерона, погіршиться, якщо до використання землі та
до її обробки плугом приєднаються якісь забобони (ІІ.45).
Тобто до «нічого надміру» можемо додати ще й важливість раціонального використання ресурсів, адже надлишки призводять до забобонів, а ті негативно впливають не
лише на духовне життя, а й на матеріальний добробут.
Далі термін «superstitio» використовувався у зв’язку
з віруваннями інших народів, таких як, наприклад, іудеї
чи єгиптяни. В «Законах» Цицерон розмірковує про подібність між людьми і зазначає, що тяготи, радощі, пристрасті, страхи опановують думками всіх людей однаково, і
якщо вірування бувають у людей різні, то це не означає, що
ті, хто поклоняються собаці і кішці як божествам, не більш
забобонні, ніж інші народи (Leg. І.32). Бачимо знову, що
вірування не римлян відноситься до категорії забобонних.
Навіть розглядаючи авгурії інших народів, Цицерон зазначає, що в них не стільки мистецтва, скільки забобонів,
і вказує на різницю між римськими та чужими авгуріями:
«у них використовуються майже всі птахи, у нас – дуже небагато. У них одне вважається сприятливим, у нас – інше
(Div. ІІ.76). Виходить, що для нас краще ліва сторона, для
греків і варварів – права. Хоча я добре знаю, що ми називаємо сприятливе «лівим», навіть якщо воно праворуч.
Але, безперечно, наші назвали це лівим, а чужинці – правим тому, що здебільшого воно здавалося їм кращим. Ось
яка розбіжність. Хіба вони не використовують для ауспіцій
інших птахів, інші знамення, не по–іншому спостерігають,
не по–іншому відповідають? Чи не повинні ми тому визнати, що це вийшло частиною від омани, частиною через
марновірство, багато чого від обману?» (ІІ.82–83).
У цьому ж уривку, трохи вище, Цицерон говорить про
те, що начебто існує що–небудь настільки поширене, як
невігластво. І немає нічого дивного, що в усіх ауспіціях і
всякій дівінації слабкі душі сприймають марновірство і не
можуть угледіти істинне (ІІ.81). У трактаті «Про оратора»
Цицерон називає ряд людей, яких оратори підіймають на
сміх: самодурів, марновірців, відлюдників, хвальків, дурнів (Orator. II.251). Таким чином, Цицерон визначає категорії суспільства, які найбільш схильні до сприйняття та
адаптації марновірств. Насамперед це – неуки й слабкодухі, самодури, хвальки та інші негідні люди.
Одним з найобразливіших є вираз – бабське марновірство (muliebris superstitio, anilis superstitio), яке Цицерон
використовував доволі часто у своїх працях. Взагалі ідеально типовою забобонною людиною в творах Цицерона є
стара жінка (лат. anus, adj. anilis). Перераховуючи аргументи академіків проти ворожінь, Цицерон стверджує: «Саме
поняття долі просто бабусині казки, зовсім забобонне (Div.
ІІ.19). Старі жінки – тип забобонних людей, тому що їм не
вистачає мужності, помірності і стабільності, у них «слабЗбірник наукових праць «Ґілея: науковий вісник»
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кі» уми, вони більше схильні до тривоги, плачу, неспокою
[7,c.87].
У трактаті «Про межі добра і зла» Цицерон, розмірковуючи про причини, які заважають радощам життя, доповнює вплив superstitio поєднуючи в одному логічному
ряді тілесні хвороби і хвороби душі. Серед останніх він
виділяє непомірну і безплідну пристрасть до багатства,
слави, панування, чуттєвих насолод, за якими слідують
смуток, страждання, відчай. До цього приєднується ще
й смерть, яка постійно нависає. А понад усім цим ще й
superstitio – марновірство; адже кожен, хто знаходиться під
його владою ніколи не може бути спокійним. Крім того,
ці люди не пам’ятають про минуле благо, не користуються теперішнім, а тільки чекають майбутнього. А так як це
останнє не може бути надійним, вони мучаться неспокоєм
і страхом (Fin. bon. et mal. I.59–60). Цікаве питання, а чи є
за Цицероном якісь ліки від подібного депресивного стану, а по великому рахунку від superstitio? Цицерон посилається у своїх роздумах на Епікура, який надавав великого
значення фізиці. Адже за допомогою цієї науки, доводить
Цицерон, можна пізнати і значення слів, і природу висловлювань, і принципи логічного слідування та несумісності, а пізнавши природу всього сущого, можемо уникнути
superstitio – забобонів, звільнитися від страху смерті, не
будемо розгублюватись через невігластво, яке не раз породжувало страх; нарешті, починаємо жити правильніше,
оскільки дізнаємося, чого вимагає від нас природа (I.63).
Цицерон постійно протиставляє поняття «superstitio» (забобони) розуму, фізиці і раціональним рішенням. З цього
уривку можна зробити висновок, що забобонними люди
стають тоді, коли в них бракує знання, від чого вони постійно перебувають у полоні страху. І знову Цицерон протиставляє забобони (як незнання) і фізику (як причину
всього), коли говорить, що доля – це не те, що під цим розуміє марновірство (superstitiose), а те, що розуміє фізика –
одвічна причина всього, що відбулося в минулому, відбувається в сьогоденні, відбудеться в майбутньому (Div. І.126).
Щоб бути забобонним чи впасти у марновірство треба
так чи інакше вірити в існування богів, їхню силу та владу.
«Чи помічаєте ви, як від правильного і корисного пізнання
природних речей людський розум був відвернений у світ
вигаданих, уявних богів? – запитує Цицерон. – Ось що
породило хибні думки, помилки, які тільки заплутують,
майже бабські забобони (Nat. deor. ІІ.70). Людські риси,
на думку Цицерона, були перенесені на богів або мудрецями, щоб навернути душі до шанування богів, або через
марновірство, щоб мати зображення богів, поклоняючись
яким люди вірили, що звертаються до самих богів. І коли
з’явилось безліч богів, наділених людською зовнішністю,
то поети отримали багатий матеріал для своїх вигадок, а
життя людей наповнилось усіляким марновірством (ІІ.63).
В іншому місці Цицерон хвилюється, що якщо до списку
богів постійно вносити нові природні явища (такі як: хмари, бурі, дощі, тумани), то це продовжиться безмірно, тому
нічого з цього не слід приймати, щоб тим самим не сприяти безкінечному зростанню забобонів (ІІІ.52).
У другій книзі «Про межі добра і зла» Цицерон розповідає про Торія Бальба з Ланувія, який був настільки добре
освіченим і позбавив своє життя будь–якого марновірства,
що навіть з презирством ставився до багатьох священних
обрядів і святилищ, які існували на його батьківщині (Fin.
bon. et mal. ІІ.63). Сам же Цицерон вважав, що звільнитися від забобонів легко, якщо відібрати у богів усю їхню
силу. Ні Діагор, ні Феодор (які зовсім відкидали богів), ні
Протагор (який був байдужим) не можуть вважатися забобонними. Але вчення цих філософів знищує не тільки
забобони, що містять у собі порожній страх перед богами (timor inanis deorum), а й релігію, яка полягає в благочестивому поклонінні богам (deorum cultu pio) (Nat. deor.
І.117). «Не тільки філософи, – говорить Цицерон, – але й
наші предки вбачали різницю між релігією і забобонами.
Бо ті, які цілими днями молилися і приносили жертви,
щоб їхні діти пережили їх (superstiti sibi essent), були названі забобонними (superstitiosi), пізніше ця назва набула
більш широкого змісту. А ті, які над усім, що стосується
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шанування богів, старанно розмірковували і як би перечитували (relegerent), були названі релігійними (religiosi)
(від relegere, як elegantes від eligere, diligentes від diligere,
як intellegentes від intellegere). Бо у всіх цих словах той же
корінь (vis legendi), що й у слові religious. Отже, з двох слів
«забобонно» (superstitioso) і «релігійно» (religioso) перше
стало позначати осуд, а друге – похвалу» (ІІ.71–72). Цими
словами філософ підсумував те, що ми бачили в його
більш ранніх творах.
У контексті розглядуваної теми необхідно сказати кілька слів щодо дівінації (лат. divinatio – передбачати, передчувати) – мистецтва передбачення майбутнього, оскільки
Цицерон написав окремий трактат з цього приводу й предмет дослідження безпосередньо пов’язаний з питаннями
релігії та забобонів. Перш за все він зазначає важливість
дослідження питання про те, що слід вважати дівінацією.
Для цього треба ще раз зіставити аргументи з аргументами. Бо якщо легковажна довірливість і помилки ганебні у
всіх справах, то в цьому – в найвищому ступені, оскільки
тут доводиться вирішувати яку міру довіри повинні мати
до ауспіцій, обрядів, культу богів. І варто остерігатись, як
би ми проявивши до цього зневажливе ставлення, не впали
у безбожність, або, прийнявши все на віру, не віддалися
бабиним забобонам (Div. І.IV).
Хоча Цицерон визнає дівінацію важливою частиною
римської релігії, але активно критикує її складові: «А до
цих забобонів (ауспіцій) ти, нітрохи не сумніваючись, приєднуєш ще і заклинання (omina)» (Div. ІІ.83). Про жереб
також не варто серйозно говорити, на думку Цицерона,
адже у таких справах грає роль свавілля і випадок, а не
розум чи розрахунок. І вигадали це шахраї чи то з користі,
чи через марновірство або помилку (ІІ.85). Насміхається і з
віри у пророчі властивості сновидінь, вказуючи на велику
кількість людей, які нехтують снами і вважають віру у сни
марновірством, що годиться лише для малодушних і бабів
(ІІ.125). І задається питанням, що більш гідно філософії:
звернутися за забобонним тлумаченням до віщих бабусь
або звернутися за поясненням до природи? (ІІ.129). «Усі
сни, Квінт, – підсумовує Цицерон, – мають одне розумне
пояснення, і, клянуся безсмертними богами, важливо вберегтися, щоб наше марновірство і легковір’я не взяли верх
над розумом (ІІ.136). Таким чином, нарівні з іншими видами дівінації слід відкинути і цей – дівінацію по сновидіннях. Бо, правду кажучи, це марновірство, поширившись
серед народів, скувало майже всі душі і тримається воно на
людській слабкості» (ІІ.148). Отже, Цицерон визнає дівінацію важливою частиною римської релігії, проте її складові: ауспіції, заклинання, жереб, віщі сни йому вбачаються
забобонними. Можемо говорити про конфлікт Цицерона–
політика/авгура та Цицерона–філософа.
Цицерон підводить загальний підсумок, визначаючи роль та місце релігії і забобонів в житті суспільства:
«Але (я хочу, щоб це зрозуміли правильно) якщо марновірство слід відкинути, то цим зовсім не відкидається релігія (superstitione tollenda religio tollitur). Адже мудрому
властиво зберігати і дотримуватися встановлення предків
і священні обряди. А краса світу і порядок, який панує на
небесах, спонукають рід людський визнати існування якоїсь вічної чудової природи і схилятися перед нею. Тому,
так само як слід поширювати і підтримувати релігію, яка
поєднується з пізнанням природи, так марновірство слід
виривати з усім його корінням. Бо воно, марновірство, на
нас наступає, нам загрожує, куди не повернись нас переслідує, – слухаєш ти віщуна, або заклинання (omen), здійснюєш жертвоприношення або спостерігаєш за птахом, зустрічаєш халдея або гаруспіка, бачиш блискавку, або чуєш
грім, або щось схоже на диво народиться чи відбудеться.
А так як подібні факти неминуче відбуваються, то ніколи
наш розум не перебуває в спокої» (Div. ІІ.149).
Таким чином, використання Цицероном у трактатах
та промовах терміну «superstitio» у сенсі «забобони» або
«марновірство» значним чином пов’язано з релігією і вірою в існування богів. Це перебільшення у виконанні ритуалів, спотворена молитовна практика, безмірне обожнення
сил природи, надмірний страх перед богами, неправильне
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розуміння волі богів, почуття тривоги. Причинами виникнення забобонів є невігластво і незнання природи речей.
У завершальних словах «Дівінації» Цицерон говорить, що
забобони треба відкинути, а релігію зберегти, бо вона поєднується з пізнанням природи. І насправді Цицерон протиставляє забобони розуму, фізиці, всьому виваженому і
раціональному. Забобони – це не протилежне поняття релігії, радше її збочена чи перекручена версія, або якісь відхилення в самій релігії. Цицерон надає забобонам негативного значення: згадує марновірців серед інших негідних
людей, слабкодухих, жінок. Постійно трапляються логічні
ланцюжки, такі як: обман – омана – марновірство – помилка; смуток – страждання – відчай – смерть – марновірство. Цей термін також використовується для позначення
вірування чужинців чи вчення конкуруючої філософської
школи. Майже всі види дівінації також засуджуються як
забобони. Для Цицерона забобони це – страх, надлишки,
тривоги, невігластво, ірраціональність.
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Ідеї моральних відносин в філософії Дж. Локка
Розглядається суттєва для моральної філософії проблема: проблема
джерела моралі. Адже критика нативізму була покликана показати, що
мораль не дана людині її власною природою. І кожній людині належить
знайти і освоїти моральний закон, що виявляється можливим завдяки
її пізнавальним і раціональним здібностям, відкритості та активності
духу. Подається аналітичне розуміння виникнення ідей, відношення
людського знання до об’єктивної дійсності та його зв’язок з практичною
діяльністю людини і суспільства. На підставі проаналізованих джерел
пропонується узагальнений висновок щодо ролі та значення моральних
відносин та ідей їх виникнення у філософії Нового часу.
Ключові слова: ідея, моральні відносини, буття, мораль, моральність,
нативізм, добро, зло, моральна свідомість, закон.
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Ideas of moral relations in the philosophy of John Locke
Considered a significant problem for moral philosophy: the problem
of the source of morality. After criticism natyvizmu was intended to show
that morality is not given to man his own nature. And each person has
to find and learn the moral law, which is possible due to its cognitive and
rational ability, openness and active spirit. Served analytical understanding
of the origin of ideas related to human knowledge of objective reality and
its connection with the practical activity of man and society. Based on the
analyzed sources suggested a generalized conclusion about the role and
importance of moral relations and ideas of their origin in the philosophy
of modern times. Relevance of the proposed article due to revaluation
in certain areas of social time and space efficient – secular regulators of
human behavior. It is an appeal to the theoretical achievements of John
Locke can not only look but also to explore the idea of moral relations in the
context of his philosophical beliefs. The example of John Locke’s philosophy
focuses on the fact that morality is the conscious realization of human
actions to the rules, ie laws, and evaluation of these actions depends on
their compliance with the rules. The purpose of this study is to compare the
analytical and summarizing the views of John Locke on the basic categorical
measurements morality man who accompanied her throughout the historical
development, meaning the whole process isolating a particular type of global
existence in general. The degree of development of this problem becomes
more vivid expression in the philosophical writings of both domestic and
foreign analysts. This is quite natural, since the question raised by John
Locke does not lose its relevance for today.
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Идеи нравственных отношений в философии Дж. Локка
Рассматривается существенная для моральной философии
проблема: проблема источника морали. Ведь критика нативизма
была призвана показать, что мораль не дана человеку его
собственной природой. И каждому человеку предстоит найти и
освоить моральный закон, что оказывается возможным благодаря
ее познавательным и рациональным способностям, открытости
и активности духа. Подается аналитическое понимание
возникновения идей, отношения человеческого знания к объективной
действительности и его связь с практической деятельностью
человека и общества. На основании проанализированных источников
предлагается обобщенный вывод относительно роли и значения
моральных отношений и идей их возникновения в философии.
Ключевые слова: идея, нравственные отношения, бытие,
мораль, нравственность, нативизм, добро, зло, моральное сознание,
закон.

Актуальність пропонованої статті зумовлена переоцінкою у певних пунктах соціального часу і простору раціонально – світських регуляторів людської поведінки. Саме
тому, звернення до теоретичних надбань Дж. Локка дозволяє не лише зазирнути, а й вивчити ідеї моральних відносин в контексті його філософських переконань.
На прикладі філософської системи Дж. Локка акцентується увага на тому, що мораль полягає у здійсненні свідомих дій людей до правил, тобто законів, та оцінці цих дій
залежить від їх відповідності правилам.
Метою даного дослідження є порівняння та аналітичне
узагальнення поглядів Дж. Локка на основні категоріальних вимірів моральності людину, що супроводжували її
протягом усього історичного розвитку, позначаючи цілісний процес виокремлення особливого типу світового буття
загалом.
Ступінь розробки даної проблематики набуває дедалі
яскравішого втілення у філософських працях як вітчизняЗбірник наукових праць «Ґілея: науковий вісник»
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них так і закордонних аналітиків. І це цілком закономірно,
оскільки питання, підняті Дж. Локком, не втрачають своєї
актуальності і на сьогоднішній день.
У своїй відомій праці «Досвід про людське розуміння»
Дж. Локк визначив умови і можливості людського пізнання як процесу отримання знання на емпіричній основі. А
в своєму «Посланні про віротерпимість» філософ дав як
правове, так і філософське обґрунтування свободи совісті
як невід’ємного права кожної людини.
На перший погляд Дж. Локк викладає свої погляди на
мораль, лише міркуючи про пізнання, права людини або
громадянське суспільство. Частково це так і є; але це не
означає, що Локк надавав моральній філософії другорядне
значення. Його ранні філософські досліди, які відносяться до початку 1660–х років, пов’язані саме з моральною
філософією; в цей час, читаючи лекції в Оксфордському
університеті, він пише кілька нарисів, у яких обговорює
морально–філософські проблеми [8,с.124].
У Локка немає окремого тлумачення морального вчення. І це – наслідок його особливої позиції: в одному з листів кінця 1690–х років він зауважує, що оскільки в Новому
Завіті міститься абсолютний моральний кодекс, йому в цій
області робити нічого [8,с.116].
Але, все–таки, кожен філософський розгляд Дж. Локк
доводить до етичної специфікації. Морально–філософські
міркування розкидані по всьому трактаті. У першу чергу
це міркування про джерело моральних ідей, про загальну
уяву про добро і зло, про свободу і щастя, про мораль як
відносини, що регулюються правилами. Філософ робить
акцент на необхідності точності у визначенні моральних
понять і можливості математичного їх обґрунтування.
Якщо ж звернемо увагу на те, що мораль, чи то пак,
моральність, усупереч поширеному її тлумаченню, не є
явищем виключно соціальним. Виходячи у своєму застосуванні далеко за межі міжлюдських стосунків, вона й за
самою своєю суттю не може бути зведена до останніх, не
може розглядатися тільки як похідна від них. Також не можуть розглядатися подібним чином ні мистецтво, ні філософія, ні релігія, ні наука. Всі ці форми духовності, кожна
по–своєму, є цілісними проявами людини. І людина співвідноситься у своєму формуванні й існуванні з усім обширом навколишнього буття – аж до Всесвіту.
Подібне зведення, що спрощує, вульгаризує суть справи,
називається у філософії редукціонізмом (від лат. reductio –
повернення, відновлення). Соціально–економічний редукціонізм у його застосуванні до вищих проявів людської
духовності – явище в цьому відношенні того ж ґатунку, що
й редукціонізм біологічний, натуралістичний (для якого не
існує нічого, окрім природи), механістичний (що зводить
будь–який розвиток і найскладніші процеси буття до механічної взаємодії) тощо.
Неспроможність такого зведення моралі загалом до
суто соціальної її проекції вочевидь постає вже з того факту, що жодною соціальною мірою не може бути вичерпана
моральна гідність людини, що за будь–яких умов, як свідчить історія культури, в моральній сфері люди знаходили
противагу й протидію соціальному тискові. Соціальний
прогрес далеко не завжди збігається з моральним удосконаленням особи. А з іншого боку, нерідко за найжахливіших соціальних обставин розкривається моральний вимір
буття людини, й особистість постає на повний зріст.
Але до чого мораль неможливо звести, з того ми не
можемо її й вивести. Претензії соціального знання на вичерпне пояснення походження чи структури моральності
загалом не можуть бути остаточно реалізовані. Звичайно,
мають підстави твердження, що та або інша епоха суспільного розвитку відкрила для людини, наприклад, особливий
вимір свободи волі, совісті або внутрішньої гідності, проте необачно було б робити із цього висновок, що совість
чи свобода волі самі по собі є продуктом даної соціальної
системи, простою функцією викликаних нею змін. У тій
або іншій формі, явно чи приховано, неусвідомлено, подібні основні категоріальні виміри моральності супроводжу-
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вали людину протягом усього її історичного розвитку, позначаючи цілісний процес виокремлення її як особливого
типу світового буття загалом.
Разом з тим у царині моральності є, безперечно, чимало того, що перебуває в переважній залежності саме
від соціальних відносин і процесів їхньої історичної
трансформації.
Хотілося б ще раз нагадати, що сама «ідея» у Дж. Локка
являє собою одну з центральних категорій пізнання. Ідея –
це те, щодо чого відбувається мислення, це елементарний
предмет пізнання, ідеальний образ речі. Ідеї виникають в
думці завдяки відчуттю, тобто в результаті того враження,
яке виробляють на органи чуття зовнішні предмети і події,
і завдяки рефлексії, або сприйняттю внутрішніх операцій
розуму. Ідеї бувають прості і складні. Прості ідеї являють
собою одне враження, а складні – комбінації ідей – простих
або простих і складних. Складні ідеї бувають трьох розрядів: це – субстанції, модуси і відносини. «Субстанція» –
це ідея носія деяких якостей, або ідея того, про що можна
щось сказати, охарактеризувавши це щось; такі ідеї «кінь»
або «камінь». «Модус» – це ідея того, що не існує саме
по собі, але лише якось характеризує субстанцію або відносини між субстанціями; такі «трикутник», «вдячність»,
«вбивство» і т.д. «Ставлення» – це ідея, що виникає з порівняння речей (ідей) одна з одною [12,с.27].
Так само не є вродженими і практичні принципи, наприклад, такі, як «вірність», «справедливість» або «виконання
договорів», або – зі сфери релігії – ідея Бога і богобоязливість. Дж. Локк наводить з цього приводу безліч доводів
[7]. Люди сприймають максими, які вони усвідомлюють
в своєму розумі, в якості вроджених, бо не віддають собі
звіту в тому, як вони сформувалися в результаті виховання
і під впливом досвіду або звичаю. Дж. Локк був переконаним в автономії людського розуму і суверенності його
морального духу.
Філософ висунув думку, що людина має три можливості отримання знання. Це інскрипція, тобто набуття знання,
закладеного природою, традиція, тобто отримання знання
від інших людей та чуттєвий досвід, тобто отримання знання завдяки органами почуттів. І, відповідно, розум може
черпати матеріал для своїх роздумів з усіх трьох джерел.
Дж. Локк визнавав ще й божественне одкровення, але не
брав його до уваги. Моральні принципи, виражені в законі
природи, осягаються розумом, що базується на чуттєвому
сприйнятті.
Звернемо увагу і на той факт, що Дж. Локк визнавав,
що від природи в людині існують «прагнення до щастя і
відраза до нещастя»; але це не закарбовані в розумі істини,
а схильності [9,с.404]. Практичні принципи дієві, вони породжують не думка, а діяльність. Це не загальні поняття, а
стимули діяльності.
Філософ гостро поставив суттєву для моральної філософії проблему: проблему джерела моралі. Критика нативізму була покликана показати, що мораль не дана людині
ні його власною природою, ні в одкровенні; кожній людині
належить знайти і освоїти моральний закон, і це виявляється можливим завдяки її пізнавальним і раціональним
здібностям, відкритості та активності духу. Заперечення
Локком уродженості ідей і принципів не вело до заперечення універсальності морального закону [9,с.410], але
критика нативізму робила необхідною вирішення важливої теоретичної задачі, тобто визначення джерел моралі.
Основне визначення, яке Дж. Локк дає моралі, полягає
в наступному: мораль полягає у здійсненні свідомих дій
людей до правил (законів); оцінка дій залежить від їх відповідності правилам [6]. А співвіднесення дій з законами
виробляється завдяки розуму, тобто вільно, а не з потреби.
Самим фактом існування правила затверджується і порядок примусу, або певний розклад нагород і покарань. Дж.
Локк абсолютно точно розуміє, що закон без встановлених
разом з ним санкцій (заохочень і покарань) не має сенсу;
закон стає дієвим, лише якщо до нього приєднати ефективні інструменти – нагороди і покарання, – змушують людей
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виконувати закон. Нагорода і покарання – це благо (добро)
і зло, які обумовлені виконанням або порушенням закону
[11,с.125].
Саме тому Дж. Локк дає визначення моральних понять
добра і зла. Моральна визначеність добра і зла задається
правилом, або законом. На відміну від добра і зла взагалі,
джерелом яких є задоволення і страждання, моральні добро і зло кваліфікують дії з точки зору їх відповідності або
невідповідності тому, що ставиться законом (правилом).
Нагороду і покарання теж можна розглядати як добро і зло
взагалі, тобто в термінах задоволення і страждання. Таким
чином, ми маємо справу з двоїстим розумінням добра і зла
у Дж. Локка. Це свідчить не стільки про суперечливість
даного фрагмента Локковой концепції моралі, скільки про
її неопрацьованість або нерозвиненості. Різні трактування
добра і зла відповідають різним сферам людського досвіду.
Безперечно, мораль виникає й існує лише в контексті
тих або інших людських відносин. Це можуть бути не тільки стосунки між людьми (хоча даний клас відносин – це,
можна сказати, природний домен моральності як такої), а
й відносини людини з природою, ставлення до культури та
її цінностей тощо.
Власне про моральну свідомість ми мало що можемо
сказати, поки вона не втілюється у відчутні дії й учинки людей, що наявно репрезентують ті чи інші моральні
уявлення, цінності та інший зміст моральної свідомості.
Самі зазначені вчинки й дії не мали б жодного морального
значення, якби відбувалися в «безповітряному просторі»
абстрактної суб’єкт–об’єктної взаємодії, поза контекстом
актуальних людських стосунків. Нарешті, людська якість
самих цих стосунків набирає власне морального характеру лише тоді, коли вона усвідомлюється, стає фактом особистісної й суспільної моральної свідомості. Разом з тим,
якщо піти у зворотному напрямі, можна твердити, що сама
моральна свідомість набуває конкретного змісту лише під
впливом тієї або іншої системи реальних моральних відносин, які, у свою чергу, формуються на базі певної організації людської діяльності й утілюють результати цієї
діяльності, яка, у свою чергу, відображує зміст моральної
свідомості.
В міркуваннях Дж. Локка можна виділити ідею відмінності способів оцінки в індивідуальній та соціальній моралі, – ідею, яка їм самим не була ні розроблена, ні навіть
усвідомлена.
Локк виділяє три види правил, чи законів. Це – а) закони божественні, б) закони цивільні і в) закони громадської думки, або доброго імені (тобто репутації) [10,с.406].
Божественний закон встановлюється Богом і задає міру
гріха і виконання боргу. У людей є два шляхи для його
освоєння: «світло природи» або «голос відвертості».
Цивільний закон встановлюється державою, причому державою як спільнотою (commonwealth), їм затверджується
сила держави по відношенню до своїх громадян. Цей закон визначає «мірило злочину і невинності» [10,с.406].
Нарешті, закон думки, або репутації, який Дж. Локк називає «філософським законом», дає мірило чесноти й вади
[10,с.407]. Цей закон, точніше, охоплювана їм практика,
неоднозначні. З одного боку, у різних народів і в різних
племенах, у товариствах та окремих групах зустрічаються вкрай відмінні один від одного уявлення про чесноти і
вади, з іншого, за допомогою слів «чеснота» і «вада» позначаються правильні і неправильні дії [1]. Люди можуть
відрізнятися в розумінні того, що саме сприймається ними
як чеснота або вада, але у всіх і завжди чеснота – це те, що
схвалюється як правильне, а вада – те, що засуджується
як неправильне. А закон думки, або репутації виявляється
збігається з божественним законом.
Про всі закони Дж. Локк говорить, що вони в кінцевому
рахунку відображають те, «в чому кожен знаходить свою
вигоду» [10,с.354]. Однак було б неправильно розуміти
Локка так, що для нього мораль – це лише спосіб гармонізації індивідуальних і громадських, приватних і спільних
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інтересів і створення умов для того, щоб людина домагався своєї вигоди без шкоди для загального блага.
Саме Дж. Локк вводить й інший критерій оцінки вчинків людини, крім вигоди. В «Досвіді про людське розуміння» він був виражений наступним чином: «Моральність дії
не залежить від користі, але користь є результатом моральності» [2]. І цей критерій моралі розвивається Локком на
основі вчення про свободу і щастя людини.
Не застосовуючи слова «мораль» або «етика», Дж. Локк
викладає своє вчення про свободу, з’єднує поняття «свобода» з поняттям «щастя», або вище благо і аналізує поведінку людини, саме з точки зору його відповідності або
невідповідності вищого блага.
Говорячи про ідеї моральних відносин, не можемо обійти стороною явище мотивації. У своєму вченні про мотивацію Дж. Локк реалізує свою ж таки загальнометодологічну емпіричну установку: реальний досвід людини визначає
його рішення. Однак як у теорії пізнання джерелом ідей є
зовнішні чуттєві враження і внутрішня рефлексія з приводу отриманих зовнішніх вражень, так і в теорії мотивації
Локк допускає поряд з природними потребами і набутими
звичками ще один чинник визначення волі. Вище благо і
доброчесність не роблять впливу на вибір людини, не будучи частиною його уявлення про щастя. Однак роздуми
про вищу благо і чесноти можуть наблизити образ вищого блага розуму, дати відчути його смак і порушити якесь
бажання. Тоді відсутність вищого блага може сприйматися
як підстава для занепокоєння.
Філософ наголошує, що всі люди прагнуть до щастя, однак вони по–різному розуміють його, а деякі вважають за
краще те, що в кінцевому рахунку обертається злом для
них самих чи для інших. І відбувається це в основному через те, що люди керуються хибними судженнями у своєму
поданні про щастя або неправильними враженнями про
речі, що розглядаються в якості джерела блага і зла.
У співвіднесенні з щастям Локк уточнює і поняття
свободи. Якщо на початку міркування вона визначалася
як здатність розуму вибирати думки і дії, і це було формальним визначенням свободи, то зараз поняття свободи
уточнюється змістовно: при ілюзіях щодо власного щастя
людина не може бути справді вільною [8,с.316]. Адже постійно досліджувати свої бажання і співвідносити їх з вищим благом цілком у владі людини, вона може це робити,
і в цьому полягає її борг. Та Локк знову ж наголошує на
тому, що для цього необхідно навчитися керувати своїми
пристрастями. Наполегливій орієнтацією розуму на досконалість і щастя людина визначається до загального і звільняється від приватного.
Важливе значення для розуміння моральних поглядів
Локка має твір «Послання [або Лист] про віротерпимість»,
в якому Локк обговорює питання взаємин церкви і держави і відносини до єретиків і іновірців.
Вихідна в етичному плані думка Локка полягає в тому,
що ніхто не має права нав’язувати кому–небудь свої погляди силою. У першу чергу це стосується релігійних поглядів. Тому саме толерантність у релігійних питаннях
відповідає вченню Євангелія, а також очевидним вимогам
розуму.
У зв’язку з цим для Локка виявляється важливим провести різницю між державними і релігійними питаннями і визначити кордон між державою і церквою, а також
показати незалежність церкви від держави і держави від
церкви.
При тому, що толерантність затверджується Локком в
якості одного з принципів належним чином організованого суспільства, вона не може бути безмежною. Суспільство
має бути нетерпимим до будь–яких форм соціальної деструкції [3]. Іншими словами, терпимість поширюється до
тих меж, далі яких виникає загроза того громадському порядку, який гарантує дієвість самого цього принципу.
На думку Дж. Локка, аргументом на користь толерантності може слугувати, по–перше, те, що примус у будь–
якому разі не здатний навернути людину на шлях щирої,
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релігійно повноцінної віри, по–друге – відмінність основних завдань і функцій, що їх відповідно мають виконувати церква і держава. Як церква не повинна вдаватися до
силових акцій, так держава не мусить брати на себе клопіт
про спасіння людських душ або встановлення того, яка релігія є істинною. Чітке усвідомлення зазначених обставин і
створює, за Лораком, підґрунтя для утвердження толерантності. І, безперечно, в сучасних підходах до толерантності
легко простежується та ж сама, що й за доби Дж. Локка,
керівна настанова на приборкання ворожості між конфесіями, націями, державами і окремими людьми, в чому ї
окреслюється їх моральна свідомість. Що безсумнівно
веде до побудови моральних відносин.
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Конфуціанські уявлення про Дао–Шлях
як метафізичну реальність Неба
Завдяки методології тематичного аналізу розкривається метафізичне
підґрунтя філософії Конфуція, показана своєрідність конфуціанського
розуміння метафізичної реальності Дао–Шляху Неба.
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Confucian Vision of the Way of Tao as a Metaphysic Reality of
Heaven
Using the thematic analysis the author discovers the metaphysical
foundation of the Confucius’ teaching, showing the peculiarity of Confucian
understanding of the metaphysical reality of the Heavenly Way of Tao.
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Heavenly Way of Tao, the Human Way of Tao.
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Конфуцианские представления о Дао–Пути как
метафизической реальности Неба
Посредством тематического анализа раскрывается
метафизическое основание философии Конфуция, показано
своеобразие конфуцианского понимания метафизической реальности
Дао–Пути Неба.
Ключевые слова: конфуцианская метафизика Пути,
метафизическая реальность Дао–Пути Неба, Дао–Путь
благородного мужа.
(Частина перша)
(стаття друкується мовою оригіналу)

В обширной литературе о философии Конфуция преимущественно исследуются нравственные, социально–политические и другие аспекты его учения. В статье ставится
задача выявить метафизическое основание его учения, а
также исследовать особенности его природы.
В чём же состоит конфуцианское учение о Дао–Пути?
Будем идти от текстов. Основные положения метафизики
Дао–Пути содержатся в «Чжун юн», знание которых позволяет понять сокровенный смысл отдельных высказываний,
содержащихся в «Да сюэ» и комментариях выдающегося
ученого–энциклопедиста XII в. и знатока конфуцианских
канонических произведений Чжу Си, а также в поучениях
Учителя в «Лунь юй». В первом же фрагменте «Чжун юн»
даётся следующая характеристика Дао–Пути как субстанциональной метафизической реальности: «Небесная судьба называется природой. Неуклонное следование природе
называется Дао. Совершенствование в Дао называется учением. Дао! Его нельзя покинуть и на миг, а что покинуть
можно – то не Дао… Не видно ничего в сокрыто–тайном,
не слышно ничего в тончайше–сокровенном. Вот почему
муж благородный серьёзен так в самостоянии. Когда веселье, гнев, печаль и радость ещё не разошлись, зовётся это
серединой. Когда расходятся они по ритму пульса середины, гармонией зовётся это. Великий корень Поднебесной –
середина. Гармония – всепроникающее Дао Поднебесной.
Вот пробудилась середина, она дала гармонии начало,
установились Небо и Земля, и вещи стали нарождаться»
(ЧЮ, чж. 1) [2,с.128–129].
Сложность конфуцианского понимания Дао–Пути выражается в том, что в философии мыслителя из Лу и его
последователей нет термина аналогичного в европейской
философии «трансцендентный» или «метафизический».
Одним из главных достижений Конфуция как философа
было открытие в мифологически–натуралистическом бытии Неба сокровенной, чисто духовной, метафизической
реальности Дао–Пути. Она открывалась подвижнику, достигавшему преображения, конечного состояния совершенномудрого мужа. Это обстоятельство существенно
углубило представление о Небе, наполнив его глубоким
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метафизическим смыслом, чего обычно не замечают исследователи, рассматривая его лишь в космологическом
аспекте. Поэтому следует иметь в виду, что после Учителя
в конфуцианской литературе термин «Небо» чаще всего
имеет метафизический смысл, включая трансцендентную,
совершенно–сокровенную реальность Дао–Пути как его
метафизическое основание. Следует также отметить, что
в конфуцианской литературе термин «Дао–Путь» имеет
и другой смысл как практическое делание благородного
мужа, как путь его духовного, нравственного совершенствования. Как мы покажем ниже, эти два понимания
категории «Дао–Пути» конфуцианцы рассматривают в
единстве. По достижении чистоты духовно–нравственного состояния цзюнь–цзы, индивидуального Дао–Пути (индийские брахманы сказали бы Атмана), открывается метафизическая реальность Неба, Дао–Путь Неба (индийские
брахманы сказали бы Брахмана).
В «Чжун юн» читаем: «Учитель сказал: «Дао! Оно так
и не осуществляется!»« (ЧЮ, чж. 5) [2,c.129]. Здесь мыслится Дао как метафизическая непорявленная реальность.
«Что касается его (Дао) вершин–глубин, то, будь это даже
совершенномудрый человек, и для него в Дао есть нечто непостижимое… Что касается его (Дао) вершин–глубин, то их ищи в пределах Неба и Земли» (ЧЮ, чж. 12)
[2,c.129]. В чжане 26 описание совершенной искренности
(т. е. предельного состояния благородного мужа) органически переходит в описание трансцендентной реальности Дао, в которой выделяются важные для нас атрибуты
метафизического бытия Дао: «Высоко–светлая – то, чем
покрывает вещи. Длительно–вечная – то, чем созидает
вещи. Будучи широко–щедрой – чета Земле. Будучи высоко–светлой – чета Небу. Будучи длительно–вечной – не
имеет границ. Будучи таковой, она не проявляется, но упорядочивает, не движется, но вызывает изменения, не деяет, но созидает. Дао Неба и Земли можно исчерпать одной
фразой: «Поскольку оно (Дао) по природе не двойственно,
то порождение им вещей непостижимо в своей глубинной
сути». Дао Неба и Земли широкое, щедрое, высокое, светлое, долгое, вечное. Взгляни на это Небо – оно лишь множество огоньков, но если взять его в его беспредельности,
то с него свисают Солнце и Луна, звезды и созвездия и оно
покрывает собой мириады вещей» [2,c.142]. Переводя на
не вполне адекватный язык европейской философии, отметим следующие атрибуты бытия Дао: высшая духовная («высоко–светлая»), вечная во времени («длительно–
вечная»), бесконечная в пространстве и бесконечная как
принцип порождения («широко–щедрая»), непроявленная,
неподвижная, бесконечно созидающая, целостная («недвойственная»), непостижимая в своем творении и по
своей глубине реальность. Следует отметить, что в приведенных выше чжанах (параграфах) 5, 12 и 26 Дао–Путь
рассматривается как онтологическая, метафизическая реальность Неба. Почему–то подобного рода суждения исследователи конфуцианства называют «космологическими». Вполне очевидно, что в конфуцианских текстах речь
идет не о космосе как видимой части небесной сферы, а
о сверхчувственной, трансцендентной первооснове Неба,
т.е. метафизике космоса.
Согласно Конфуцию, в замкнутом горизонтом Неба и
Земли мире Дао–Путь является фундаментальной реальностью. Последняя представляет собой «сокрыто–тайную»,
«тончайше–сокровенную», природно–социальную реальность. Конфуций отвлекается от её природной стороны и
сосредотачивает своё внимание на её социальном, наиболее важном для него аспекте. Но самое главное, о чём он
прямо не говорит, но что непосредственно следует из всей
его антропологии и социальной философии, – это представление о Дао–Пути как в высшей степени разумной, добродетельной, совершенной реальности, в которой заданы
все образцы мысли и поведения на индивидуальном, семейном и государственном уровнях. Чем больше человек и
общество (народ) в своих мыслях и действиях будут уподобляться этой реальности, тем больше она будет благоприятствовать индивидуальному и общественному развитию.
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бует затраты максимальных усилий. «Совершенномудрого
человека мне не удалось встретить, – констатирует сам
Кун–цзы, – Встретился бы благородный муж, и этого было
бы достаточно» (ЛЮ, VII, 26) [3,c.183]. Во время империи
Хань (202 г. до н.э. – 220 г. н.э.) к «совершенномудрым»
как абсолютному конфуцианскому идеалу относили мифических правителей Яо и Шуня, основателей отдельных
династий, а также Конфуция. Предполагалось, что они
должны обладать главными конфуцианскими добродетелями «жэнь» («человеколюбие»), «и» («долг»), «сяо» («сыновья почтительность»), «ли» («ритуал»), «вэнь» («духовная культура») и другими. Исследователи конфуцианства
обычно изучают мирское содержание этих добродетелей
и не обращаются к их метафизическому смыслу, постижение которого для Конфуция и его учеников было самым
главным, жизненно важным делом. Правители–ваны («совершенномудрые») по праву своего рождения и социальному статусу сына Неба были непосредственно связаны с
божественной реальностью Неба. Конфуций придал этой
связи метафизический, разумно–добродетельный характер. Согласно Конфуцию, «благородным мужем» мог стать
каждый, кто станет на указанный им путь самосовершенствования. В конце этого пути по мере приобретения конфуцианских добродетелей в полном объеме они достигают
состояния «благородного мужа», которому тогда в полной
мере открывается метафизическая реальность Неба или
Дао–Путь Неба. При его жизни таких людей можно было
найти только среди его учеников. Согласно его учению,
совершенномудрым человеком можно назвать лишь того
подвижника (благородного мужа), кто прошел весь Путь
до конца и достиг конфуцианской чистоты духа и состояния преображения. Ясно, что таковым мог быть лишь он
сам. Его ученики считали его таковым. Но, как мы знаем
из «Лунь юй», он себя таковым не считал. Подобно индуистскому Атману и Брахману Дао–Путь выступает конечной, предельной целью в жизни человека. Об этом Учитель
определённо сказал: «Если утром познаешь Дао–Путь, то
вечером можешь умирать» (ЛЮ, IV, 8) [3,c.177].
Конфуцианская реальность Дао–Пути непрерывно активна и бдительно следит за отступлением от заданного ею
объективного, виртуального промысла (например, при совершении ритуала). В одном из важнейших литературных
памятников осевого времени «Го юй» («Речи царств») читаем: «Небо, следуя установленным им законам, награждает добрых и наказывает порочных» [4,с.50]. Знаменитый
и успешный полководец царства Юэ Фань Ли говорит:
«Небо действует в зависимости от поступков людей, мудрые руководствуются Небом, а люди сами творят добро
и зло. Поэтому Небо и Земля дают знамения, а мудрые,
руководствуясь ими, добиваются успеха в делах» [4,с.298].
«Воля Неба и дела людей постоянно связаны между собой» [4,с.37]. «Когда в больших делах не следуют явлениям неба, в мелких делах не придерживаются текстов,
вверху отрицают законы Неба, внизу отрицают милости
Земли, в середине отрицают правила управления народом,
в четырёх углах страны отрицают требование действовать
в соответствии с сезонами года, – значит, непременно нарушают моральные устои. Действовать и не соблюдать
моральные устои – путь, наносящий вред государству»
[4,с.66]. Если в «Речах царств», следуя мифологической
традиции, Небо и Земля непосредственно управляют социальными процессами, то, согласно учению Конфуция, они
действуют опосредованно через реальность Дао–Пути, которая представляет собой их Промысел. Однако Дао–Путь
как Промысел не просто объективная мыслительная, виртуальная реальность. Дао–Путь – это живая реальность!
Своеобразие конфуцанской мистики выражается в том, что
благородный муж (цзюнь–цзы) постоянно сверяет свои
мысли и действия с сокровенной реальностью Дао–Пути,
постоянно ощущает с ней непосредственную связь. «Мой
Дао–Путь, – говорит Конфуций, – пронизан Единым»
(ЛЮ, IV, 15) [3,c.171]. При этом его учение мыслилось
как концептульное выражение объективной реальности
Дао–Пути. Оно носило методический характер, помогало
конфуцианцу настроиться с этой реальностью в резонанс
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и строго следовать её логике. «Учитель сказал: «Кто может
из дома выйти иначе, чем через дверь? Так почему же никто в жизни не идёт по моему Дао–Пути?» (ЛЮ, VI, 17)
[3,c.178]. Примечательно, что двойственный смысл термина «Дао–Пути» придает двойственный характер всему
высказыванию. Куда следует выйти и через какую дверь?
Конфуций призывает выйти за пределы чувственно воспринимаемого мира. Дверью, открывающую возможность
познания и освоения метафизической реальности Дао–
Пути Неба, является как его учение, так и разработанный
им подвижнический Дао–Путь благородного мужа.
Отношение резонанса есть Путь середины, достижение
гармонии с Дао–Путём и соответственно с Небом и Землёй.
Согласно «Чжун юн», «Учитель сказал: «Стараются постичь сокровенное, ходят тайными путями, этому и спустя века найдутся последователи – но я так не делаю.
Благородный муж идёт, держась Дао, но чтобы пройти
полпути и сойти – я этого не могу допустить. Благородный
муж опирается на следование середине, бежит от мирской
суеты, не слывёт знающим и не сожалеет об этом. Только
совершенномудрый способен так поступать!» (ЧЮ, чж.
11) [2,с.131]. Чувство гармонии, чувство середины во
всём – одно из высших проявлений конфуцианского Духа!
«Следование середине благородного мужа состоит в том,
что он, будучи благородным мужем, всегда находится в середине» (ЧЮ, чж. 2) [2,с.129]. Достижение переживания
абсолютной гармонии – не простая задача даже для умудрённого опытом конфуцианца. «Следование середине, –
говорит Конфуций, – вот совершеннейшее! Однако мало
кто из людей способен на это в течение долгого времени»
(ЧЮ, чж. 3) [2,с.129].
Глубокий мистицизм учения Конфуция раскрывается в
первой же статье «Да сюэ»: «Путь великого учения состоит в высветлении светлой благодати (сокровенной реальности Дао–Пути. – В.М.), породнении с народом (достижение гармонии. – В.М.) и остановке на совершенном добре
(достижение конечного, высшего состояния единения с
метафизической реальностью Дао–Пути. – В.М.)» (ДС, I,
1. 1) [1,c.91].
Если Платону не удалось упорядочить метафизическое
пространство мира идей (его рассуждение об иерархии
идей, на вершине которой находится идея Блага, осталось
декларацией), то у Конфуция метафизическое пространство Дао–Пути строго упорядочено. Оно представляет собой антропогенную реальность, которая состоит из трёх
субпространств: субъективного мира, мира семьи и мира
государства. Примечательно, что в конфуцианстве как китайской версии восточной метафизики Пути теоретические положения излагаются в форме методических рекомендаций для практического делания. Так, теоретическая
идея трёх субпространств и характера их отношений подаётся как наставление в последовательном упорядочении
трёх миров по мере продвижения к Дао–Пути. Движение
должно начинаться с совершенствования индивидуального мира: «За выверенностью вещей следует совершенство
знания, за совершенством знания следует искривлённость
помыслов, за искривлённостью помыслов следует выправление сердца, за выправленностью сердца следует усовершенствование личности, за усовершенствованностью
личности следует выравненность семьи, за выравненностью семьи следует упорядоченность государства, за упорядоченностью государства следует уравновешенность
Поднебесной» (ДС, I, 1. 5) [1,c.94].
Фундаментальное открытие Конфуция метафизического бытия Дао–Пути привело к еще одной существенной
перестройке древнекитайского Духа. В архитектонике
ментального пространства архаической культуры доступ к
Небу имел лишь Сын Неба. Революционный демократизм
учения философа из Лу выражается в том, что доступ к
трансцендентной реальности Дао–Пути Неба становится
открытым для каждого, кто становится на Путь благородного мужа. В «Да сюэ» читаем: «Для всех и каждого –
от сына Неба и до простолюдина – усовершенствование
личности является корнем» (ДС, I, 1. 6) [1,c.94]. В четвертом параграфе этой же статьи Чжу Си подчеркивает:
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«Высветление светлой благодати в Поднебесной» приводит к тому, что все люди Поднебесной получают возможность высветлить свою светлую благодать» (ДС, I, 1. 4)
[1,c.93]. Надо полагать, Конфуций понимал, что он имеет
непосредственное общение с метафизической реальностью Неба.
Таким образом, если в зороастризме метафизическую
реальность составляли бог Ахура–Мазда, шесть божеств
и рай, которые мыслились как объективно существующие чистый разум («Истина») и добродетель. При этом в
материальном мире она представлялась как сущностная
основа стихий огня, воды, земли, металла и миров растений и скота. То в конфуцианской модели трансцендентное бытие рассматривается как Дао–Путь, который составляет метафизическое субпространство божественной
реальности Неба и Земли. Оригинальность метафизики
Конфуция выражается в том, что трансцендентное бытие
Дао–Пути мыслилось как объективная, чисто духовная,
идеализированная социальная реальность. Вместе с тем
она наделялась вышеуказанными онтологическими, сверхприродными характеристиками («сокрыто–тайная», «тончайше–сокровенная», «высоко–светлая», «длительно–вечная», «широко–щедрая»).
Таким образом, конфуцианский канон «Четверокнижья»
в полной мере открывает перед нами развитое, сбалансированное метафизическое учение в философии Конфуция,
которое представляет собой единство двух составляющих – учение о трансцендентной реальности Дао–Пути и
методологию практического делания подвижника, представлявшего собой Путь самосовершенствования благородного мужа. Во второй статье будет исследовано своеобразие конфуцианской метафизики Пути благородного
мужа.
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Актуальність досліджувальної проблеми обумовлена
тим, що духовність визначається як індивідуальна вираженість у системі мотивів двох фундаментальних потреб:
ідеальної потреби пізнання й соціальної потреби жити,
діяти для інших. Духовне начало особи як представника
нації живиться багатством i розмаїттям духовного досвіду
людства, вбираючи його в себе у формі ідеальних образів,
кодів, символів i пов’язаних із ними вищих почуттів. 3 такого погляду діяльність Миколи Аркаса виступає як один із
найпотужніших каналів зв’язку особистості i суспільства,
інтеріоризації, асиміляції всього багатства соціальних надбань i досвіду людства, його духовної i матеріальної культури. Дотичними до зазначеної теми є наукові розвідки –
монографія мистецтвознавця Л.С.Кауфмана [1], яка стала
віховою у вивченні роду Аркасів і дала поштовх для широкого дослідження його музичної діяльності; кандидатська
дисертація Т.В. Березовської [2]. Але роль М.Аркаса як
фундатора становлення музичної культури півдня України
є мало досліджуваною в сучасно–філософській думці.
Заповнення цієї прогалини і є метою даної статті.
На відміну від соціального досвіду духовний досвід
людства має ту особливість, що інтеріоризується з вищим
ступенем ідеалізації, абстрагування та символізації в процесі його включення в механізми саморозвитку особистості. Духовність є способом індивідуального світопізнання i
світовідношення у складному поєднанні з механізмом саморефлексії, тобто ставлення особистості до самої себе і
держави та краю, де мешкає.
Нікому не в дивину, що, скажімо, вихідці з одного народу прилучаються до панівної нації і стають стовпами її
науки, музичної культури й літератури, а часом – і державними діячами. Та коли особистості з високо вельможних
родин переходять до лав скривджених і принижених та
часто–густо й підносяться на п’єдестал, щоб ними пишалися цілі покоління, тоді їх уже величають не просто велетнями таланту й духу – навіть світочами людства.
Для України віддали свої душі й серця полька з роду
Радзивіллів Марко Вовчок, шведка Ліндфорс (Софія
Русова), Грицько Григоренко (росіянка Олександра
Судовщикова), буковинка Ольга Кобилянська з понімеччиної сім’ї та багато хто із чарівної статі. А скільки чоловіЗбірник наукових праць «Ґілея: науковий вісник»
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ків – «іноземців» вписало свої прізвища в історію знедоленого й погорджуваного українського краю!
І, мабуть, з–поміж них найпишніша постать адміральського сина грецького походження – Миколи Миколайовича
Аркаса. Досі долею цієї незвичайної особистості майже не
цікавилися, хоча й не раз висловлювали українознавці своє
захоплення ним: не тільки «до революції», а й за радянської доби, що тривала ледве понад семидесятиліття.
Майже на всій 200–літній історії Миколаєва, на історії
краю лежить печать унікальної долі славнозвісного роду
Аркасів–Богдановичів, троє з представників якого були
літераторами, діячами української культури, – саме цей
бік їхньої діяльності нас зараз цікавить, хоча взагалі діяльність цього роду – явище всеохоплююче й багатогранне,
яке чекає молодих дослідників.
Відомо, що наприкінці 1793 року до щойно заснованого Миколаєва на торговому вітрильнику прибилася молода сім’я втікачів із Греції, де саме лютували турецькі загарбники. Андреас Аркас отримав тут роботу викладача
штурманського училища. Син Захарій став генерал–лейтенантом й істориком – вивчав залишки стародавнього
еллінського Херсонесу та становлення імперського флоту.
Другий його син – Микола – став адміралом, головним командиром Чорноморського флоту й портів, вірно служив
імператорові Олександрові II, був навіть його близьким
другом. Тут же, в Миколаєві, вкорінюється й давній шляхетсько–старшинський рід Богдановичів, відомий з XVII
століття на Чигиринщині й Полтавщині, його представник Петро Богданович був винагороджений за військові
заслуги наділом землі над Лиманом, і тут виростає село
Богданівка. Петро Богданович, син військового товариша Полтавського полку Григорія Богдановича, мав дочку Софію – вона й стала дружиною молодого Миколи
Аркаса, майбутнього адмірала. У них і народився Микола
Миколайович Аркас (07.01.1853–26.03.1909) – видатний
український культурний та громадський діяч, композитор,
історик, літератор, фольклорист, просвітянин. Про це свідчать меморіальна дошка у Миколаєві по вулиці Нікольській,
13, а також пам’ятна стела на вулиці Адміральській.
Здружившись із актором М. Кропивницьким ще студентом університету в Одесі, Микола Аркас спробував себе
на сцені, захопився збиранням народних пісень у селах
Миколавщини– зібрав біля 400 пісень, проте видати їх не
вдалося. Але це захоплення привело його до створення
опери – першої опери на Шевченківський сюжет, за його
поемою «Катерина». Лібрето опери М. Аркас написав сам.
Видати оперу вдалося у Миколаєві в 1897 році, а вперше
вона була поставлена трупою М. Кропивницького в 1899
році й звідтоді ввійшла до репертуару театру корифеїв і
стала перлиною української опери.
Отже, значення опери М.Аркаса «Катерина» полягає не
в її музичних характеристиках, а в ідейному змісті самої її
суті. Це був засіб боротьби за українську справу. Таким чином, творчість особистості є вирішальним способом взаємодії людини з дійсністю, таким інструментом впливу на
неї, за допомогою якого вона сприяє формування себе як
індивідуальності й оточуючого середовища.
Знаменний факт: Микола Аркас у Миколаєві, у своєму
будинку на розі Адміральської та Соборної створив власний варіант музики на славнозвісну поезію Івана Франка
«Не пора» («Не пора, не пора, не пора москалеві й ляхові
служить. Довершилась України кривда стара, нам пора для
України жить»). Цей вірш на музику іншого композитора
Д. Січинського став ще одним гімном українців, а рукопис М. Аркаса, на жаль, не зберігся. Отже – свободотворчість – багатовекторний процес, а одним із таких векторів
є діяльність особистості у напряму самореалізації власних
потреб.
Усвідомлення необхідності, перетворення її на фактор
особистісного життя – це і є творчість власного життя.
Видатним досягненням М. Аркаса стала перша науково–
популярна, белетризована «Історія України–Русі», яка вийшла в 1908 році в Петербурзі, а вдруге, вже після смерті
М.Аркаса – в Кракові; звідтоді видавалася не раз за кордоном, але була заборонена радянською владою, і лише в
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1990 році (в Києві) та 1994 р. (в Одесі) цей твір М. Аркаса
був надрукований в Україні великими тиражами. За значенням у вихованні любові до рідної України ця книга М.
Аркаса була відразу поставлена поряд з Шевченківським
«Кобзарем». І книга ця створена саме у зрусифікованому
Миколаєві!
До речі, Андреас Аркас, який оселився в цьому місті 1793 року, перебравшись сюди, із дружиною Аміною
Гаскаро, із грецького порту Патраха на березі Корінфської
саги, мав не лише серед дітей сина Миколу, а і внука, і
правнука, і, зрештою, праправнука цього ж імені. Тому південноукраїнська столиця корабелів справедливо завдячна
своєю назвою й Аркасам.
Першому з них, генерал–адміралові, пощастило сягнути найвищого щабля на Чорноморському флоті. Він із 1856
року очолював «Російське товариство пароплавства й торгівлі» в Одесі, й до нього мав звернутися з листом Тарас
Шевченко, щоб прилаштувати в механічних майстернях свого небожа Каленика, Варфоломієвого сина. Але
на жаль, адмірала на директорстві вже заступив якийсь
Павлов. То поетові довелося вдатися в цій справі до полковника Іваницького.
Микола Миколайович, якого батько прагнув навернути
на свою стежку, не захопився морем і, дослужившись до
мічмана й помічника капітана, з орденами й державними
чинами, він звільнився на берег. Уже на суходолі дістав
рангу статського радника. Але, обіймаючи посаду почесного мирового судді Херсонської округи, Аркас–молодший,
вихований матір’ю–полтавкою та донькою запорозького
козака – Софією Петрівною Богданович, не застряг у рутині чиновництва, а подався до Миколаївської «Просвіти» –
розворушувати застійне болото національного руху.
Микола Миколайович Аркас став душею миколаївської
«Просвіти» й на ньому відбилося все: і її лихо, і її радощі,
бо він цілком жив і дихав нею. Лагідний і доброзичливий
керівник умів поводитися з людьми і своєю людяністю
згладжувати ту нерівність стану (урядовець і магнат) – яка
його відрізняла від наших діячів рідної справи. Любили
його всі, бо його не можна було не любити. Аркаса, як
особистість і шанувальника народності, відтепер хвилювало й те, що на вулицях корабельного міста, в театрі, тим
більше – на селі півдня зрідка чути українську мову. А
якщо вона й звучала, то засмічена чужими словами. Одне
слово – суржик.
Будь–який акт творчості – це самоперевірка особистості
на змістовність її життя, важливий іспит, який вона добровільно складає. Далеко не кожен здатний його скласти –
адже він можливий за існування усвідомлення потреби в
неординарному ставленні до життя, наявності волі в реалізації задуманого, вміння жити й діяти за законами моралі. Із газетних оголошень Микола Аркас дізнався, що в
Одесі та Києві створені національно–культурні товариства
«Просвіта», які й покликані культурно збагачувати народ.
Часопис «Рідний край», що видавався у Полтаві, в жовтні
1906 року повідомляв про мету діяльності просвітницького
товариства: підняти хоч трохи національну самосвідомість
тутешнього, доволі численного українського суспільства
через живе слово.
Під час підготовчої роботи щодо створення миколаївської «Просвіти», Аркас не раз звертався за порадою й до
одеського громадського діяча, члена Одеської громади, нотаріуса й бібліографа Михайла Федоровича Комарова.
Микола Аркас, знайомлячись із досвідом, усвідомлював, що читання віршів, співи, танці, народне вбрання мають бути основними витоками музичної культури в роботі
«Просвіти», якщо не свідомих українців, то в кожному разі
спочувателів української ідеї.
Микола Аркас інформує редакцію журналу «Рідний
край» про враження, яке справило одеське товариство,
хоче поділитися з читачами:
«Помешкання одеської «Просвіти» таке: перш всього,
чимала зала, правда, досить вузька; на передній стіні тієї
зали, під розіп’ятим вишиваним рушником, висить портрет Шевченка, під ним – кафедра для промовців, а по
інших стінах портрети наших письменників, гетьманів та
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різні малюнки з українського побуту: далі – читальня, де
на столі всі наші часописи й журнали, що видаються на
Україні, в Галичині, Буковині та Америці; з іншого кінця
зали – книгозбірня, а побіч неї ще три кімнати з буфетом,
столами: у одній продають книжки. Обдивившись усе,
розпитавшись, коли і о якій годині збираються увечері, я
поїхав, щоб знову приїхати й подивитись, які порядки заведено, як проводять час у своєму куточку одеські «просвітяни» і з кого вони складаються. Почуття задоволення
охопило мене від усього, що я бачив.
Увечері я знов пішов до «Просвіти». Була це субота: сей
день присвячено в них задля літературно–музичних вечірок, а середи – для науково–літературних. Дуже шкодую,
що не довелося мені бути у середу. Суботній же вечір, на
якому я був, пройшов дуже гарно. Порядкував добродій
С.П. Шелухін, публіки зібралося більш 200 чоловік: шкода
тільки, що українська мова не владно панувала поміж нею,
як би воно має бути, а наче крадькома сповіщала вона за
своє право існування: надто неприємно було в буфеті, де
наче умисне старанно й голосно одповідали на усякі питання по–московськи. Звичайно, це ще відгуки тяжкого
і–ту, під яким досі була наша мова, через те наша інтелігенція, з якої складалося це зібрання, ще не призвичаїлась
до неї і боязко промовляє кілька слів, щоб не виявити свого
незнання рідної мови: але треба сподіватися, що час цей
мине й мова наша залунає не на одних «просвітніх» збірках, а скрізь, де можливо, бо вона має таке ж право на існування, як і інші. Почався вечір коротеньким рефератом
за Олексу Стороженка про важливість музичної культури,
пісні, історії: викладав дуже гарно, чистою українською
мовою молодий студент добродій А.В. Ніковський; він тепер обіймає посаду «просвітянського» писаря (секретаря)
і казав мені, що справи «Просвіти» йдуть поступово гарно,
що людей, які зацікавлюються і приходять на її вечірки,
дедалі більшає, а книгарня «Просвіти» краще й краще торгує українськими книжками, на їх чимдалі побільшується
попит. Від С.П. Шелухіна я довідався, що з «просвітян»
склався чималий гурток, який виставляє у місцевому театрі «Гармонія» українські вистави й має добрий успіх» [3].
Труднощі в облаштуванні миколаївської «Просвіти» переслідували Аркаса щохвилини. То влада ніяк не могла вирішити питання із приміщенням, то довго затверджували
Статут... Словом, траплялося чимало дрібниць, аби сказати
«не велено!». І все ж, сама думка про необхідність такого
товариства в місті додавала снаги.
Аркас – Василю Степаненку :
«Дуже радий, що у Вас, у Києві, і в Одесі відкриття
Просвіти відбулося без усякої помпи, ці звістки допоможуть і мені влаштувати всі ці, як Ви гарненько називаєте,
стародавні забобони й одразу розпочати справжнє діло. А
як же ж воно тяжко справлятися із ним! Так загусло наше
болото, що тяжко зворушити його; розгорнеш його, думаєш, от прочистив, знайшов світові водички, а воно засмокчеться знов, затягнеться і тільки ще гірше засмердить. Але
збуджувати сонних треба, турчати у вуха, поки схаменуться від довгого сну, поки навчаться поважати самих себе,
поки розчалапають: яких батьків і чиї ми діти. Як відберемо дозвіл на відкриття в нас Просвіти, чи не згодився б хто
з киян приїхати до нас прочитати якийсь реферат? Це мало
б дуже гарний вплив на наших просвітян і багато помогло
б нашій загальній справі» [4].
Миколаївські чиновники не квапилися затверджувати
громадське об’єднання, хапалися за причіпки, аби відмовити. Причина одна: в імперії діяв Валуєвський циркуляр
1863 року про «заборону літературної, наукової та просвітницької діяльності української інтелігенції».
Аркас – Михайлові Комарову (4 лютого 1907 року):
«Статут наш і досі ще не зареєстровано, але це через
те, що наша адміністрація не любить поспішать і дожидає,
поки збереться кілька товариств, і тоді для перегляду їх
статутів разом скликає городське присутствіє, проте, як би
там не робили, аби зробили. Спасибі Вам за Вашу обіцянку приїхати до нас і прочитати кілька рефератів, це зробить
дуже, дуже гарне враження на наших молодих просвітян і
підтримає їх на ще не твердому напрямі» [4].
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Усе ж, із губернатором було знайдено спільну мову.
Повідомляючи цю радісну новину однодумцеві з Одеси,
також невтомному діячеві «просвітянського руху»
Михайлові Федоровичу Комарову про те, що незабаром
відкриється «Просвіта», Микола Аркас зізнавався: «Я тепер дуже заклопотаний із цією справою і з упорядкуванням Шевченкових роковин, які хочемо справити цей рік
якнайбучніше» [4].
16 лютого 1907 року на засіданні Миколаївського
Присутствія під головуванням градоначальника контр–
адмірала В. Зацаренного, нарешті, розглянуто: « Подання
статського радника М. Аркаса, міщанина М. Местергазі
та інших осіб про створення українського Товариства
«Просвіта» в Миколаєві». Було також схвалено Статут й
записано до реєстру Присутствія під № 2 його текст.
Збори новоствореної «Просвіти», вже без контр–адмірала, 26 лютого обрали головою Товариства – Миколу
Миколайовича Аркаса. Його однодумцями стали: І.Лобко,
П.Каракаєв, Ю.Маковський, Д. Іваненко, П. Скляр,
Г. Литвиненко, К. Черниш, Г. Манілов, П. Дюмін, П.
Біляновський, І. Сопенко, П. Андріященко, Ю. Литвин, Г.
Науменко, Л. Ківшик, С.Гайдученко. Затим надали слово
Миколі Миколайовичу. Аркас помітно хвилювався. На це
свято він одягнув українську вишиванку, та й у переповненому залі було чимало вбраних у національний стрій.
Микола Аркас палко говорив про мету і значення культурно–просвітніх товариств. Закликав до праці на користь
українського народу шляхом поширення самосвідомості,
розвитку національного почуття та самоповаги.
Із першого виступу Миколи Аркаса на зборах
«Просвіти»:
«Усі народи більш–менш мали спроможність здобути
собі освіту своєю рідною мовою, клопотатися за розвиток своєї національної культури. Над нами ж, українцями,
важким гнітом протягом більш століття лежала заборона
рідного слова. За те, що ми являємо із себе самостійний
народ, що ми маємо свою історію, що ми пережили свої
важкі історичні часи, ми не мали права на те, щоб прилюдно розмовляти, а навіть мислити, а як траплялися такі
люди, яким несила була ховати в собі національні почуття і
вони виривалися в них на поверхню правдивим словом, то
їх, як, наприклад, Шевченка, невдовзі приборкували, й усе
знову замовкало на довгий час»[4].
Для майбутньої діяльності «Просвіти» виділили три
кімнати. Одну, щоправда, чималеньку, віддали під залу.
Інші – правили за кабінет та для збереження книжок, декорацій, бухгалтерських звітів. Аркас квапиться написати до
одеських просвітян.
Про початок діяльності нового Товариства повідомила наприкінці лютого 1907 року «Николаевская газета»:
«Возникшее общество по своему уставу чуждо всяких политических целей, преследует одну цель – развитие украинской культуры на родном языке» [4].
Активісти «Просвіти» розпочали створювати бібліотеку Товариства. За незначний проміжок часу невеличка в
сто примірників бібліотечка вже працювала. Серед читачів користувалися попитом такі видання як «Чорна рада»
П. Куліша та «Кармелюк» Марка Вовчка, «Якої нам треба школи» і «Без хліба» Бориса Грінченка, наукові твори П.Житецького і М. Сумцова, твори М. Костомарова,
М. Грушевського, Д. Яворницького. Цього ж року члени
«Просвіти» упорядкували десять лекцій – популярний
курс з історії України, які прочитав Микола Аркас. Окрім
того, на багатолюдних засіданнях Товариства слухалися
лекції І. Волі «Індивідуальні риси української культури»,
та реферат П. Андріященка «Наша мова». Також були
виступи про життя і творчість Марка Вовчка, Григорія
Квітки–Основ’яненка, Івана Котляревського.
Дієвості миколаївських «просвітян» того часу можна
лише позаздрити: щосуботи у приміщенні Товариства проводилися літературно–музичні, сімейні, літературно–наукові вечори з танцями, на яких з успіхом виступали місцеві аматори – поети, музиканти. Запрошує до Миколаєва
Аркас і киян.
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«Чутка про нашу «Просвіту», – щиро сказав у своєму
виступі голова на роковини Товариства, – пішла й на село.
Звідусіль, із–понад Бугу й Інгулу, за багато верств приїздять селяни подивитися, послухати, що в нас тут робиться.
Усі вони повертаються додому зачаровані й задоволені»
[4].
У кінці липня 1909 року миколаївські «просвітяни»
влаштували в місті українське музично–фольклорне свято
«Сорочинський ярмарок». На головній вулиці споруджені «український хутір» і «ярмарковий майдан» з ятками
й возами, де продавалися вироби полтавських кустарів.
Хор «Просвіти» співав «Ой летіла горлиця», «Сидить
дід на печі», « На городі калина». Українське пупурі грав
флотський духовий оркестр і струнний оркестр під керівництвом члена «Просвіти» А. Іванова. Кошти, зібрані від
торгівлі на ярмарку – вісімсот карбованців – Микола Аркас
передав відділу освіти на стипендії бідним дітям миколаївських шкіл.
Просвітяни заснували стипендію імені Тараса Шевченка
й ради Товариства. Вони призначалися учням середнього
механіко–технічного та залізничного училищ, чоловічої
класичної гімназії, реального училища, акушерсько–фельдшерської школи. Окрім того, «Просвіта» оплачувала за
проживання в гуртожитку учням залізничного училища.
Виділялися кошти й на утворення фонду позичково–допоміжної каси безробітним українцям, переважно членам
Товариства.
Під керівництвом Аркаса миколаївська «Просвіта» розгорнула плідну музично – культурну діяльність. У переповненому залі проходили вистави: «Запорожець за Дунаєм»,
«Наталка – Полтавка», п’єса Івана Карпенка–Карого
«Мартин Буруля», «Бондарівна», «Сто тисяч», «Наймичка»,
«Розумний і дурень», Михайла Старицького «Зимовий
вечір», Григорія Квітки–Основяненка «Шельменко–денщик», Бориса Грінченка «Нахмарило».
Діяльність музично–драматичної секції миколаївської
«Просвіти» швидко набула поширення й за межами міста. Незабаром самодіяльних артистів запросили на гастролі до Херсона, і в приміщенні Народної аудиторії миколаївські українофіли дали два спектаклі: оперу Гулака
Артемовського «Запорожець за Дунаєм» та «Мартина
Бурулю». Зазвичай, перед виставою виступав Микола
Аркас. Особливо захоплювала присутніх розповідь про
долю козаків, їхній побут, братство.
– У житті запорозьких козаків, – запально розповідав
Микола Миколайович, – втілились ідеали тридцятимільйонного люду українців. Глибоко демократичні, вони ставили волю і рівноправність метою життя.
Микола Аркас не боявся проблем місцевого плану, бо
вбачав у діяльності Товариства величне майбутнє.
Аркас – Доманицькому:
«Історія призначила нашим «Просвітам» зробити тепер
саме велике діло на користь Вітчизни, як робили колись
наші братства у XVIII віці; у цих товариствах наші сучасні
діячі народної освіти, народного добробуту мають стрічати широку поміч і підмогу у своїх благих починаннях, через що і треба, щоб усі, хто може, вся людність українська,
від Карпат до Кубані, від Прип’яті аж до моря, підтримувала якомога оці наші товариства, які мають з’єднатись для
спільної святої праці, пам’ятаючи, що тільки «в єднанні
сила» [4].
Великий подвижник українського слова та освіти на
півдні України, Микола Аркас забув, що щастя духовного пророка – фатальний дарунок для митця, що визначні
особистості завжди належатимуть своїм творінням і всім
серцем за них уболіватимуть.
Звідки з’явилося це «українофільське завзяття» в адміральського нащадка? Це й уплив « сільської вулиці» в
маєтках Богданівка і Христофорівка; це й народна пісня,
почута від матері та з уст народу, це й гімназійне та університетське оточення з навчителями: істориком Леонтієм
Смоленським, композитором й перекладачем із Гомера –
Петром Ніщинським, та драматургом і актором Марком
Кропивницьким.
Збірник наукових праць «Ґілея: науковий вісник»
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Для «Просвіти», яку очолював у Миколаєві Аркас,
тоді не було кращого твору, як шевченківська поема
«Катерина». Вона й заполонила серце композитора, який
знав і любив народну пісню, ніколи не пропускав співу
кобзарів і лірників, і, вірний настанові свого досвідченого друга – корифея сцени, почав самостійно лагодити
літературну основу, де поєднувалися співи й музичний
супровід, образотворче мистецтво й хореографія. В музично–поетичних сценах постала доля не тільки покріпаченої
Катерини, а всієї уярмленої України, й найвищою оцінкою
першої вистави були оплески. Але Миколу Аркаса найдужче вразила в перші хвилини після вистави – бентежна
тиша в залі. Композитор занотував у щоденнику: «Театр
плакав». Як писав Євген Чикаленко, що музика в ній чисто
національна, аж любо слухати. «Катерина» прихильно, а
то й захоплено зустрінута в Москві, Петербурзі та Києві.
Ще, коли її виставили в Миколаєві, губернатор
Зацаренний порадив композиторові–українолюбові «скинути» офіційного мундира. І це була пряма вимога зректися крамольного напрямку думки. Адже Аркас, грек по
крові, а за переконанням – українець, не тільки обминав
урядові приписи, а й виступав проти них.
У своєму селі Богданівці, Микола Миколайович запровадив українську мову навчання. Не було на уроках вчителів, не виходили підручники з цією мовою, але на кожному кроці перешкоджали заняттям урядники і пристави.
І Микола Миколайович, перебравши на себе керівництво
школою грамоти, задовольняв примхи підступних відвідувачів «законвертованими листами» з добрим грошовим додатком. А сам провідник «Просвіти» вчаровувався навчанням дітей у селі: «Як чудовий гармонійний акорд, бринить
мені наша рідна мова», написавши сільським хлопчикам і
дівчаткам «Букваря».
Аркаса підтримувала вся інтелігенція України, яка нікому не давала занапастити свій народ, і, виводила його на
світло з віковічної, колоніальної темряви. Цей порив відчувався й під час відкриття пам’ятника Іванові Петровичу
Котляревському в Полтаві влітку 1903 року. Там зібралися найкращі сили українства. Прибули на це свято не
лише із Правобережжя та Лівобережжя, а й із Галичини
та Покуття. Поїхав і Микола Аркас. Він зазнайомився з Миколою Лисенком, Лесею Українкою, Михайлом
Коцюбинським, Василем Стефаником, Панасом Мирним,
Гнатом Хоткевичем, Володимиром Самійленком, Галиною
Барвінок – з усім цвітом України!
І в його душі вже визрівала нова ідея: щоб розбудити
приспаний люд, потрібно їм написати коротку і зрозумілу
історію їхньої Батьківщини – України–Русі. Тож і заходився складати літопис рідної землі доступною для простого
читача мовою. Він не вибирав за його ж висловом, фактів
зо дна архівів, а використовував усе, що вийшло в той час
із друку. Йому допомагав у літературній справі відомий літературознавець Василь Доманицький. Книжка – простора
і з багатьма малюнками – не призначалася для баришів.
Вона побачила світ – двома виданнями – за власний фонд
автора. Читачі з народу привітали «Історію України – Русі»,
що проливала «свідомість у широкі маси». Було безліч
відгуків у газетах і журналах. І лише тодішній професор
Михайло Грушевський не сприйняв ні викладу, ні призначення цього твору. Він не без упередження поставився до
цієї книжки, мовляв, «своє завдання історика автор зрозумів дуже по–старосвітському...» [5]. Але Микола Аркас і
не думав змагатися із кафедральними вченими, йому хотілося подати прості і правдиві картини України в часі, такі
доступні та сприйнятливі для напівписьменних читачів. І
він блискуче впорався зі своєю місією. Недаремно ні за царату, ні за радянської влади «Історія України–Русі» не виходила жодного разу. А в перші роки нашої незалежності її
передруковано двічі.
Українське слово для сина адмірала, який мав за дружину–однодумця дочку капітана другого рангу Ольгу
Іванівну Шишкіну, ніколи не було меншовартісним, порівняно з російською, панівною, мовою краю. Він розмовляв
по–простому, так само листувався, виступав і писав... по-
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езії. У його віршах виринають образи коханої України, її
геніальних світочів та героїчних постатей.
Збереглося також кілька юнацьких поезій М. Аркаса. В
одній із них звучить признання в любові до Матері–України:
Можливо, скоро я загину
В жорстокім, праведнім бою,
Та не забуду в цю годину
Тебе, кохана Україно,
І добрим словом пом’яну...
Уже в зрілому віці М. Аркас першим у поезії відгукнувся на розстріл лейтенанта Петра ІІІмідта, який командував
у 1905 році повстанням на крейсері «Очаків» (поема «На
убивство Шмідта»), а також присвятив поему гетьману–вигнанцю, авторові першого в Європі повного тексту демократичної Конституції У країни («Гетьман Пилип Орлик»).
Таким чином, людина – це не тільки свобода і вибір, але
й творчість, завдяки якої особистість здійснює прорив із
царини необхідності у простір духовності. Тріада – свобода–вибір–творчість–становить своєрідний каркас духовності особи, визначає основні смислотворювальні позиції її життєвого шляху. Індивідуум народжується, вмирає,
а особистість, така, як Микола Аркас, засобами творчості
долає рутинні обставини свого життя, знімає жорстку залежність від зовнішніх чинників, оволодіває середовищем
свого буття. А особистісні і суспільні детермінанти людського буття, хоча і є його атрибутивними властивостями,
аж ніяк не існують у вигляді взаємобайдужих, нейтральних одна стосовно іншої субстанцій, увесь зв’язок яких
зводиться лише до їх впливу на один спільний суб’єкт –
людину. Отже, цілісний процес духовного становлення
суспільства і особистості ( не залежно від фаху та національності) – це живий і плідний взаємозв’язок його сторін,
які в реальній взаємодії спираються одна на одну, взаєморозвиваються через свій взаємовплив і служать народові.
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Релігійна антропологія та філософія
В.Зіньківського (1881–1962 рр.)
Досліджується сутність концепції релігійної антропології та філософії
В.Зіньківського з акцентом на найбільш значних аспектах його
наукового доробку. З’ясований зміст системи християнської антропології
В.Зіньківського як методологічної основи його педагогічної концепції;
досліджені головні ідеї, що визначили підгрунття у створенні вченим
системи християнської філософії. Дістало розвитку дослідження
релігійної антропології та філософії В.Зіньківского; введено в науковий
обіг невідомі раніше матеріали, які розширюють уявлення про розвиток
філософської думки першої половини ХХ ст.
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Religious Anthropology and Philosophy V. Zinkivskoho (1881–1962)
We study the essence of the concept of religious anthropology and
philosophy V.Zinkivskogo with a focus on the most significant aspects
of his scientific legacy. Clarified the essence of Christian anthropology
V.Zinkivskogo as a methodological basis of his teaching concept, study the
main ideas that determined the foundation to create a system of Christian
philosophy scholar. Has developed the study of religious anthropology
and philosophy V.Zinkivskogo; introduced into science previously
unknown materials that enhance the understanding of the development
of philosophical thought of the first half of the twentieth century. Argues
that the main idea, determine the basis V.Zinkivsky in creating a system of
Christian philosophy and the study of the history of Russian philosophy –
the idea of religious experience, which scientists believe «this», which was
explained by the interaction between subject and object; sofilogichnogo
concept of dualism that distinguishes between God and Sophia Sofia animal,
the idea of Orthodox culture, which included overcoming the dissociation
of culture that has arisen as a result of secularization. It is proved that
the overcoming of this incoherence V.Zinkivsky seen in the Christian
theory of reception – processing studies of natural reason in the light of
Christ. Convinced that the idea of creation is the central idea of Christian
metaphysics, the scientist criticized the ideas of those philosophers for
whom neo–Platonism replaced the idea of creation. Creating a holistic and
organic system on the basis of orthodoxy, covered the reality to which it was
addressed, led basic life and scientific purpose V.Zinkivsky that found vivid
expression in the period emigration. Understanding Russian philosophy as
a special kind of philosophizing, was in close connection with a religious
worldview, V.Zinkivsky allowed to define the subject of philosophy as a
«search for the unity of the spiritual life in the way of rationalizing it», where
the unity of the spiritual life means the totality of human experience. A
study of history Russian philosophy crystallized own concept V.Zinkivsky
devoid of flaws that were inherent in his opinion, the most developed
philosophical concept in Russia – the philosophy of unity. Scientists created
«a system of Christian philosophy» as an attempt to create a synthesis of
science, philosophy, religion, and create the Orthodox culture, overcoming
secularism. Historical – philosophical analysis of the epistemology of the
philosopher led to believe that it has played a negative role in the branch of
philosophy and religion. According to the author, the positive, creative job in
the impersonation of the truth in the life of the Church, V.Zinkivsky seen not
only in the conservatism of communication with her, but and the main thing –
the individual’s inner world, as well as in the whole culture, socio – economic
life during istorii. Thus, a multi–dimensional activity V.Zinkivskogo was in the
revival of Orthodox culture as a powerful force of history, aimed at reviving
the state. Defending scientist ideas of Orthodox culture in human life caused
Churchification association not only in matters of theology, but also in the
understanding of social and cultural problems of the society of Europe, which
tested the effect of secularism.
Keywords: Сhristian philosophy, empirical and non–empirical causality,
religious upbringing and education, Christian anthropology, psychology,
philosophy, religion, education, secularism.
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Религиозная антропология и философия В.Зинькивського
(1881–1962 гг.)
Исследуется сущность концепции религиозной антропологии и
философии В.Зинькивського с акцентом на наиболее значительных
аспектах его научного наследия. Выяснен смысл системы
христианской антропологии В.Зинькивського как методологической
основы его педагогической концепции; исследованы основные идеи,
определившие основу в создании ученым системы христианской
философии. Получило развитие исследование религиозной
антропологии и философии В.Зинькивского; введены в научный
оборот неизвестные ранее материалы, которые расширяют
представление о развитии философской мысли первой половины
ХХ в.
Ключевые слова: христианская философия, причинность,
религиозное воспитание и образование, христианская антропология,
психология, философия, религия, педагогика, секуляризм.
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Одним із фундаментальних джерел цінностей та орієнтирів для людини сьогодні є релігія, яка позначається на
змісті філософських і соціологічних концепцій. Проте релігія не є цілком самостійною у формуванні життєво важливих цінностей. Граничність людського пізнання у розрізі
проблеми «людина–церква–держава» окреслює релігійна
філософія, основоположні ідеї якої визначені релігійним
світорозумінням. Головний напрям еволюції сучасної релігійної філософії – це її «антропологізація» – висунення на
перший план проблеми людини в світі та розв’язання проблем духовно–морального і соціального життя суспільства.
Значний інтерес у вказаному напрямі дослідження становить доробок В.Зіньківського (1881–1962 рр.) – ученого, політика і протоієрея. Різнобічність та багатогранність
його досліджень з генезису людської думки, психіки,
зв’язку душі та тіла, практична участь у вирішенні питань
освіти й виховання й нині залишаються предметом посиленої уваги інтелектуальної спільноти. Десятки літ замовчування місця та ролі релігійного філософа було визначено
невідповідністю з ідеологіями самодержавної влади та радянського режиму.
Отже, актуальність дослідження полягає в тому, що
воно дозволяє збагатити панораму філософського мислення першої половини ХХ ст. через призму доробку
В.Зіньківського.
Спроба подати цілісний виклад філософської концепції
В.Зіньківського вперше зроблена М.Лосським в «Історії
російської філософії», виданої в Нью–Йорці в 1951 р. англійською мовою [1]. Історико–філософські ідеї вченого
також розглянули Б.Яковенко [2] та С.Четвериков [3].
Найбільш повно у зарубіжній історіографії аналіз філософської системи В.Зіньківського, за твердженням
О.Горбач, викладений у працях німецьких істориків філософії Х.Даама й Ф.Коплестона [4,с.4–5]. Ф.Коплестон
розглядав гносеологічні погляди В.Зіньківського та здійснив аналіз першого тому «Основ християнської філософії». Видавши «Антологію російської думки ХIХ–ХХ
ст.», Х.Даам подав до неї великий історико–філософський
вступ. Цікавим є прагнення Х.Даама включити доробок
ученого в контекст західноєвропейських філософських
течій. У названій праці він представив В.Зіньківського як
критичного реаліста. Ф.Коплестон відмічав високу професійність праць В.Зіньківського з історії філософії, хоча також наголошував на тому, що він надавав перевагу аналізу
ідей релігійних мислителів.
У науці радянського періоду філософсько–педагогічні
ідеї В.Зіньківського були визнані релігійно–містичними та
як такі, що заперечували «наукову довершеність» марксизму–ленінізму [5;6;7]. З падінням ідеологічних упереджень
стали доступними фундаментальні праці В.Зіньківського,
видані за кордоном. У цей період було розпочато видання
та перевидання творчого доробку вченого.
Особливе місце у дослідженні філософського доробку В.Зіньківського посіли роботи українських дослідників М.Ткачук та В.Горського. Науково–теоретичні праці М.Ткачук висвітлили деякі аспекти біографії
В.Зіньківського, його наукового доробку в період життя
та діяльності в Києві. Особистість В.Зіньківського розглянута у межах цілісного аналізу феномену академічної
філософії та її модифікації у філософській культурі Києва
ХIХ–ХХ ст. [8–11]. Характеризуючи головні етапи розвитку філософської думки в Україні від часу зародження й
до кінця ХХ ст., В.Горський зупинився на розгляді філософських поглядів В.Зіньківського як визначного представника української культури у розвитку академічної філософії в Україні початку ХХ ст. Зокрема, автор зазначав,
що зміст творчої діяльності вченого визначився загальним
спрямуванням російської релігійно–теїстичної філософії.
Але її наукове підґрунтя було закладено під час теоретичної діяльності В.Зіньківського в Україні. В.Горський також
вказав, що вчений усвідомлено прагнув до впровадження
результатів психологічних досліджень у філософських
працях [12,с.276–278].
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Вивчення філософського доробку В.Зіньківського в
Росії зумовлено діяльністю науковців у новому напрямі:
підготовка тексту, передмови й післямови до видань філософських праць ученого. Як зазначено російським філософом О.Горбач, ці праці (передмови й післямови) не несуть
розгорнутого дослідження, проте, за відсутністю наукових
праць з вивчення філософського доробку В.Зіньківського,
вони теж мають свою цінність. Слід відзначити післямову О.Полякова до видання «Історія російської філософії» [13,с.236–242], передмову М.Масліна до уривків з
книги «Російські мислителі та Європа» [14,с.341–342],
де вказані біографічні дані та подана стисла анотація до
праць В.Зіньківського. Повне розширене дослідження
філософсько–релігійних поглядів В.Зіньківського, аналіз
історико–філософської концепції вченого на дисертаційному рівні здійснено російським ученим О.Горбач [4]. У
праці зроблений аналіз формування світоглядної позиції
В.Зіньківського з урахуванням біографічних та енциклопедичних джерел, проведено дослідження системи християнської філософії (гносеологія в системі християнської
філософії – християнське вчення про пізнання), з’ясовано
характерні риси історико–філософської концепції шляхом
аналізу методологічних підходів мислителя до історії вітчизняної філософії. Окремого значення в роботі надано
висвітленню поглядів В.Зіньківського щодо російської філософії та її періодизації.
Недостатня розробка творчої спадщини В.Зіньківського,
а також відсутність в українській науці спеціального дослідження щодо релігійної антропології та філософії вченого
актуалізує поглиблене вивчення його доробку.
Метою праці є дослідження сутності релігійної антропології та філософії В.Зіньківського з акцентом на найбільш
значних аспектах його наукового доробку. Досягнення
поставленої мети передбачає розв’язання таких завдань:
з’ясувати сутність системи християнської антропології
В.Зіньківського як методологічної основи його педагогічної концепції; дослідити головні ідеї, що визначили
підгрунття у створенні вченим системи християнської
філософії.
Своєрідність та оригінальність суспільно–політичних поглядів та науково–теоретичних концепцій
В.Зіньківського визначена складним взаємовпливом тенденції розвитку наукової думки в контексті чинників політичного життя суспільства кінця ХIХ – першої половини
ХХ ст., зокрема історично обумовленого взаємопроникнення української, російської та європейської культур у їх
духовному, науковому і політичному вимірах.
Наукове зацікавлення В.Зіньківським психологією,
філософією, релігією, педагогікою зумовлене тенденцією зміцнення релігійної свідомості у суспільній думці
Російської імперії та впливом пошуків західноєвропейської наукової думки у напрямку матеріалізму.
Різнобічні та багатогранні дослідження генезису людської думки, психіки, зв’язку душі та тіла, а також практична участь у вирішенні питань освіти й виховання привели В.Зіньківського до необхідності розв’язання проблем
педагогіки. Ученого цікавили ідеї цілісного дослідження
дитинства, дитячої душі, які він розглядав у контексті концепції емоційності. Видання перших педагогічних праць
зробило вченого відомим соціальним педагогом свого часу
[15;16;17].
Пошук зв’язку в поняттях віра і знання у розвитку духовного світу дитини визначив перед ученим питання про
структуру особистості. На його думку, особистість не вичерпується емпіричним складом. Визнаючи, що між позаемпіричною та емпіричною сферами душі існує глибокий
зв’язок, В.Зіньківський стверджував, що суто емпіричне
розуміння особистості не дає можливості пояснити розвиток психічного життя дитини в цілому.
Суть поняття «особистість» за В.Зіньківським полягало
у виключенні всього того, що знаходиться поза системою
досвіду і не входило до складу емпіричної психіки, що дозволяло говорити про особистість, як про комплекс відкритого та прихованого, діючого та неактивного, емпіричного
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та позаемпіричного. Виходячи з цієї теорії В.Зіньківський,
заперечував лише емпіричне розуміння особистості. Така
позиція спонукала його будувати метафізичне поняття
особистості, за яким дитяча особистість є лише заданою,
прихованою, невираженою, позаемпіричною у органічній єдності, що визначало творчий центр індивідуальності, її метафізичне ядро та вносило гармонію і порядок в
особистість.
У дитячій особистості вчений відокремлював два центри – метафізичний та емпіричний, де останній тільки
формується та має слабку владу над активністю.
Учений вважав, що в емпіричному житті людини немає
й не може бути свободи, там царює причинність. Визнання
непохідності духовного початку в людині наштовхнуло
В.Зіньківського на думку, що людина побудована не гармонійно, а ієрархічно. Зазначена ієрархічність полягала у
приматі духовного початку, що ототожнювалося з образом
Бога, перед душею та тілом. Вчений довів ідею ієрархічної
побудови особистості, яка міститься у пріоритетності емоційної сфери у відношенні до сфери тваринної й водночас
залежить від неї.
Обґрунтування теорії про позаемпіричні складники
особистості, яка обумовлювала пошуки свого виявлення й
одночасно не могла реалізуватись повністю, виявила новий аспект психологічних досліджень, який обумовив розвиток релігійного підходу до проблеми виховання у системі православної педагогіки. Теоретичне доведення впливу
поза емпіричних складників дитячої душі на розвиток особистості обумовило подальші науково–педагогічні пошуки
В.Зіньківського. Предметом його уваги, як представника
академічної думки стали педагогічні проблеми у їх історико–філософському (релігійному) розумінні.
За В.Зіньківським «релігійно–педагогічна проблема не
може бути ізольована від загальної проблеми наших днів
про повернення до ідеалу цілісної, релігійно–творчої культури. Духовне здоров’я дітей не може бути забезпечено без
створення цілісної системи культури, – і тільки на такому
шляху можна достатньо серйозно ставити питання про релігійне виховання і освіту.
З педагогічної точки зору центральне значення належить
саме духовному життю, поза якого «...релігійна свідомість
може виродитися у безплідну холодну роботу чистого інтелекту» [18,с.73–88]. В.Зіньківський, підводячи підсумок,
зазначав, що релігійна сфера має центральне значення в
ієрархії духовних сил, і немає ніякої психологічної необхідності для насичення релігійної сфери чистим релігійним матеріалом [19]. Відповідно до цього загальне завдання релігійного виховання В.Зіньківський бачив у розвитку
духовних сил та запитів у дітей та підлітків. Цій головній
задачі релігійного виховання повинні бути підпорядковані
усі інші.
Однією з найбільш значних робіт В.Зіньківського, в якій
була сформульована його концепція християнської педагогічної антропології є праця «Проблеми виховання у світлі
християнської антропології», видана в Парижі у 1934 р.
[20]. Вказуючи на слабкість розвитку теоретичної бази сучасної йому педагогіки у зв’язку зі схильністю до емпіризму та сучасних філософських, наукових побудов, які відповідають принципам натуралізму В.Зіньківський вважав,
що своє осмислення педагогічна творчість зможе знайти
лише в системі християнської антропології. На думку вченого, не зважаючи на розвиток постійних пошуків у педагогічній науці ХХ ст., релігійна природа педагогічного натхнення не вміщується у систему філософських ідей свого
часу, створюючи цим внутрішні проблеми у педагогіці.
Вихід з такої ситуації – звернення до християнської антропології для осмислення накопиченого довгими роками
педагогічного досвіду, де розбіжність між прогресивними
педагогічними пошуками та слабким розвитком ідей християнської педагогіки зведена у цілісну систему [21,с.5].
З огляду на це, В.Зіньківським було визначено завдання
дослідити історичні шляхи християнського виховання та
відновити його потенціал, зробивши акцент на найбільш
значимих аспектах. Розгляд різнобічних педагогічних тео-
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рій дозволив вченому стверджувати, що всі вони зводяться
до трьох форм: натуралістичної, де творче самовизначення
людини не визначається, трансцендентальної, де не визначається зв’язок та залежність людини від вищих сил і
натуралістичної або релігійної – єдиної вірної, на думку
вченого, формі, що дає людині пояснення своїх та вищих
сил і мети [21,с.12–17].
Отже, методологічною основою педагогічної концепції
В.Зіньківського була визначена християнська філософська
антропологія. Ця ідея тваринності світу, особистості як образу Божого, Церкви, як соборної єдності у Богові вільних
духовних особистостей, первородного гріха і воскресіння. Вихід на проблеми педагогіки філософ визначив наступним чином – «Людина у метафізичному розумінні є
ідеєю першорядного гріха. Воскресіння людей в Царстві
Божому відновлює втрачену за смерть живу цільність життя» [21,с.253]. Шлях до цього воскресіння починається
вже у період земного буття через звільнення людини від
влади «душевних» дій, одухотворення всього складу людини, що означає підготовку до «торжества вічного життя
людини». Важливу роль в цьому повинна відіграти педагогіка. Вона повинна допомогти молодому поколінню знайти
себе і творчо опанувати, перевтілити в собі те, що в них
знаходиться як взаємодія спадкоємності, соціальних і духовних впливів. Сформульовані В.Зіньківським принципи
православної педагогіки поєднували в собі релігійно–моральні ідеали та загальнолюдські цінності. В.Зіньківський
не додержувався ідеології ортодоксально–релігійного напрямку, яка стверджувала теологію головним інструментом педагогіки. За В.Зіньківським, педагогіка мала три підґрунтя – антропологію, філософію, релігію. Християнська
педагогіка В.Зіньківського вважається однією з цілісних
педагогічних систем початку ХХ ст.
Головна ідея, що визначили підвалини у створенні
ним системи християнської філософії та дослідженні історії російської філософії – ідея релігійного досвіду, яка
В.Зіньківським вважалась «даною», що обумовлювалось
взаємодією між суб’єктом і об’єктом; концепція софілогічного дуалізму, що розрізнює Софію Божу та Софію тваринну, ідея створення православної культури, яка передбачала
подолання розірваності культури, що виникла в результаті
секуляризації. Подолання цієї розірваності В.Зіньківський
бачив у теорії християнської рецепції – переробки досліджень природного розуму у світлі Христовому. Будучи
переконаним, що ідея творіння є центральною ідеєю християнської метафізики, вчений піддавав критиці ідеї тих філософів, для яких неоплатонізм замінював ідею творіння
[22]. Створення цілісної та органічної системи на ґрунті
православ’я, що охоплювала реальність, до якої вона була
звернена, обумовило основну життєву та наукову мету
В.Зіньківського, яка знайшла яскраве вираження в період
еміграції.
Розуміння російської філософії як особливого роду філософствування, що перебувало в тісному зв’язку з релігійним світосприйняттям, дозволило В.Зіньківському визначити предмет філософії як «пошук єдності у духовному
житті на шляху його раціоналізації», де під єдністю духовного життя розумівся сукупний досвіт людини.
У результаті дослідження історії російської філософії викристалізувалась власна концепція В.Зіньківського
позбавлена недоліків, що були властиві, на його думку,
найбільш розробленій філософській концепції в Росії –
філософії всеєдності. Ученим була створена «система
християнської філософії» як спроба здійснити синтез науки, філософії, релігії та створити православну культуру,
долаючи секуляризм.
Дослідження з історії російської філософії, здійсненне
В.Зіньківським,
інтерпретація філософської творчості російських мислителів, яка в ньому міститься, значно збагатили російську
історіографію і визначили провідне місце релігійного філософа в російській філософії [4].
В останні роки В.Зіньківський посилено працював над
виробленням основ християнської гносеології. Вважаючи,
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ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ
що проблема знання повинна бути основою будь–якої
філософської системи, вчений звертав увагу на недоліки
новітнього теоретичного знання, основи якого були закладені в епоху секуляризації культури й містили в собі
ідею принципового відокремлення філософії від релігії.
Для В.Зіньківського, християнського мислителя, зазначене
положення було неприйнятним. Ця обставина визначила
головну ідею «Основ християнської філософії» – пояснити християнське вчення про знання та допомогти суспільству відійти від ідей секуляризму. Історико–філософський
аналіз гносеології привів філософа до думки, що для неї
негативну роль відіграв розділ філософії та релігії. Разом
з тим «природа думки пов’язує наше мислення з категорією Абсолюту, релігійної свідомості. Відірвати мислення
від сфери Абсолютного неможливо, залишається до кінця усвідомити невід’ємність філософського мислення від
релігійної сфери». Єдність розуму та віри не є даними,
вони – задані. Природа розуму, як пізнавальна сила, не містить в собі труднощів для єдності віри та знання [23;24].
Важливим поняттям гносеології є «суб’єкт пізнання», в
якому існують трансцендентні елементи. У християнстві
істина відкривається не індивідуальному розуму, а церковному. Саме в церкві потрібно шукати метафізичне підґрунтя пізнання, оскільки воно спирається на Абсолют, а він
є Творцем буття. Головою Церкви, її тілом є Христос. У
Христі єдиносущне людство і є дійсним суб’єктом пізнавального, морального, естетичного життя як життя духовного [25,с.63]. Таким чином, знання є христоцентричним.
Виходячи з цього, принцип автономії розуму недійсний.
Оскільки Христос є любов, то пізнання є справою любові. Саме тому пізнання визнається силою і живим життям
любові [25,с.72].
У другому томі «Основ християнської філософії»
В.Зіньківський розглянув християнське вчення про світ, з
його головною ідеєю про вторинність світу, його виникнення завдяки надсвітовій силі. Ідея творіння, стверджував філософ, сполучає в собі поняття Бога та світу, Абсолютного
та відносного буття [25,с.148]. За актом творіння світ безмежний вперед, але не назад, тобто він покликаний ним
до безмежного буття. Бог безмежний в обидва боки – він
безначальний. Світ є жива, ціла єдність. Це свідчить, що
все буття від Бога Творця і це – основа та зміст вчення
про єдність буття [25,с.173]. Сила, що робить його таким є
любов, яка виступає однією з важливіших християнських
інституцій. Іншою інституцією є церква, яка є носієм єдності світу, космологічним фактором. Введення в систему
космології поняття церкви, як основного поняття, зв’язує
буття з людською сферою, яка і є субстратом церкви. Це
є новим аспектом теорії антропоцентризму у метафізиці [25,с.185]. Спираючись на відповідне висловлювання
апостола Павла, В.Зіньківський ввів у християнське вчення про світ поняття «пошкодження» природи. Світ зазнає
страждань в результаті гріхопадіння першолюдини, тобто
порушення норми, що була вкладена в нього в акті творіння. Свідченням пошкодження природи є боротьба за існування, перетворення прекрасного в потворне, доброго в
зле. Світ чекає спасіння, сподівається на оздоровлення. Це
перетворення стане кінцем світу: зникне дисгармонія, виникне нове буття [26].
Богословські погляди В.Зіньківський виклав у праці
1957 р. «Апологетика» про захист християнського вчення та церкви від жорсткого нападу наукового знання періоду секуляризму. Учений доводив, що у дійсному або
уявному розходженні понять «знання» та «культура» з
поняттям «церква» правда християнська залишається беззаперечною. В.Зіньківський здійснив аналіз вчення про
світ, християнського віровчення і християнства як церкву.
Позитивне, творче завдання в уособленні правди Церкви у
житті, В.Зіньківський бачив не тільки у консерватизмі охорони зв’язку з нею, але й у головному – в індивідуальному
внутрішньому світі, а також в усій культурі, в соціально –
економічному житті, ході історії.
Багатовимірна діяльність В.Зіньківського полягала у
відродженні православної культури, як потужної сили ісЗбірник наукових праць «Ґілея: науковий вісник»

торії, спрямованої на відродження держави. Відстоювання
вченим ідей православної культури в оцерковленні людського життя зумовлювало об’єднання не лише у питаннях
богослов’я, але й у розумінні соціокультурних проблем
суспільства Європи, яке зазнало впливу секуляризму.
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«Принцип симфонії» В.В. Зеньковського
як діалогова модель виховання цілісної
особистості
Досліджуються принципи, механізми дії та підходів діалогової моделі
в системи педагогічного знання В.В. Зеньковського, ключовим
положенням якої є переконання, що в процесі виховання необхідно
досягати симфонічного співвідношення між зовнішньою культурою та
внутрішнім змістом людини, сприяти формуванню його духовного світу
шляхом становлення в ньому особистості.
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integral personality education
The article is devoted to the research of the principles, the mechanism
and the approaches of the dialogue model in a pedagogical knowledge
system of V. V. Zenkovsky, the main principle of which lies in persuasion that
in the process of education it is necessary to achieve a symphony balance
between the external culture and the resource of a person, promote the
formation of his inner world by socialization. V.V. Zenkovsky dialogue model
character is analyzed, it reflects a social character of human existence
usually apart from the consciousness of an individual but is always realized
in its activity. It is proved that the basis of the personal dialogue model
level is the principle that the essence of human cognition is connected with
the process of personal search. An attempt to formulate and analyze the
principles, the mechanism and the approaches to the dialogue model of
pedagogical knowledge system for the purpose of effective realization of an
educational process of a modern integral personality has been made.
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«Принцип симфонии» В.В. Зеньковского как диалоговая
модель воспитания целостной личности
Исследуются принципы, механизмы действия и подходов
диалоговой модели системы педагогического знания В.В.
Зеньковского, ключевым положением которой является убеждение,
что в процессе воспитания необходимо достигать симфонического
соотношения между внешней культурой и внутренним содержанием
человека, способствовать формированию его духовного мира путем
становления в нем личности.
Ключевые слова: личность, «принцип симфонии», диалоговая
модель, образование, воспитание, цельный человек.

Сучасне українське суспільство знаходиться в процесі
трансформації, яка характеризується: зміною політичного режиму, затяжною соціально-економічна кризою, продовжується процес руйнування колишнього радянського
способу життя, суттєво змінюється соціальна структура
суспільства – все це актуалізує пошук нових ціннісних орієнтирів у колі суспільного життя. Зміни, які відбуваються передбачають необхідність модернізації, пошук нових
підходів в сфері виховного процесу та освіти в цілому, як
одному з важливіших інститутів суспільства.
Глобальні зміни, що відбуваються в загальносвітовому
масштабі, зумовлюють підвищення соціальної ролі освіти в сучасному світі, необхідністю формування нового
світобачення, яке б відповідало вимогам інформаційного
суспільства. У нових концепціях освіти все більше особистість розглядається як суб’єкт діяльності здатний до
самоосвіти. Акцентується увага на те, що це не тільки
знаюча й творча людина, яка самовизначилась, самоствердилась, а й знайшла своє гідне місце в житті, сформувала
особисту культуру, яка базується на внутрішній свободі та
відповідальності, здатна відповідати вимогам часу.
Сучасне мислення вимагає пізнання сучасної людини в
її інтегральній єдності, у складній моделі поліфонічної або
«діалогічної» методології, яка включає в себе відносність,
невизначеність та множинність систем відліку. У суспільстві з’явилась необхідність в збереженні, трансляції, відтворенні та формуванні у свідомості нових поколінь, в їх
способі життя та діяльності, тих культурних компонентів,
які дана спільнота здобувала та відтворювала протягом
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своєї багатовікової історії як свою специфічну і своєрідну
самобутність. Необхідною стала й акумуляція цінностей
та досвіду збереження себе як цілого, К. Ясперс вважає,
що «світ охоплює хвилювання; сповзаючи у прірву, люди
відчувають, що все залежить від того, яким буде наступне
покоління. …Кожний знає – хто завоює молодь, заволодіє
майбутнім» [1,с. 353].
Загальносвітова тенденція дегуманізації культури, актуалізує для України пошук власної культурної самовизначеності. Освіта для того, щоб не втрачати ефективність
свого функціонування, повинна звернутися до педагогічних роздумів вітчизняних мислителів, які вирішували проблеми освіти та виховання в період соціальних катастроф
і важких змін. Тому звернення в нашому дослідженні до
філософсько-педагогічної спадщини В. В. Зеньковського є
цілком виправданим.
Антиномії проблемного теоретичного світорозуміння
існують, щоб як підкреслює І.Кант «розмислювати, про
походження такого розладу розуму з самим собою і дізнатися, чи не є винним в цьому просте непорозуміння, після
вияснення якого, може бути, відпадуть горді претензії з
обох сторін, але з’явиться міцна та спокійна влада розуму
над розсудком і відчуттями» [2,с.433-434], – тому відповіддю тут може слугувати поліфонізм діалогових моделей в
сучасній методологічній системі виховання.
Діалогові моделі мають можливість детально проаналізувати сучасні виховні концепції. Цьому сприяють методологічні принципи як поліфонізм або гармонійне співіснування ідей, діалогізм, як створення смислового простору
співіснування думок як різних історичних епох, так і різноманітних сучасних підходів, когнітивний креатив, який
завдяки ціннісному характеру сучасної інформації забезпечує творчий характер трансформаційних процесів.
В цьому контексті і є цікавим «принцип симфонії» філософа, педагога В. Зеньковського який визначає необхідність побудови такої моделі виховання та освіти, яка б
забезпечувала досягнення певної педагогічної мети. Він
переконував, що в процесі виховання необхідно досягати
симфонічного співвідношення між зовнішньою культурою
та внутрішнім змістом людини, сприяти формуванню його
духовного світу шляхом становлення в ньому особистості.
Відповідно, метою даної публікації є дослідження
«принципу симфонії» В.В. Зеньковського як базової засади діалогової моделі виховання цілісної особистості.
Праці В. Зеньковського відрізняються досить цікавим підходом до розуміння сутності виховного процесу.
Основа його ціннісних підходів розкривається в «метафізиці серця» під впливом праць Г. Сковороди, П. Юркевича,
П. Флоренського тощо. Значення робіт В.В. Зеньковського
для сучасного гуманістичного направлення полягає в тому,
що він акцентував увагу саме на самоцінності кожного індивіда у виховному процесі.
Сучасними вітчизняними педагогами та філософами приділяється значна увага дослідженню духовної
спадщини В.В. Зеньковського, у першу чергу, це роботи В.Ф. Асмуса, В.С. Горського, І.І. Загарницької, І.М.
Предборської, Летцева В.М. та багатьох інших. Звертається
увага на дослідження його психологічної спадщини, історико-філософської, ідей пов’язаних з антропологічними
та релігійними засадами педагогічної концепції, але проблематика єдиної філософсько-педагогічної концепції
В.В.Зеньковського дотепер залишається актуальною.
Базовими для даного дослідження стали праці теоретико-методологічного рівня таких відомих українських філософів як Андрущенко В.П., Кримського С.Б., Лук’янця
В.С., Михальченко М.І та багатьох інших, але аналіз таких концептів як діалогічні моделі, методика діалогічності в системі освітньо-виховного знання практично не
здійснювався.
Не зважаючи на сучасний процес модернізації
вітчизняної освіти більш акцентованої уваги потребує її
змістовна частина розрахована на прагматизм. Ті знання,
які людина отримує, її особисте самовизначення, самоосвіта залишаються для них сторонніми. Фактично система
освіти, яка була збудована у відповідності з нормами клаЗбірник наукових праць «Ґілея: науковий вісник»
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сичної науки та функціонувала як закрита система в умовах сьогодення себе вичерпала.
Під час реалізації освітніх програм, як правило, відбувається процес засвоєння учбового матеріалу, але поза
увагою залишається процедура «олюднення» культури.
Така ситуація пов’язана, в першу чергу, з пануванням в
сучасному світі формальної раціональності, яка сприймає
речі з точки зору їх технологічної корисності та практичності, а не у відповідності їх до основних людських цінностей. Крім того, сьогодні ми спостерігаємо таке явище
соціальної життєдіяльності людини як «очікування». Дане
поняття було запропоноване М. Вебером і означає орієнтацію особистості на відповідну реакцію інших людей, які
так само «очікують». Саме напруження взаємних «очікувань» людини утворює таке поле взаємовідносин, котре
гарантує конкретній особистості прогнозовану суспільну
поведінку партнерів в єдиному соціумі. З одного боку, даний підхід як би забезпечує індивіду стабільні умови існування та розвитку в соціумі, але, з іншого, такі категорії
як національні традиції, християнські моральні принципи,
ідеї загального блага та свободи відходять на другій план.
Системність «взаємного очікування» забезпечує практичну результативність «взаємного обов’язку», життєдіяльність людини набуває такого бажаного характеру прогнозованості та стабільності. Але саме загальнокультурний
контекст, ментальний ландшафт виховання сфери освіти
має забезпечувати передачу смисложиттєвих постулатів
від покоління до покоління.
Така ситуація породжувала труднощі, які призводили до
переоцінки, а нерідко і до знищення прогресивних ідеалів в
суспільстві, що і призвело до катастрофічних подій ХХ ст.,
тому «на авансцену сьогоднішньої пізнавальної ситуації
виходить поліфонічність мислення, яка має своєю передумовою наявність певного простору, в якому може рухатися
мислення, послуговуючись різноманітністю мовно-семіотичних засобів, форм, схем, стереотипів, вироблених науковою культурою. Відмова від ідеї жорсткої конкуренції
наукового знання і заміна її ідеєю діалогу, «спілкування
розуму», де все знання має цінність (оскільки кожна нова
ситуація може відкрити в ньому новий, раніше прихований
смисл), диктує більш лояльне, ніж раніше, ставлення до
неформалізованих, неточних, імовірнісних форм знання.
Саме в останніх можуть міститься геніальні прозріння,
тоді як формально точні, несуперечливі системи можуть
бути змістовно бідними» [3,с.120].
Здобуте за допомогою історичного бачення знання дозволяє нам, по-перше, виявити, зрозуміти та встановити
історично важливі значення класичних елементів освіти,
втрачених чи суттєво трансформованих на певних етапах її суттєвих перетворень. Такий підхід забезпечить
правильне розуміння внутрішньої глибинної природи
освіти, затьмареною багатьма політичними та соціальними нашаруваннями особливо в сучасній педагогіці. В.
Зеньковський проголошуючи процес виховання вільним
у постановці своїх завдань, сферою яка може не зважати
на тиск з боку суспільства та держави, бути спрямованим
на розвиток і повноцінне розкриття особистості констатує,
що «центральне значення поняття особистості для педагогіки не означає, що воно є в ній верховним принципом…
Особистість завжди пов’язана з певним соціальним цілим,
вона включена в порядок природи, у своєму внутрішньому
житті обернена до світу цінностей» [4,с.93].
Отже, в людині начало особистості завжди має обмеження з різних сторін, тому мислитель у своєї філософії
пропонує застосування «принципу симфонії», як можливість духовного виховання та освіти особистості.
Сенс зазначеного принципу полягає, у першу чергу, в об’єднанні церковної інституції, як уособлення
Абсолютного характеру поняття особистості, та світської
культури в їх складній та неоднозначній взаємодії. Мета
такої симфонічної взаємодії полягає у збереженні рівності прав всіх задіяних складових у цьому процесі. Всі
теми симфонії мають рівнозначний характер, але тільки з
метою теоретичного аналізу на певний час можуть поперемінно виконувати або головну, або другорядну партію.
Збірник наукових праць «Ґілея: науковий вісник»

Випуск 77

Визнання симфонічного принципу як такого, на думку В.
Зеньковського могло б поступово привести світ до духовного єдності на основі християнської віри. Якщо діяти за
таким принципом, то у процесі виховання стає необхідним
досягнення симфонічного співвідношення між зовнішньою культурою особистості та її внутрішнім змістом.
Начало особистості стає центром людської природи, вона
вся набуває особистісного характеру, фактично все спрямовано на духовне зосередження в людині. Виявляється,
що діалог (дослівно з грецького – поділений логос) означає
сутнісну взаємодію поліфонічних систем розуміння, його
складових елементів, а не безлад думок і почуттів.
Зеньковський В. був носієм ідей православної
культури та моральних норм, перетворення життя на
принципах церковних канонів, але він ніколи не був прибічником ортодоксально-релігійної ідеології, яка стверджує теологію керівним началом педагогіки, а Євангеліє
як її етичний кодекс. Релігійні засади були необхідною
складовою його педагогічної концепції наряду з антропологією та філософією. У питаннях освіти і виховання він
виходив з позицій християнської антропології, яка була
широко представлена у працях вітчизняних діячів духовної культури починаючи з ХІХ ст. Саме з цих джерел формується його розуміння стрижня особистості, її духовної
сутності. На думку вченого, людина є образом і подобою
Бога, образ ми маємо, а от подобу треба досягати шляхом
самовдосконалення, орієнтуючись на ідеал. Для розкриття шляхів досягнення таких вищих цілей вчений вводить
поняття «ієрархічної структури» буття, де кожна наступна
ланка спирається на попередню, але у той же час вона не
може бути виведена з неї й так само не може бути зведена.
Найвищою ланкою проголошується духовне буття людини, а духовним началом якої є «серце» [5,с.54]. Воно розуміється ним як осереддя високих духовних почуттів, завдяки яким і встановлюється духовний зв’язок з Богом.
Відомий принцип української ментальної культури
«кордоцентризм» використовується В. Зеньковським як
ідея домінування глибинної людської духовності над формальним логіко-раціональним мисленням, орієнтує на
те, що всяке суще i весь матеріальний світ мають серце
«бездонно», тобто духовний центр і творчі можливості,
які люди позначають різними символами. Завдяки цьому
весь світ представляє собою єдність любові та гармонії,
причому наскрізь через всі ткані світу проходять промені
Божественних енергій [6,с. 113].
З антиномічності українського соціально-історичного
процесу випливає плюралізм і поліфонізм такого образного сприйняття в оцінках його істинного смислу. В теоретичному плані виникає особлива роль взаємопроникнення альтернатив концептуальної необхідності та теорії
свободи, відповідно, невирішених раніше протиріч між
тиском імперської держави та волелюбністю українців;
екзистенціального характеру в світосприйнятті та прагматичного ставлення до реального соціально-економічного
життя; століттями сформованої релігійної духовності та
революційною ідеологією колективності та багато інших
антиномій однозначного протистояння створюють ситуацію необхідного взаєморозуміння загального діалогу,
тобто головною проблемою стає побудова поліфонічного
світу соціальної дійсності, в який людина має сформувати
своє цілісне «Я». Зеньковський В. зауважує, що «принцип
цілісної «особистості» в людині дозволяє сформулювати
задачу виховання дитини, як розкриття його особистості – але не в межах так званого «гармонійного» розвитку
естества, а в лініях внутрішньої ієрархічності в людині. В
людині все не тільки особистісне, але й особистість живе
«всім» – тому не можна розвиток особистості відірвати від
її фізичного, психічного, соціального життя. Необхідно
тільки пам’ятати ієрархічний зв’язок всіх зазначених сторін в особистості, їх інструментальне значення у розвитку
основного начала в особистості – духовного життя» [4,с.
205].
У Зеньковського В. духовне начало в людині переважає
над психофізичним, але можливості свободи вибору наш
дух може зваблюватися нижчими темними силами, тоді
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виникає дилема між «темною» та «світлою» духовністю.
Духовне життя, на думку вченого, тісно пов’язане з психофізичним станом людини, в ній живуть біполярні основи
«природа» та «іпостась» або особистість, тому всередині
особистості завжди відбувається боротьба між двома началами – божественним добром і гріховним злом. Душа
людини завжди страждає від багатьох внутрішніх протиріч, всередині неї борються раціональне та ірраціональне,
підпорядкованість законам природи та боротьба за її підкорення, безсмертя душі та смертність тіла, творчі прагнення та матеріальні проблеми реального життя тощо.
Особистість не може бути сформована та розвиватися незалежно від подій у світі, для її зростання необхідним є
такий ціннісний фундамент на який вона може твердо спиратися та мати для прикладу ідеальні зразки життя.
Зеньковський стверджує, що особистість набуває свого неповторної сутності тільки у процесі спілкування зі
світом цінностей, за рахунок соціального досвіду, коли
звертається до Божественної енергії. Особистість надається кожному індивіду, а він у свою чергу повинен творчо
розкрити її шляхом наданих йому талантів, які людина
має відкривати в собі та навчитися їх використовувати:
«Особистість в людині є образ Божий, образ Абсолютної
Особистості – сама у собі людська особистість є тільки
формальним центром різноманітного буття уособленого в
ньому» [6,с.103]. Якостями образу Божого в людині вважається розумність, духовність, совість, свобода, творчість,
безсмертя, любов. Зеньковський В. вважає, що особистість
повинна бути наділена самосвідомістю, неповторністю,
соборністю, творчим началом, любов’ю, емоційністю,
свободою, самоповагою, вміти самостверджуватися, бути
активною та діяльною тощо. Такі якості забезпечують людині постійний духовний розвиток, її прагнення досягти
вічних істин та Абсолютної Любові.
Таким чином, «принцип симфонії» не знімає напруженого діалогу «Я» та культури, він допомагає встановити
його внутрішню цілісність, зазначені протиріччя не носять
характер конфлікту та розпаду, вони сповнені творчо-гуманістичним смислом.
Діалоговий підхід в системі методології педагогічного знання виступає як процес переконання та розуміння.
Розуміння завжди якоюсь мірою діалогічно, у гуманітарному знанні завжди домінують неформальні засоби міркування, які спираються на спостереження, а досвід з тим
або іншим ступенем вірогідності підтверджує здобуті висновки. Найближчим до критерію об’єктивності в системі
гуманітарного дослідження освітньо-виховних процесів,
на думку авторки, є положення «сократівської» методики,
що були поступово витіснені, тому в сучасних методологічних концепціях дослідження необхідним стає процес
відродження погляду на аргументацію саме як на діалог.
Активізація функціонування діалогових моделей в системі
педагогічного знання відбувається, як правило, в умовах
соціально-економічних змін, багатополярності світу.
«Принцип симфонії» визначає необхідність вибудови
такої моделі виховання та освіти, яка б забезпечувала досягнення практичних педагогічних цілей. Симфонічний
принцип забезпечує постійну зміну функцій різних направлень виховного процесу, надаючи поперемінно пріоритет або тілесно-фізичному вихованню, або естетичному,
або інтелектуальній сфері тощо. При цьому між ними відбувається постійна взаємодія, тобто гармонійний перехід
від однієї складової, яка певний час вела головну партію,
до іншої, тобто палітра постійно змінюється, все відбувається як у творчому процесі злагодженого оркестру.
Характеризуючи особливості зазначеної діалогової моделі в системі методології педагогічного знання, її можна
умовно розмежувати на два горизонтальних рівня: 1) соціально-культурний та 2) особистісний. Суспільний характер діалогової моделі виховання В. Зеньковського віддзеркалює соціальний характер буття людей, причому, як
правило, незалежно від свідомості окремої людини, але
завжди реалізується в його діяльності. Основою особистого рівня діалогової моделі стає те положення, що сутність людського пізнання пов’язана з процесом особистіс-
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ного пошуку. Людина постійно порівнює та аналізує своє
становище в суспільстві, з’ясовує інтелектуальні та інші
свої можливості, у першу чергу, відповідає самому собі
на хвилюючи запитання: чи може вона стати повноцінним
суб’єктом суспільства?
Діалогічне поєднання зазначених рівнів у філософськопедагогічній концепції В. Зеньковський фіксує реальність
існування та прогнозованість виховного процесу, означує
та іменує реальні явища свого часу, водночас розкриває
внутрішній світ самого суб’єкту виховання. Відповідно,
створюються об’єктивні умови формування ціннісної шкали смислів і оцінок, а також аналізуються зовнішні критерії впливу.
Зазначена модель водночас знаходиться як в стані єдності процесу, так і в стані протилежної взаємодії її складових. Історично напрацьовані та інституціоналізовані
норми світосприйняття перетворюються особистістю у
внутрішні переконання. Самі особистісні переконання і
уявлення, завдяки постійної творчій активності їх авторів, набувають значення соціальної сили та входять до
складу суспільної свідомості. Для створення такого освітньо-смислового простору, де думки могли б співіснувати і
взаємозбагачуватися, зберігаючи при цьому власну самостійність, людина має розглядати свою особистість через
взаємодію з іншими. Діалогова методика пропонує розвивати вміння людини критично відчути реальну дійсність
у всій її багатогранності та протиріччях, вимагає високої
зрілості соціокультурних відношень між людьми.
Отже, базовими засадами діалогової моделі в системі
педагогічного знання можна назвати: 1) соціальну обумовленість освітньо-виховного процесу, тобто залежність від
суспільно-політичних умов певного історичного періоду,
від тієї ролі яку відіграє громадянське суспільство в прийнятті важливих державних рішень тощо; 2) гармонійне
поєднання всіх складових виховного процесу особистості
тілесно-фізичного, естетичного, релігійного, інтелектуального, сексуального тощо; 3) когнітивний ресурс, який буде
відповідати реальним вимогам суспільного життєзабезпечення та перспективам якісного життя своїх нащадків; 4)
інституціональне забезпечення нормативних принципів
освіти, саме вони відіграють важливу роль у визначенні
того, що буде визнано «істиною» для тієї або іншої конкретної ситуації.
Таким чином, у даній публікації авторка намагалася на
основі творчої спадщини В. Зеньковського сформулювати та проаналізувати принципи, механізм дії та підходи
діалогової моделі системи педагогічного знання з метою
ефективної реалізації процесу виховання сучасної цілісної
особистості; продемонструвати характеристики і динаміку
внутрішніх комунікаційних процесів освітнього простору
певного історичного періоду; дослідити взаємозв’язок між
науковим педагогічним знанням та практикою його реалізації в соціокультурному житті суспільства; визначити пріоритетне значення ціннісно-творчих засад філософії освіти в сучасному вітчизняному соціокультурному просторі.
Діалогічна методика дослідження освітнього простору ґрунтується на тому положенні, що орієнтація людей,
в тому числі вчених, у сучасному інформаційному світі
досягається тільки завдяки взаєморозумінню в системі
певних життєвих структур буття, які створюються мовою
різних національних культур, адже людина до істини доходить не самотньою, а разом із багатьма іншими людьми, які діляться своїми знаннями. Дослідження освітнього
простору в такому аспекті можна вважати засобом подолання особою чи групою осіб пізнавальної обмеженості
через встановлення порозуміння із багатьма іншими людьми. Діалоговий характер як зовнішніх відносин, так і внутрішнього процесу становлення особистості стає перспективним соціально-філософським критерієм для сучасної
теорії виховання та як раціональний засіб переконання демократично орієнтованої інтелектуальної моделі існування педагогічного знання, яке спрямоване на формування
сучасної цілісної людини.
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The theoretical problems of the historical-philosophical knowledge
in the heritage of Peter Kudryavtsev
In the article the theoretical problems of the historic-philosophical
knowledge in the heritage of Peter Kudryavtsev (1868 – 1940), the wellknown representative of the Kyiv’s theological-academic philosophy of
the end of 19 – the beginning of 20 th cent., are analyzed. The author
proves that scientifically significant results of P. Kudryavtsev’s researches
in this sphere were formed in the process of critical analysis of opposite
directions studies of a history of philosophy – rationalistic (Hegel) and
empirical (positivistic, evolutionistic). As the result of this analysis, Peter
Kudryavtsev bases his vision of historic-philosophical process in the
light of the unity of the logical, personal and cultural-historical factors of
development of philosophy. In the article the theoretical foundations of the
historic-philosophical conception of P. Kudryavtsev are reconstructed. This
conception is based on considering of history of philosophy as the opposition
of absolutistic and relativistic directions in philosophy.
Keywords: rationalistic and empirical directions studies of a history of
philosophy; logical, personal and cultural-historical factors of development
of philosophy; the conception of history of philosophy; absolute values;
absolutistic and relativistic directions in philosophy.
Пастушенко Л.А., кандидат философских наук, ст.
преподаватель кафедры философии и религиоведения Национального
университета «Киево-Могилянская академія» (Украина, Киев), mila.
pastushenko@gmail.com
Теоретические проблемы историко-философского познания в
творчестве Петра Кудрявцева
В статье анализируются теоретические проблемы историкофилософского познания в творчестве Петра Кудрявцева,
выдающегося представителя киевской духовно-академической
философии конца ХІХ – нач. ХХ в. Выявлено, что основе критического
анализа противоположных подходов к истории философии –
рационалистического и эмпирического – П. Кудрявцев обосновывает
свое видение закономерностей историко-философского процесса
через призму единства логической, личностной и культурноисторической детерминант развития философии. Реконструировано
содержание историко-философской концепции П. Кудрявцева.
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Останнє десятиліття позначено зростанням дослідницького інтересу до особи останнього професора філософії у дореволюційній Київській духовній академії Петра
Кудрявцева (1868–1940), однієї із помітних і впливових
постатей не лише в духовно-академічному середовищі,
а й в освітянських, наукових, релігійно-філософських та
церковних колах Києва та Росії першої третини ХХ ст. У
працях М. Ткачук [9;10], Н. Мозгової [8], Н. Філіпенко
[11] та С. Кузьміної [7] представлено цілу низку важливих
відомостей про життєвий і творчий шлях П. Кудрявцева,
визначено його вагому роль у релігійно-філософському
відродженні в Києві на початку ХХ ст. та у становленні вітчизняної традиції професійного філософування.
Водночас попередні результати досліджень творчості
П. Кудрявцева, як представника київської духовно-академічної філософії, увиразнюють превалювання у творчості
мислителя історико-філософської проблематики, і спонукають звернутися до аналізу саме цієї складової його спадщини та з’ясування міри значущості творчого доробку П.
Кудрявцева у розвиткові вітчизняної історико-філософської науки.
Актуальність звернення до провідної у творчості П.
Кудрявцева історико-філософської проблематики зумовлена необхідністю осмислення сучасною українською історико-філософською наукою досвіду, набутого вітчизняними істориками філософії ХІХ – поч. ХХ ст. як у галузі
методології історико-філософського пізнання, так і в царині конкретних історико-філософських досліджень. Аналіз
історико-філософської спадщини П. Кудрявцева видається особливо важливим для формування цілісної картини
становлення історико-філософської науки на українських
теренах. Адже саме П. Кудрявцев, як останній професор
кафедри історії філософії КДА, завершує потужну київську духовно-академічну історико-філософську традицію,
акумулюючи та переосмислюючи надбання своїх попередників. Не дарма саме йому судилося стати одним із перших дослідників київської духовно-академічної філософії.
Історико-філософська спадщина П. Кудрявцева не вичерпується лише конкретними історико-філософськими
дослідженнями. У творах мислителя закарбовано й багаторічний досвід осмислення висхідних засад, принципів і
методологічних проблем історико-філософського пізнання, увиразнено прагнення розглянути історико-філософський процес у його цілісності та повноті, визначити основні закономірності розвитку філософії.
На підставі аналізу як друкованих творів П. Кудрявцева,
так і рукописів, зокрема, його лекцій з історії філософії,
збережених в Інституті рукопису НБУВ [5], cпробуємо висвітлити досвід осмислення київським професором фундаментальних засад історико-філософського пізнання.
Петро Кудрявцев визначає предмет та значення історії
філософії, виходячи із розуміння філософії як світоглядної
науки – філософія виробляє принципи «для утворення єдиного цілісного світогляду» [5,арк.7], а також вказує на призначення та мету життя. У працях мислителя «історія філософії» позиціонується як історико-філософський процес
і як наука. Як наука, історія філософії є історією філософських ідей, учень та систем, «історією головних напрямів
у вирішенні основного філософського питання» [3,с.186].
Як історичний процес, історія філософії є історією розвитку людської самосвідомості. У зв’язку з останнім, П.
Кудрявцев виокремлює психологічний аспект історії філософії як історії «людської душі, яка пристрасно прагне
істини і напружено працює над її досягненням» [3,с.186].
Варто відзначити вагому роль творчого осмислення історико-філософської концепції Гегеля у формуванні теоретико-методологічних настанов П. Кудрявцева як історика
філософії, головними з яких стали принцип історизму,
ствердження органічної цілісності історико-філософського процесу, розуміння першочерговим завданням істори-
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ко-філософської науки пізнання закономірностей розвитку філософської думки. Високо шануючи внесок Гегеля
у становлення історії філософії як науки і відзначаючи
плідність гегелівського погляду на історію філософію для
подальшого розвитку історико-філософської науки, представленої іменами Е. Целлера, К. Фішера, І. Ердмана, В.
Віндельбанда та ін., Петро Кудрявцев, разом із тим, не
може погодитися з усіма положеннями гегелівської концепції історії філософії. Зростаючи як фахівець у київському академічному середовищі, Петро Кудрявцев – цілком у
рамках його традиції – творчо переосмислює теоретичні
засади гегелівської історико-філософської концепції, піддаючи критиці її логіцизм, апріоризм та схематизм і дорікаючи німецькому мислителеві у нівелюванні особистісного та культурного факторів історичного розвитку
філософії. Критику основних засад гегелівської історикофілософської концепції П. Кудрявцев здійснює шляхом порівняльного аналізу раціоналістичного та емпіричного поглядів, протилежність яких він обумовлює кардинальною
різницею у баченні розвитку філософії та завдання історії
філософії як науки. Конструктивність представленого П.
Кудрявцевим критичного аналізу двох протилежних поглядів на історію філософії полягає, на наш погляд, у тому, що
через нього він намагається віднайти найбільш адекватне визначення поняття розвитку філософії та виокремити
основні детермінанти історико-філософського процесу.
Раціоналістичне (гегелівське) розуміння історії філософії, ґрунтується на визнанні логічного фактору визначальним у розвиткові філософської думки. Теоретичне
обґрунтування раціоналістичного погляду належить таким
філософам, як Декарт, Ляйбніц, Кант, однак найбільшою
мірою, як показує П. Кудрявцев, розробці раціоналістичного погляду на розвиток філософії посприяв Гегель, який,
ототожнюючи логічні закони мислення із законами буття,
визначає розвиток філософської думки лише логічними
умовами: впродовж історії філософські системи виникають з тією ж самою послідовністю, що й логічні категорії
[5,арк.59]. Згідно з поглядом Гегеля, розвиток філософії
відбувається за внутрішньо необхідними законами, що дозволяє апріорно сконструювати загальну схему цього розвитку. І якщо світовий процес є поступовою реалізацією
абсолютного розуму, завершальною формою якого виступає філософія, то історія філософії є «відтворення чи – радше – переживання цього процесу: історія філософії – це історія самосвідомості абсолютного розуму» [3,с.186–187].
Цілком протилежним до раціоналістичного напряму
у тлумаченні історико-філософського процесу є емпіричний, позитивістський, чи еволюціоністський напрям
(Г. Спенсер, Дж. Льюїс, Ч. Дарвін, К. Маркс, Е. Мах).
Найяскравішим вираженням ідей цього напряму стала,
на думку П. Кудрявцева, теорія розвитку наукового мислення, запропонована одним із чільників філософії емпіріокритицизму Ернстом Махом [5,арк.63; 6]. Ця теорія
ґрунтується на біологічному законі еволюції Ч. Дарвіна та
економічному законі збереження праці К. Маркса. На відміну від Гегеля, що при вивченні історії філософії наголошував на логічний, внутрішньо необхідний зв’язок між
філософськими системами, еволюціоністи, стверджує П.
Кудрявцев, звертають увагу виключно на зовнішні умови
і психологічні чинники (темперамент філософа, середовище, душевний стан тощо). Е. Мах приписує філософським
системам, як і науковим теоріям, лише практичне значення – надання «можливості оглянути певну царину фактів із
найменшим витрачанням розумових сил» [3,с.189]. Якщо
знання є тільки увиразнення стану нашої свідомості, то історія філософії цікава для еволюціоніста лише тією мірою,
якою знайомить нас із колись наявним поглядом. Чистий
емпіризм виводить світовий розвиток із зовнішніх причин,
підходячи з цієї позиції й до історико-філософського процесу. Історія філософії в його уяві постає шерегою людських помилок, які мали значення лише для свого часу.
До якого ж з двох визначених напрямів тяжіє Петро
Кудрявцев у своїх поглядах на історію філософії?
Мислитель сам дає відповідь на це запитання, стверджуючи у своїх лекціях, що «жоден із вказаних типів історії,
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жодна з відзначених точок зору не може бути цілком достеменною» [5,арк.9]. Аналізуючи полярні точки зору на
розвиток філософії й увиразнюючи їх крайнощі, Петро
Кудрявцев прагне виробити найбільш прийнятне та адекватне розуміння історії філософії.
На думку професора, однобічність і недостатня обґрунтованість раціоналістичної моделі розвитку виражається у
абсолютизації логічного фактору розвитку. П. Кудрявцеву
видається небезпечним той засновок гегелівської концепції, згідно з яким світовий процес є реалізацією абсолютного розуму. Водночас П. Кудрявцев погоджується з тим
положенням Гегеля, що історія філософії є історія самосвідомості – однак, із суттєвим уточненням: йдеться про
самосвідомість не абсолютну, не божественну, а умовну,
людську. На відміну від божественного розуму, що він
лише один спроможний «осягати усе буття одним актом
інтелектуального споглядання» [3,с.176], схоплювати у
цілісності, людське знання є не безпосереднім відображенням буття у свідомості, а складною розумовою діяльністю, що містить, окрім мисленєвих, ще й емоційні
та вольові компоненти, які «так чи так діють на напрям
і рух пізнавального процесу» [3,с.178]. Отже, логічний
фактор розвитку історії філософії доповнюється, на думку
П. Кудрявцева, фактором психологічним. У погляді духовно-академічного мислителя на історію філософії як історію людської самосвідомості, яка не може, в силу своєї
обмеженості, дорівнятися абсолютній, не важко побачити
аналогію із визначенням Куно Фішером історії філософії
як поступального «самопізнання духу, людського самопізнання в цілому» [12,с.46].
Аналізуючи сутність емпіричних чи еволюційних концепцій історії філософії, Петро Кудрявцев не приймає
тези, згідно з якою історія філософії є історією людських
помилок чи видовищем застарілих теорій. Дотримуючись
погляду на історію філософії як розвиток людської самосвідомості, мислитель вважає неприпустимим підходити
до неї з мірилом природничих наук: якщо прогрес останніх ґрунтується «на розширенні досвіду, можна ще твердити, що їх історія є оглядом застарілих теорій і поглядів; але
навряд чи це можна застосувати до філософії, прогрес якої
залежить, здебільшого, від міри проникнення в глибини
нашої самосвідомості, яка у своїх основних рисах залишається незмінною» [3,с.190]. На думку Петра Кудрявцева,
сама можливість людського пізнання і взаєморозуміння
свідчать про сталість, незмінність організації людського
розуму та розвитку нашого пізнання, а відтак в історії філософії не може бути мови про застарілість або неактуальність якогось філософського вчення. Взагалі, як впевнений
мислитель, до феноменів історії філософії не можна прикладати ознаки хибності чи цілковитої істинності. Певна
однобічність чи непослідовність філософського вчення ще
не є ознакою його хибності. І саме тому поява нових думок
і теорій в історії філософії не зводить нанівець значення
попередніх. Навпаки, вивчення історії філософії скеровує
у пошуку шляхів вирішення певної проблематики: « … історія філософії не лише захищає від помилок, а й вводить
до царини істини» [3,с.190].
Не поділяючи ані раціоналістичного (гегелівського),
ані емпіричного, (позитивістського, еволюціоністського)
поглядів на розвиток історії філософії, Петро Кудрявцев
віднаходить та обґрунтовує своє бачення закономірностей
розвитку філософської думки. На його погляд, вирішення
цієї проблеми потрібно шукати, так би мовити, «посередині» між цими двома протилежними поглядами, уникаючи
їх крайнощів та однобічностей.
З одного боку, П. Кудрявцев вважає одним із найважливіших факторів, що визначають історико-філософський
процес, логічний фактор, однак творчо переосмислює гегелівське розуміння цієї детермінанти розвитку філософії.
Мислитель наголошує, слідом за В. Віндельбандом, важливість прагматичного підходу в історико-філософській
науці, при застосуванні якого історик філософії, беручи до
уваги внутрішню необхідність мислення і «логіку речей»,
відстежує в історії філософії аналогічні спроби осмислення одних і тих самих проблем, що становлять вічні загадки
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людського духу[1,с.19; 4,с.2]. Історія філософія уявляється
київському професору як творчий процес, безперервний
рух до істини, визначальним стимулом якого є могутнє
прагнення «так і чи інакше покінчити з болючими питаннями» [4,с.2]. Цілком у дусі В. Віндельбанда, П. Кудрявцев
виокремлює в історії філософії тотожні чи схожі спроби
осмислення та вирішення філософських проблем. Ідею
про те, що нове в історії філософії є часто-густо повторенням старого у зміненій формі[2,с.90; 4,с.3], київський
професор блискуче розвинув у праці «Абсолютизм чи
релятивізм?», показуючи, як через усю історію філософії
проходить боротьба між абсолютистським та релятивістським напрямами. Розглядаючи філософські погляди представників того чи іншого напряму в історичній перспективі, мислитель стверджує, що не зважаючи на різні зовнішні
умови, у яких виникли та розвинулися ці погляди, можна
помітити значну подібність у внутрішній логіці їх появи,
певному відношенні їх до сфери абсолютних цінностей, у
виборі та осмисленні основних принципів філософування.
Наголошуючи на важливості логічної детермінації історико-філософського процесу, П. Кудрявцев вважає її, тим
не менш, недостатньою для пояснення стрибків, коливань,
які притаманні філософському розвиткові. Причини цих
алогічних явищ потрібно шукати не у логічних законах, не
в царині розуму, а «у волі, в психічних умовах досягнення
істини» [5,арк.9], враховуючи також і зовнішні просторово-часові умови, на що вказує еволюціоністський погляд.
Петро Кудрявцев визначає історію філософії не лише як
історію самоусвідомлення людського духу, а й як «низку
спроб людського духу пояснити оточуюче їх буття, спроб,
які здійснюють певні окремі особи» [5,арк.9]. Виходячи
з такого визначення, перед істориком філософії стоїть завдання з’ясувати умови виникнення та формування певних
філософських систем, ідей, проблем тощо. Відтак, як наголошує П. Кудрявцев, історик філософії має усвідомлювати
важливе значення особистісного фактору у розвитку філософської думки, який, на жаль, зігноровано в історико-філософській концепції Гегеля.
Кожна філософська побудова, у розумінні П. Кудрявцева,
внутрішньо живиться із надр індивідуального світовідчуття філософа, а отже, уповноважує до певної аналогії
між світовідчуттям філософа і його світорозумінням, вираженим у філософському вченні. Прагнучи адекватного
розкриття особистісного виміру філософії, в якому увиразнено всю складність і неповторність індивідуального
світогляду філософа, П. Кудрявцев наголошує на важливості залучення до царини історико-філософського аналізу
не лише філософських пам’яток, а й щоденників, листів,
мистецьких та художніх творів, з метою увиразнення цілісності та безпосередності душевного життя філософа.
При дослідженні будь-якого філософського вчення,
наголошує П. Кудрявцев, маємо враховувати і те, що діяльність, спосіб життя певного філософа, його характер
та особистісні переконання зумовлені, значною мірою,
зовнішніми чинниками – а саме, різноманітними впливами його середовища, культурно-історичним фактором. На
думку П. Кудрявцева, універсальний характер філософії
полягає у її здатності відображати загальний стан культури певної доби. У зв’язку з цим київський мислитель наголошує цінність гегелівського розуміння філософії як
самоусвідомлення певної доби: «premium vivere, deinde
philisophari» – «спочатку життя, потім філософія» [2,с.46].
Ця теза, що не знайшла належного розгортання у межах гегелівського панлогізму, була розвинута видатними
представниками післягегелівської історико-філософської
традиції, – зокрема, німецькими істориками філософії К.
Фішером та В. Віндельбандом. Наслідуючи цю традицію,
П. Кудрявцев наголошує важливість урахування культурно-історичного фактору, адже історію філософії не можна виокремити із складного цілісного організму людської
культури, «загального перебігу культурного життя людини» [5,арк.60]. П. Кудрявцев, слідом за баденським філософом, обумовлює особистісним та культурно-історичним
факторами відсутність чіткої прямолінійності в розвитку
філософії, спростовує гегелівську деперсоніфіковану схеЗбірник наукових праць «Ґілея: науковий вісник»
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му історії філософії та обґрунтовує необхідність включення у поле історико-філософського дослідження того
підґрунтя, що живить філософування в його історії – людського світу. Схожість концептуального підходу до історії
філософії обумовлена, як видається, передусім, схожістю
обох мислителів у розумінні філософії як понятійного вираження світогляду, «світорозуміння і життєрозуміння»,
певного відношення до життя [1,с.11–12,17]. Філософія,
як переконаний П. Кудрявцев, є відображенням у межах
більш чи менш широкої царини людського пізнання безпосередньої даності життя.
Обстоюючи думку про те, що в історії філософії діють не
лише логічні, а й загальнокультурні фактори, П. Кудрявцев
у своїй історико-філософській творчості порушує також
проблему взаємовпливу філософії із іншими формами духовної культури, зокрема з релігією. Обстоюючи думку
про те, що філософський світогляд відображає особистісне світовідчуття мислителя, П. Кудрявцев переконаний, що
найяскравіше особистість філософа проявляється у «ставленні філософа до таких царин в житті людського духу,
як релігія і мораль. Саме тут втілюються заповітні ідеали
людини, тут міститься «святая святих» людської душі. Ось
чому при вивченні певного світогляду неможливо оминути
питання про відношення його до релігії і моралі» [4,с.139].
Як дві дотичні сфери духовного життя, протягом своєї
історії релігія та філософія перебувають у стані постійної
взаємодії та взаємовпливу. Петро Кудрявцев віднаходить
певний паралелізм у розвитку філософської та релігійної
думки і намагається показати основні віхи цього паралельного розвитку. З’ясовуючи основні моменти постановки
проблеми взаємин філософії та релігії протягом історії,
Петро Кудрявцев робить висновок, що питання про відношення віри до знання є одним із стрижневих у розвиткові
філософії та богослов’я [3].
Розробка П. Кудрявцевим проблеми взаємовпливу філософії та релігії в історичному ракурсі виливається у
формування мислителем – на підставі осмислення історико-філософського процесу у площині ціннісної проблематики – цілісної історико-філософської концепції. Ця концепція ґрунтується на переконанні П. Кудрявцева у тому,
що стрижнем історико-філософського процесу є боротьба
між абсолютистським та релятивістським напрямами у філософії, які відображають опозиційні напрями життя, кажучи його словами, два „життєнапрями”[2,с.44–63].
Обстоюючи ту думку, що будь-яке філософське вчення
укорінене у певному життєрозумінні, виборі певної шкали цінностей, П. Кудрявцев розглядає історію філософії
як історію вирішення основного філософського питання,
яким є питання про абсолютно-цінне. Як переконаний П.
Кудрявцев, лакмусовим папірцем будь-якої філософії є її
ставлення до абсолютних цінностей. Мислитель впевнений, що осердям особистісного світовідчуття філософа є
певне ставлення філософа до релігії і моралі, до питання
про абсолютно-цінне, конкретна відповідь на яке прояснює основний характер філософського вчення.
Якщо перший напрям життя є абсолютистським у тому
сенсі, що він визначається прагненням слугувати абсолютно-цінному, тоді другий напрям, релятивістський, визнає
лише умовні цінності, що визначаються їх значенням для
«емпіричного я», і, за умови його послідовного проведення, неминуче призводить до нігілізму.
Історія філософії є історія безперервної боротьби двох
напрямів, до того ж періоди найбільшого загострення боротьби абсолютизму з релятивізмом є переломними моментами в історії філософської думки. Поділяючи думку К.
Фішера, згідно з якою в історії філософії існують так звані
переломні моменти, у яких на перший план виступають
питання людського самопізнання, осмислення сенсу людського існування, моменти, які «завершують попередню
філософію і надають напрям усій наступній» [12,с.46] , П.
Кудрявцев вважає такими переломними моментами в історії філософії сократичну і кантівську епохи. Сократична
епоха позначена протистоянням між софістичною (релятивістською) та сократичною (абсолютистською) ідейними
позиціями. Специфіка кантівської епохи визначається бо-
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ротьбою Канта із скептично-релятивістичними настановами чистого емпіризму Д. Юма. Третій переломний момент
в історії філософії, для якого характерне загострення протистояння між абсолютистським та релятивістським напрямами, П. Кудрявцев вбачає у сучасній йому філософії
кінця ХІХ – початку ХХ ст., зміст якої відбиває протистояння між метафізичною (абсолютистською) та агностичною й антиметафізичною (релятивістськими) тенденціями
у філософії. Мислитель переконаний у тому, що сучасна
філософія переживає вирішальний період, оскільки від
результату боротьби між абсолютистським та релятивістським напрямами залежить доля подальшого розвитку філософії [2].
Здійснений аналіз інтерпретації П. Кудрявцевим теоретичних і проблем історико-філософського пізнання уповноважує нас до висновку, що у творчості П. Кудрявцева
представлено змістовний і плідний досвід концептуального осмислення цілісності та багатоманітності історико-філософського процесу. Піддаючи критиці ті однобічності та
суперечності, на які хибували два найвпливовіших напрями в історико-філософській науці – раціоналістичний та
емпіричний, П. Кудрявцев віднаходить найбільш адекватну
модель історико-філософського пізнання, у якому реалізується єдність особистісної, логічної, культурно-історичної
детермінант розвитку філософії. Розгляд мислителем історико-філософського процесу у культурологічному вимірі,
з одного боку, збігається із загальною тенденцію розвитку західноєвропейської післягегелівської історико-філософської науки (К. Фішер, В. Віндельбанд, В. Дільтей), з
іншого – увиразнює пріоритетний напрям історико-філософських пошуків київських академічних мислителів кінця ХІХ – поч. ХХ ст.
Aналіз історико-філософської спадщини П. Кудрявцева
засвідчує необхідність подальшого поглибленого вивчення його студій з історії російської та західноєвропейської
філософії. Першочергові зусилля науковців у вивченні багатогранної спадщини П. Кудрявцева мають бути спрямовані на кваліфіковане упорядкування та перевидання його
друкованих творів, що давно вже стали бібліографічними
раритетами, а також оприлюднення найбільш значущих
рукописів мислителя.
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rather than a true story about the life and work of Jesus Christ. The result of
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that participants underestimated the nature of the Gospels. Messages of
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Рассматривается концептуальная программа поиска «Иисуса
истории» в рамках либеральной протестантской религиозной
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(стаття друкується мовою оригіналу)

Есть личности в истории, которые, прямо или косвенно, влияли на формирование целых культур и государств,
религий и философий, изменяли ход истории. Одной из
таких личностей, безусловно, является Иисус Христос,
рождение которого положило начало летоисчелению новой эры. Вся европейская культура основана на христианских принципах и ценностях. Пожалуй, ни одна личность
в истории не вызывала столько дискуссий как личность
Христа. Многие мыслители, так или иначе, были вынуждены выражать свое отношение к личности Иисуса Христа
и его учению. Так, например, немецкий мыслитель Нового
Времени Готфрид Вильгельм Лейбниц, рассматривал
Христа, как лучшего выразителя божественных истин, которые он донес до человечества [3,с.163]. Георг Вильгельм
Фридрих Гегель начинал свое философское творчество с
работ «Жизнь Иисуса» и «Дух христианства и его судьба».
Он считал, что именно Христу принадлежит большая заслуга в исправлении правил человеческого поведения и в
познании подлинной нравственности и чистого служения
богу [2,с.35]. Такую же точку зрения отстаивали и Фридрих
Збірник наукових праць «Ґілея: науковий вісник»
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Шлейермахер, и Эрнест Ренан, и Альберт Швейцер и другие. Не осталась безучастной к образу Христа и неклассическая философская традиция. Начиная с Шопенгауэра и
Ницше, каждый мыслитель, так или иначе, трактовал основные положения учения Христа.
Многообразие точек зрения концептуально можно разделить на два направления. Первое, – признает Иисуса
как действительно существующую личности в истории.
Второе же, рассматривает его исключительно как мифологического героя». Одним из выдающихся мыслителей ХХ
века, который исследовал первое направление, был Пауль
Тиллих.
Поэтому целью данной статьи является рассмотрение
первого направления в истории философской мысли, которое исследует проблему «Иисуса истории» в интерпретации протестантского теолога и мыслителя – Пауля
Тиллиха, которому удалось рассмотреть личность Иисуса
Христа не в сугубо религиозном контексте, а вывести данную проблему на уровень философского осмысления.
Как известно, историко–философская мысль содержит три поиска «исторического Иисуса». Первый, связан с деятельностью Шлейермахера, второй – с Эрнстом
Кеземаном, третий – Робертом Фанком. В горизонте данных поисков Пауль Тиллих занимает особое место. Он
выступил, как систематизатор первого и второго поисков,
в последствии сформировавший уникальную экзистенциальную–герменевтическую концепцию.
Оценивая первый поиск «исторического Иисуса»,
Тиллих приходит к выводу о том, что существовало упорное желание исследователей обнаружить реальность человека, Иисуса из Назарета, высвободив ее из–под пестрых
напластований традиций почти таких же древних, как и
сама реальность. Тиллих указывает, что опубликованные
в конце 18 столетия работы Самуэля Реймаруса, по существу, послужили отправной точкой для первого поиска
«исторического Иисуса». Реймарус выдвинул ряд предположений, согласно которым, Иисус не претендовал на статус Мессии, не учреждал таинств, не обладал профетическим духом и не воскресал из мертвых. Главный вопрос,
который поднял Реймарус, касался того, каким в действительности был Иисус из Назарета.
Тиллих отмечает, что первый поиск «исторического
Иисуса» начался около 1800 года и был связан с деятельностью Фридриха Шлейермахера, который утверждал,
что Иисус Христос был простым крестьянином первого
века Средиземноморья, которому, однако, удалось испытать чувство абсолютной зависимости от Бога. Несколько
в иных контурах эту линию продолжил Альбрехт Ритчль,
критика которого, главным образом, касалась метафизических формул Халкидонского и Константинопольского
вероопределений. Все, чем обладал Христос, с точки
зрения мыслителя, – влияние его проповеди и практический характер деятельности. Значительное место в рамках первого поиска «исторического Иисуса» принадлежит
Давиду Штраусу. В работе «Жизнь Иисуса», Штраус отмечал, что чудеса, описанные в евангелиях, есть не что
иное, как неисторические мифы. «Исторический Иисус»
с точки зрения Штрауса, был потерян в посленикейский
период и заменен Христом веры. Ученик Ритчля и крупнейший специалист по раннему христианству Адольф
Гарнак, отмечал, что подлинный Иисус Христос вовсе не
тот, который изображен на страницах эллинизированного
Нового Завета. По Гарнаку, подлинный Иисус скрыт за
наслоениями иудейской мифологии, гностических представлений и греко–философской традиции. Учение Иисуса
предвозвещало Богочеловека, но, ни в коем случае не отождествляло Христа с Логосом, как об этом говорит евангелие от Иоанна. Особое место в рамках первого поиска,
по Тиллиху, принадлежит Мартину Келеру, который проводил различие между «Христом веры» и «Иисусом истории», утверждая дихотомию христианской веры и истории,
которые не смешиваются друг с другом, как масло и вода.
По Келеру, историчный Христос – это Христос, которого
проповедуют. А Христос, которого проповедуют… как раз
и есть Христос веры [8,с.66]. Принимая во внимание укаЗбірник наукових праць «Ґілея: науковий вісник»

Випуск 77

занную позицию Келера, Тиллих отмечает, что не менее
значительное место в указанном дискурсе занимает концепция Альберта Швейцера. Именно Швейцер, по существу, и подвел логическую черту первому поиску «Иисуса
истории». Тиллих, отмечает, что в работе «Поиски исторического Иисуса», Швейцер провел важнейшее разграничение в понимании подлинной личности Иисуса: «Иисус как
конкретная историческая личность остается в наше время
незнакомцем, но Его дух, познается в простоте и оказывает
прямое воздействие…» и далее добавляет: «Однако истина заключается в том, что в наше время имеет значение и
может помочь не Иисус, известный как историческая личность, но Иисус являющийся людям духовно…» [10,с.401].
Не менее важным фактором, способствовавшим окончанию поиска в конце ХІХ века, стало понимание того,
что евангелия – не просто биографии, из которых можно
легко извлекать историческую информацию. Тиллих указывает, что именно понимание указанного аспекта и повлекло к переосмыслению того факта, чем на самом деле
есть Новый Завет. С точки зрения представителей течения
«formgeshichte», и в особенности Вильяме Вреде, все синоптические евангелия, и в том числе самое раннее из них,
Евангелие от Марка, также продукты веры. «Мессианская
тайна» Марка, скрепляющая Евангелия, была придумана в
ходе работы Марка над жизнеописанием Иисуса [12,с.11].
Рассматривая текст Нового Завета с позиции критики формы (formgeshichte) и вычленяя ранние формы преданий и
традиции из которых составлены евангелия, исследователи выдвинули тезис «Sitz im Leben» (место в жизни), согласно которому, каждый элемент текста, повествующего об Иисусе, есть мнением и практикой ранней церкви.
Евангелия – не несут объективных свидетельств о жизни
Христа, поскольку отражают веру апостолов и учеников,
а также выполняют апологетическую функцию. Ранняя
церковь либо создавала, либо сохраняла изречения и
эпизоды из жизни Иисуса, а сами евангелия прошли редакцию апостолов, что, по мнению Джорджа Лэдда, подтверждает отсутствие жизни или биографии Иисуса, но
лишь серии разрозненных эпизодов и поучений, которые
соединены между собой искусственно и необоснованно
[7,с.144–145]. Догматика вселенских соборов и вера первых христиан сформировали Христа церкви, что не дает
объективных исторических данных о личности Иисуса из
Назарета. Ответ на вопрос, кем в действительности был
Иисус, может дать методология секулярной историографии, с чем, однако, категорически не соглашался Мартин
Келер. Опубликованная, Келером в 1892 году работа «Так
называемый исторический Иисус и исторический библейский Христос», внесла значительный вклад в историю поиска, главным образом из–за наличия в ней концептуального разграничения терминов исторический: «historische»
и «geschichtlitche». Келер считал, что история Иисуса, которая изображена в Новом Завете должна восприниматься
как geschichte. Иисус, вызвавший веру учеников, распятый
и воскресший – это Иисус, который оказал влияние, а значит принадлежит истории, как geschichte. Именно поэтому,
керигма Нового Завета говорит о «geschichtliche Christus».
Ошибкой Шлейермахера и его последователей, Келер считал поиск Иисуса в «historie» как истории «чистых данных», неиспытавших окраску веры. Иисус синоптических
евангелий – историческая фигура, оказавшая влияние на
своих учеников и последователей.
Особое место в поиске «исторического Иисуса», в начале ХХ занимали представители «диалектической теологии» Карл Барт, Эмиль Бруннер, и автор фундаментальных
работ по библеистике, Рудольф Бультман. Барт, принимая
концептуальное разграничение Келера, тем не менее, расценивал под «geschichte» события, которые могли иметь
место в «historie».
Тиллих отмечает, что дихотомия веры и истории, которая стала методологической установкой для участников
первого поиска привела их, в конечном счете, к неудаче.
Исторический Иисус (то есть тот Иисус, который скрывается за символами его восприятия как Христа) не только
не появлялся, но с каждым новым шагом исследования
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отступал все дальше и дальше [11,с.102]. Мыслитель обращает внимание на то, что в результате поисков стало
очевидным, что за библейским образом не стоит никакого такого образа, который в научном плане можно считать
вероятным. Иисус либеральной протестантской традиции никогда не существовал. Все написанные «жизни»
и «истории» Иисуса в ХІХ веке, по существу, отражали
либеральное желаемое и выступали в качестве романов, нежели подлинных историй о жизни и деятельности
Иисуса Христа. Результатом исторических исследований
стали более или менее вероятные сведения об Иисусе.
На основе этих вероятностей и создавались разные очерки в жанре «Жизни Иисуса». Христианство же, считает
Тиллих, основано не на приятии исторического романа, а
на свидетельствах о мессианском характере Иисуса, которые приводились людьми, совершенно не интересовавшимися биографией Мессии [11,с.105]. По Тиллиху, главная
проблема первого поиска состояла в том, что его участники недооценили саму природу евангелий. Сообщения
об Иисусе из Назарета – это сообщения об Иисусе как о
Христе и принадлежат они тем людям, которые восприняли его как Христа. Синоптическая традиция проникнута
верой и поэтому попытки обнаружить реального Иисуса
за образом Иисуса как Христа, приводят, в конечном счете,
к критическому отделению элементов, которые принадлежат фактической стороне события, от тех элементов, которые принадлежат воспринимающей стороне. Отделяя
элементы и конституируя «Gestalt Иисуса», как это, например, делал Бультман, вычленяя Иисуса из «шелухи мифа»,
невозможно создать подлинный образ Иисуса, поскольку
его целостное восприятие, по Тиллиху, зависит от частностей. Подлинный «Gestalt Иисуса» должен восприниматься в целостной картине Нового Завета, как его изображают
евангелия и послания апостолов.
Термин «Исторический Иисус», с точки зрения Тиллиха,
следует рассматривать с двух сторон. С одной стороны,
он использовался для обозначения характера и жизни той
личности, которая стоит за евангельскими повествованиями. Будучи термином секулярной историографии, «исторический Иисус», так или иначе, подчинен методологическому скептицизму. В данном случае, отмечает Тиллих,
историческое исследование принесет достижение высокой
степени вероятности, хотя во многих случаях это не представляется возможным. С другой стороны, термины «исторический Иисус» подразумевает под собой фактический
элемент события «Иисус как Христос». Употребление
этого термина в таком смысле ставит вопрос о вере, а не
об историческом исследовании. Мыслитель отмечает, что
если из христианского события исключить фактический
элемент, то будет исключена и сама основа христианства.
Методологический скептицизм касательно исторических
исследований этот элемент не исключает. Ведь если исходить из указанной методологии, то вера не сможет даже
гарантировать принадлежность имени Иисус тому, кто был
Христом. Но вера, отмечает Тиллих, гарантирует фактическое преображений реальности в той личностной жизни, которую Новый Завет выражает в образе Иисуса как
Христа. Сама же попытка основать христианскую теологию опираясь на исторические исследования, заключает
мыслитель, несостоятельна [11,с.107].
Историко–критический метод анализа библейских текстов, который был методологической основой первого поиска, обогатил христианскую теологию. Философ отмечал,
что с помощью указанного метода, теология научилась
различать эмпирически–исторические и мифологические
элементы библейских повествований обоих заветов, в результате чего были обнаружены семантические критерии
для их выражения. Отсюда, – теория развития христологических символов. В Новом Завете указанные символы
не однократно используются синоптиками: Сын Давидов,
Сын Человеческий, Мессия, Сын Божий, Господь, Слово и
другие. Посредством этих символов теология с самого начала пыталась представить Логос керигмы, для того, чтобы
продемонстрировать ее рациональность в господствовавшей культуре эллинизма. Мыслитель выделяет четыре ста-
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дии христологических символов: первая – возникновения
и распространения; вторая – самоинтерпретации для тех, в
ком указанная символика обрела жизнь и отвечала на вопросы, подразумеваемые их экзистенциальной бедностью;
третья – преобразования смысла символов для интерпретации того события, на котором основано христианство;
четвертая – искажения народным суеверием. Главный символ Нового Завета, который наиболее часто встречается у
синоптиков – это символ «Сын Человеческий». Согласно
этому символу, существует изначальное единство между
Богом и человеком. На второй стадии его развития, происходит противопоставление Человека Свыше ситуации
экзистенциального отчуждения человека от Бога от собственного мира и самого себя [11,с.108–109].
Соглашаясь с Рудольфом Бультманом относительно невозможности буквального понимания библейского текста,
Тиллих, тем не менее, не принимал концепцию «демифологизации», поскольку не считал Новый Завет продуктом
мифологической картины мира. С точки зрения Тиллиха,
язык христианской религии – язык символов, образов, метафор и аллегорий. Подлинный смысл керигмы скрыт в
символах и образах «Царства Божьего», явленного человеку. Символ «Сын Божий» означает сущностное единство
между Богом и человеком в условиях существования и соучастия в нем и поэтому, заключает мыслитель, никакой
исторический критицизм не может оспорить непосредственное осознание тех, кто чувствует себя в этом соучастии преображенным в состоянии веры. Именно соучастие
в Иисусе как Христа, а не историческая аргументация гарантирует реальность того события, на котором основано
христианство [11,с.114].
Таким образом, Пауль Тиллих делает фундаментальный вывод о том, что проблема историчности Иисуса не
является основополагающей для христианской теологии
и даже если бы несуществование исторического Иисуса
могло быть исторически возможным, то все равно важнейшим оставался бы Евангельский образ Иисуса [4,с.30].
Тиллих считает, что главная особенность всех книг Нового
Завета – это Христос и любые попытки понять и найти
«исторического Иисуса» вне этого документа обречены
на провал, о чем свидетельствуют выводы трех поисков
«исторического Иисуса».
Данное исследование содержит глубокую исследовательскую перспективу.
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Культура перекладу у контексті історико–
філософських досліджень (П.Юркевич vs
О.Гьофе)
У межах даної статті автором осмислено співдотичність ідей О.Гьофе
та П.Юркевича, зокрема щодо потрактувань права, критичних
зауваг стосовно правового позитивізму. Обґрунтовано роль і
значення перекладу в сучасному міжкультурному дискурсі. А також
запропоновано авторський переклад однієї із глав книги О.Гьофе
«Справедливість: філософський вступ». Завдяки чому й стає
можливою реалізація такого актуального завдання для вітчизняної
історико–філософської науки як розвиток української філософської
мови. Головними методами, які застосовувались у дослідженні є метод
проблемно–категоріального аналізу історико–філософського процесу та
метод активної інтерпретації. У підсумку дослідження, ми стверджуємо,
що в сучасному міжкультурному світі, переклад і є тією панівною мовою,
яка дозволяє не тільки провадити діалог щодо нашої інаковості, але
й збагачувати, розвивати та удосконалювати вітчизняну філософську
мову.
Ключові слова: міжкультурний дискурс, культура перекладу, вітчизняна
історико–філософська наука, українська філософська мова.
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Culture of translation in the context of historical and philosophical
studies (P.Yurkevych vs O. Hoffe)
Within this article the author conceives the common features of
P.Yurkevych’s and O.Hoffe’s ideas, in particular about the explicating of
law, critical remarks made on the legal positivism. The rationalization of role
and importance of translation in the contemporary intercultural discourse is
provided. The translation of one chapter of O.Hoffe’s «Justice: philosophical
introduction» is also provided. Due to this the realization of such current task
as the development of Ukrainian philosophical language is possible for the
national historical and philosophical study. The main methods that were used
in the study are: a method of problem–categorical analysis of historical and
philosophical process and a method of active interpretation. In the summary
of the study, we argue that in contemporary intercultural world translation is
the dominant language, which allows not only to carry out a dialogue on our
otherness but also enriches, develops and improves national philosophical
language.
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зитивізму. Також розглянемо роль і значення перекладу в
сучасному міжкультурному дискурсі. А наприкінці нашої
розвідки представимо на розсуд наукового співтовариства
авторський переклад однієї із глав (присвяченої поняттю
толерантність) книги О.Гьофе «Справедливість: філософський вступ» [1].
Серед відомого нам багатоманіття сучасної наукової літератури, що присвячена вивченню постаті П.Юркевича,
варто виокремити декілька домінуючих напрямків, а саме:
1) дослідження поняттєво–категоріального апарату філософсько–правового словника П.Юркевича, зокрема таких
понять як: «справедливість», «світовідчуття», «свобода», «національне право» (І.Майданюк1, О.Левченкова2,
М.Купчак3); 2) обґрунтування ролі і значення моралі як підгрунття права (Г.Чередніченко4, І.Павлюк5); 3) осмислення
права як етико–аксіологічного феномену (О.Левченкова6);
4) з’ясування гносеологічних підстав феномену правового
та аналіз методології права (Г.Боровська7).
Даний перелік напрямків досліджень і особливостей
інтерпретації вчення П.Юркевича можна продовжувати й
далі. Що свідчить, як про значущі досягнення, так і про наявність актуальних для вирішення теоретичних моментів.
У зв’язку з цим виникла потреба в межах нашої розвідки проаналізувати не лише «колекцію» ідей вітчизняного
мислителя, але й застосувати деякі з них, зокрема ті, що
стосуються ролі перекладів і вивчення історії понять в контексті історико–філософських досліджень.
Таким чином, стає можливою реалізація актуального
завдання для вітчизняної історико–філософської науки –
розвитку української філософської мови.
У відповідності до завдань нашого дослідження розпочнемо з осмислення співдотичності ідей О.Гьофе та
П.Юркевича щодо потрактувань права. О.Гьофе в одній із
своїх чисельних робіт підкреслює важливість ролі і значення міжкультурного дискурсу в сучасному світі змін та
викликів. Дослідник філософсько–соціальних студій пропонує ідею, згідно якої ми маємо права лише і завдяки
тому, що є людьми. Ідеться про спробу обґрунтувати міжкультурну значущість феномена права. Власне, дана ідея
всезагального і все значущого права є результатом переінтерпретації вже класичної тези у відповідності до якої
ніхто не має потерпати або зазнавати утисків своїх прав
і свобод внаслідок походження, расової та мовної приналежності. Таким чином, смислове ядро права в інтерпретації О.Гьофе зводиться до антропологічного засновку, який
і визначає подальшу логіку його доведень. О.Гьофе, як і
П.Юркевича цікавить питання обґрунтування значущості
права за допомогою процедури легітимності. Дана процедура обумовлює спроможність вийти за межі культурної
приналежності та відійти від семантики ідентичностей на
рівень міжкультурного дискурсу. О.Гьофе влучно називає
1

Культура перевода в контексте историко–философских
исследований (П.Юркевич vs O.Гьофе)
В пределах данной статьи автором осмыслено соразмерность
идей О.Гьофе и П.Юркевича, в частности относительно
истолкования права, критического переосмысления правового
позитивизма. Обоснована роль и значение перевода в современном
межкультурном дискурсе. А также предложен авторский перевод
одной из глав книги О.Гьофе «Справедливость: философское
вступление». Благодаря чему и становится возможной реализация
такого актуального задания для отечественной историко–
философской науки, как развитие украинского философского
языка. Главными методами, которые, применялись в исследовании,
являются метод проблемно–категориального анализа историко–
философского процесса и метод активной интерпретации. В итоге
исследования, мы утверждаем, что в современном межкультурном
мире, перевод и является тем господствующим языком, который
позволяет не только осуществлять диалог относительно нашей
инаковости, но и обогащать, развивать и совершенствовать
отечественный философский язык.
Ключевые слова: межкультурный дискурс, культура перевода,
отечественная историко–философская наука, украинский
философский язык.

У межах даної статті, ми спробуємо проілюструвати
співдотичність ідей О.Гьофе та П.Юркевича щодо потрактувань права, їх критичного ставлення до правового поЗбірник наукових праць «Ґілея: науковий вісник»

Випуск 77

2

3

4

5

6

7

Левченкова О.Д. Юркевич про специфіку філософського знання категорії
світовідчуття [Текст] / О.Б. Левченкова // Мультиверсум: Філософський альманах: [збірник наукових праць] / Ін–т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. –
К.: Український Центр духовної культури, 1999. – Вип.8. – С.38–45. – ISBN 966–
7276–562.
Левченкова О.Д. Юркевич про специфіку філософського знання категорії
світовідчуття [Текст] / О.Б. Левченкова // Мультиверсум: Філософський альманах: [збірник наукових праць] / Ін–т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. –
К.: Український Центр духовної культури, 1999. – Вип.8. – С.38–45. – ISBN 966–
7276–562.
Купчак М. Ментально–духовні основи осмислення права на свободу в умовах
поневоленого національного права [Текст] / М.Я. Купчак // Науковий вісник
Чернівецького університету: Збірник наук. праць. – Чернівці: ЧНУ, 2011. –
Вип.597. – С.15–18. – (Серія правознавство).
Чередніченко Г. Моральні закони та їх роль у правовій діяльності людини за
П.Д. Юркевичем [Текст] / Г.О. Чередніченко // Мультиверсум. Філософський
альманах: Зб. наук. праць. – Київ: Український Центр духовної культури, 2006. –
Вип.55. – С.68–77.
Чередніченко Г. Моральні закони та їх роль у правовій діяльності людини за
П.Д. Юркевичем [Текст] / Г.О. Чередніченко // Мультиверсум. Філософський
альманах: Зб. наук. праць. – Київ: Український Центр духовної культури, 2006. –
Вип.55. – С.68–77.
Левченкова О. Ценностно – символическая картина социальной действительности в философии П.Д. Юркевича [Текст]: Дис. … канд. филос. наук: 09.00.03 /
Левченкова Ольга Борисовна; Луганский гос. педагогический ун–т им. Тараса
Шевченко. – Луганск, 2000. – 199 л.
Боровська Г. П.Юркевич. Філософський аспект методології права [Текст] / Г.С.
Боровська // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх
справ. – 2009. – №2. – С.304–310. – (Серія юридична).

225

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ
такі аргументи «культурно нейтральними» [2,c.33], тобто
такими, що позбавлені нашарувань ідентичності та культурного різнобарв’я. Звідси, права людини – «права, що
належать людині як людині…» [2,c.32]. Відповідно, права
людини мають визнаватись, захищатись та впроваджуватись в щоденних практиках життєсвіту. А роль і ефективність держав визначається тим, чи здатні вони гарантувати
ці права. Звідси, своєї цінності набуває саме роль дискусії,
що й є ознакою відкритого суспільства.
Принагідно, зазначимо, що П.Юркевич досліджуючи
специфіку співвідношення природного і позитивного права, наголошував, що право в цілому є такою площиною,
де завжди має залишатися місце для дискусії. А філософії
права належить засобом критичної рефлексії осмислювати
підгрунття права, його раціональну основу.
На нашу думку, в філософсько–правовому доробку
П.Юркевича простежуються паростки тієї ідеї, яку, у відповідності до сучасної філософської термінології, називають мультикультуралізмом, себто ті засади на яких, власне, і стоїть О.Гьофе. Так, мислитель критично інтерпретує
надбання історичної школи права (Ф.К. Савіньї), в якій
висхідним положенням був аргумент національної приналежності. П.Юркевич переконаний, що гідність громадянина не вимірюється та не вичерпується національністю.
Філософ права дотримується позиції, згідно з якою мають
панувати не атрибутивні риси, такі як раса, національність,
а родова специфіка людства в цілому, себто примат розуму.
Зазначимо, що О.Гьофе також як і вітчизняний мислитель
вважає, що значущість людини не можна виміряти її расовою приналежністю.
Таким чином, О.Гьофе, як і П.Юркевич віднаходить точку єдності усього людського роду в законодавстві розуму.
Звідси, словами П.Юркевича лише «раціональна єдність…
складає значущі принципи права» [3,c.239], усе інше є
похідним, випадковим та відносним. За П.Юркевичем
сфера сутностей (υςια) відкривається лише через розум.
Вітчизняний мислитель зазначає, що «народному духові
властива обмеженість» [3,c.233]. Відповідно, ниткою, що
поєднує людей є законодавство вищого розуму, а не примат
ідентичностей. Звідси, можемо припустити, що будь–які
спроби обґрунтувати універсальну значущість культурної
ідентичності П.Юркевич оцінює як такі, що свідчать про
провінційність. Небезпека якої виявляється в ізольованості від загальносвітового контексту, динаміки змін і розвитку, відповідно культ ідентичностей є достатньо небезпечним явищем в сучасному світі. О.Гьофе в даному контексті
наголошує, що сучасний філософський дискурс має зберігати дистанцію відносно культурного різнобарв’я, залишаючись «культурно нейтральним» [2].
Пригадаймо, що вже І.Кант мовив про те, що громадяни мають розглядатися у перспективі загальнолюдської
держави [4,c.266]. На нашу думку, П.Юркевич почасти
визнає підхід І.Канта, а саме провідну ідею панування законодавства розуму, а також концепції космополітизму.
Так, П.Юркевич підтримує тезу І.Канта щодо конгломерації усіх держав в єдиний союз. В якому домінує принцип
відкритості та обговорення щодо ідеї права, а саме «розвивається громадянська думка… під впливом усвідомлення гідності права» [3,c.223], це і є умовою захисту права.
Досвід сьогодення ілюструє, що І.Канту вдалося передбачити майбутнє, адже нинішня європейська спільнота визнає і декларує як цінності, принципи відкритості та примат дискусій. Так, за низкою конвенцій закріплені функції
по захисту свободи слова, утворено безліч спілок права без
кордонів, що підсилюють значущість громадських обговорень. Таким чином, сила, насилля замінюється значущістю
слова, думки та діалогу. Визнання цих принципів і є поверненням до раціональної сутності людини, що визнає за
потребу жити в правовій державі. Власне, О.Гьофе долучається до провідних ідей І.Канта, щодо утвердження принципу конгломерації усіх держав довкола цінності свободи
думки, слова, панування всезагального права для усього
людського роду в цілому. Зазначимо, що аргументацію на
користь «культурної нейтральності» О.Гьофе застосовує і
до такого поняття як справедливість, в якому національна
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приналежність трансформувалася на транснаціональний
правовий ідеал – федеративну світову республіку. Що позначає взірець розумної і толерантної спільноти всеєдності, яка ґрунтується на принципах правової і державної
легітимності.
Таким чином, О.Гьофе в ім’я цінності міжкультурного
дискурсу закликає утриматись в своїх судженнях від певного «образу людини», тобто відмовитись від визначення
людини в контексті її культурної приналежності. Адже, перебуваючи в полоні визначень людини, ми завжди упереджені певним «образом людини».
Однак, в даному пункті аргументації О.Гьофе, на нашу
думку, наявне певне протиріччя, проблематичність якого
зводиться до того, що усі ми як суб’єкти пізнання є вплетеними в певну традицію, і позбавлені можливості пізнання
«божественними очима» (Х.Патнем).
Попри, ці суперечності, мислитель вдається до спроб
розробити універсальне поняття людини [2,c.35]. На думку, О.Гьофе, задля того, аби втілити такий ідеал та усунути
суперечності, варто залишити відкритим питання про те,
як людина стає людиною. Тобто, відмовитися від формулювання строгого поняття про ґенезу людини. За О.Гьофе
така відкритість поняття про людину є перевагою, а не недоліком, адже поняття людина є настільки широким, а відповідно й невичерпаним, яке просто неможливо редукувати
до однієї дефініції. Таким чином, обґрунтовуючи поняття
прав людини, О.Гьофе звертається до антропології, і пропонує відійти від її нормативної форми до універсальності
поняття людини. Ідеться про спробу сформулювати питання про статус людини у новій перспективі. Обґрунтовуючи
дане поняття, О.Гьофе підкреслює, що будь–які дії людини
стосуються такого феномену як взаємність. Отже, наші дії
є інтенціональними, себто спрямованими на Іншого, що
і вказує на наше перебування в межах інтерсуб’єктивної
спільноти. Попри, усю різноманітність інтересів, існує
спільний для усіх інтерес, або так званий трансцендентальний інтерес. А саме: інтерес життя, тіла, мови і мислиннєвої здатності, поза якими не можуть відбутися як
даність емпіричні переконання. Відповідно, для усіх і кожного життя є первинним над інтересом, площиною реалізації власних переконань і прагнень. Пригадаймо, І.Кант
наголошував, що має домінувати та переважати над усім
право, а не свавілля емпіричних переконань осіб, адже уявлення про щастя у кожного своє, а норма організації буття
з Іншим має бути спільною для усіх.
На нашу думку, О.Гьофе задля обгрунтування трансцендентального інтересу вдається до досвіду франкомовної
лінії антропології, зокрема постаті М.Мерло–Понті [5].
Для якого тілесність є умовою, як пізнання, так і сприйняття світу, а також плацдармом для його освоєння, як до речі
і мова. Цим і зумовлена подальша апеляція мислителя до
антропологічних мотивів, де чинниками людського роду є
розум та мова.
Ми вважаємо, що у даному контексті варто висловити
думку, згідно якої переклад у контексті сучасного філософського дискурсу є тією мовою на якій ми усі сьогодні розмовляємо (про що піде мова, трохи згодом, – курсив мій,
В.Омельченко).
У якості проміжного висновку, зазначимо, що О.Гьофе,
як і П.Юркевич говорять про дискурс компромісів, етику солідарності, що створює плацдарм легітимності.
Виступають проти зверхності та ідентичності обраних, та
стоять на засадах врахування ідентичностей міжкультурного масштабу. Сучасне суспільство ілюструє політичний,
релігійний, культурний плюралізм, однак, попри це нас
об’єднують спільні цінності. Зокрема, толерантність як
переконання і є таким засадничим положенням [1,c.94].
Похідними від якого є принцип легітимності, що є ознакою
демократичних суспільств. Також О.Гьофе поділяє ідею
І.Канта щодо універсального миру і правового порядку.
П.Юркевич в межах свого філософсько–правового вчення наголошував на необхідності відкритого діалогу щодо
феномену права, що і покликано забезпечити динаміку
розвитку останнього. Більше того, об’єднати усі держави
довкола основної цінності – панування всезагального праЗбірник наукових праць «Ґілея: науковий вісник»
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ва. Саме ці ідеї набувають своєї актуальності і сьогодні в
суспільстві змін і викликів та сприяють утвердженню прав
людей у межах спільноти розумних осіб. Це і є стратегією
якісної комунікації та кооперації одне з одним. Виклики
глобального світу стирають культурну ідентичність і замінюють її на дискурс домовленостей. Поміж власних
переконань, є спільні для усіх інтереси, зокрема – недоторканність життя, свобода думки, які і набувають статус
трансцендентальних інтересів (за О.Гьофе).
Також, точкою співдотичності поглядів О.Гьофе та
П.Юркевича є критичне ставлення до правового позитивізму. Правовий позитивізм цікавить чисте правознавство, дійсність «без прикрас», пануючий владний порядок (Machtordnung), визначення права шляхом правил і
повноважень. П.Юркевич твердить, що позитивістом є
той для якого закони і право міститься виключно в кодексі, в якому він (позитивіст) вбачає вичерпаність і повноту права, при цьому не важливо, чи то «чорний кодекс»,
чи «найгуманніші закони Сполучених Штатів» [3,c.173].
Так, для П.Юркевича (як і для О.Гьофе) найприйнятнішою
видається традиція природного права, де авторитет права
спирається на зв’язок права з мораллю, де моральність є
вимогою законності або умовою легітимності правової
системи загалом, саме мораль надає праву авторитетності. Право є «живою силою людства» [3,c.230], слова, які
написані П.Юркевичем 25 квітня 1868 року, й донині не
втратять своєї актуальності та значущості, право можливе
як динамічний і живий процес взаємодії, який протистоїть
примусу.
З метою розбудови правової держави відкритих можливостей, спільноти терпимих і толерантних, слід звертатись до сторінок минулого і прискіпливо їх аналізувати.
Завдяки зануренню в пласти минулого, можна здійснити
терапію сьогодення. Ми переконані, що в сучасному міжкультурному світі, переклад і є тією панівною мовою, яка
дозволяє не тільки провадити діалог щодо нашої інаковості, але й збагачувати, розвивати та удосконалювати вітчизняну філософську мову.
Однією з ключових проблем сучасного філософського
дискурсу є теоретична проблема перекладності/неперекладності та практична настанова відповідності/невідповідності перекладу щодо оригіналу. Дану дилему можна
вирішити послуговуючись історико–філософським досвідом, завдяки якому, на наш погляд, стає можливою реалізація актуального завдання для вітчизняної історико–філософської науки – розвитку української філософської мови.
Переклад сприяє розбудові власної мови, утвердженню
строгості понять. Переклад має бути переінтерпретацією смислів тексту оригіналу засобами та можливостями
власної мови, адже мова пов’язана з досвідом переживання життєсвіту. Відповідно, не можна обмежувати власний
мовний ресурс запозиченням або простим калькуванням
значень із дотичних мов. Матеріалом роботи філософа є
терміни, поняття, категорії, концепти, що вказує на вимогу збереження точності, задля розшифрування первинної
структури аргументації того чи іншого мислителя. Ідеться
про відтворення горизонтів смислів, а не точності літер.
Тобто, відтворення смислового контексту ресурсами власної мови.
Майстерний переклад набуває статусу нової смислової тканини, а не помноженого тексту, і виражає суть, що
досягається інтерпретацією, як репрезентацією смислу.
Переклад можливий як переінтерпретація, що дозволяє
встановити у рідній мові зв’язок слів і речей, образів і
думок. В даному контексті зазначимо про роль філософії,
зокрема П.Юркевич тлумачить останню як «критику понять…, згідно з принципами розуму» [3,c.251], що слугує
критерієм розрізнення хибного від істинного. Є «наукою
про істинно існуюче» [3,с.251]. Філософія є умовою моральної вільності, що виявляється у здатності до формулювання власного судження про дійсність. Таким чином,
П.Юркевич наголошує на виключній ролі і значенні вивчення історії понять для історика філософії. Здатність до
прискіпливої та майстерної роботи з поняттями має стати
знаменником фахової приналежності історика філософії.
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Адже, останній є знайомим з особливостями філософських словників конкретних філософів, віхами історичної
періодизації, відповідно каноном історії філософії, звідси
здатен виявляти специфіку смислового наповнення філософської термінології, а також розвивати такий важливий
жанр як написання коментарів.
Необхідно формувати культуру перекладу, яка має стати частиною фахової приналежності історика філософії.
Таким чином, історик філософії має дотримуватись канону поняттєвої строгості, враховувати контекст і особливості історичних віх, специфіку вокабулярію конкретного
філософа.
Підсумовуючи викладений матеріал та у відповідності
із завданнями нашого дослідження можна стверджувати,
наступне:
В межах нашого дослідження нам вдалося осмислити
аргументи О.Гьофе та П.Юркевича на користь значущості
міжкультурного дискурсу. Дані ідеї є достатньо актуальними в контексті сучасного суспільства викликів і змін, яке
декларує принципи відкритості та примату діалогу. Так,
О.Гьофе вказує на необхідність вийти за межі культурної
приналежності та відійти від семантики ідентичностей на
рівень міжкультурного дискурсу. Звідси, оперує «культурно нейтральними» [2] аргументами, тими, що позбавлені нашарувань ідентичності та культурного різнобарв’я.
Відповідно обґрунтовуючи, права людини, що апріорі належать їй як представнику людського роду, О.Гьофе вдається до аргументів антропології, і намагається замінити її
нормативне значення на універсальне поняття про людину.
На нашу думку, в даному пункті аргументації О.Гьофе наявне певне протиріччя, проблематичність якого зводиться
до того, що усі ми як суб’єкти пізнання є вплетеними в
певну традицію, і позбавлені можливості формулювання
вичерпаних і універсальних понять, зокрема про людину.
До того ж, ми не можемо повністю здолати полон «образів
людини» [2], себто упередженого світосприйняття сповненого передсудів. Відповідно, не здатні імплікувати абсолютне і неупереджене судження про людину.
Спільною точкою дотику поглядів О.Гьофе та вітчизняного мислителя П.Юркевича є визнання останнім ідеї
мультикультуралізму. Підтвердженням даної тези є критична переінтерпретація П.Юркевичем надбань історичної
школи права (Ф.К. Савіньї), їх висхідного положення про
примат національної приналежності. Звідси, висновок, що
гідність громадянина не вимірюється та не вичерпується
національністю. Таким чином, О.Гьофе, як і П.Юркевич
віднаходить точку єдності усього людського роду в законодавстві розуму. Також, П.Юркевич долучається до тези
І.Канта щодо конгломерації усіх держав в єдиний союз. В
якому домінує принцип відкритості та обговорення щодо
ідеї права, що сприяє динаміці його розвитку та удосконалення. Зрештою, точкою співдотичності поглядів О.Гьофе
та П.Юркевича є критичне ставлення до правового позитивізму. Останній намагається втілити ідеал чистого
правознавства, запровадити пануючий владний порядок
(Machtordnung). П.Юркевич критикує позитивістський
підхід, за спрощене і вузьке потрактування права і твердить, що позитивістом є той для якого закони і право міститься виключно в кодексі, і при цьому не важливо, чи то
«чорний кодекс», чи «найгуманніші закони Сполучених
Штатів» [3,c.173]. Так, для П.Юркевича (як і для О.Гьофе)
найприйнятнішою видається традиція природного права,
де авторитет права спирається на зв’язок права з мораллю,
де моральність є вимогою законності або умовою легітимності правової системи загалом, саме мораль надає праву
авторитетності.
Ми переконані, що в сучасному міжкультурному світі,
переклад і є тією панівною мовою, яка дозволяє розвивати,
удосконалювати та збагачувати вітчизняну філософську
мову. Здатність до прискіпливої та майстерної роботи з
поняттями має стати знаменником фахової приналежності
історика філософії.
Насамкінець нашої розвідки, ми пропонуємо на розсуд
наукового співтовариства переклад однієї із глав (присвяченої толерантності в контексті міжкультурного дискурсу)
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книги О.Гьофе «Справедливість: філософський вступ»[1].
XII. Gerechtigkeit im Pluralismus: Toleranz
(1) Die meisten Gesellschaften von heute zeichnen sich
durch ein vielfaches Neben– und Gegeneinander aus, durch einen facettenreichen, nicht nur politischen, sondern auch gesellschaftlichen, religiösen und kulturellen Pluralismus, nicht zuletzt durch einen Pluralismus der leitenden Wertvorstellungen.
(2) Diese Vielfalt ist nicht bloß eine Tatsache, sie hat auch
einen gewissen Wert. (3) Ohne in einen Relativismus zu verfallen, der in jeder Lebensform die gleichen Chancen zu einer
humanen Selbstverwirklichung sieht, lässt sich nicht leugnen,
daß der Pluralismus einen größeren Reichtum menschlicher
Möglichkeiten zutage treten läßt, als es Individuen und homogene Gruppen je für sich können. (4) Ohnehin hat keine
zwangsbefugte Institution das Recht, ihre Mitglieder, immerhin selbstverantwortliche Personen und mündige Bürger,
auf bestimmte Lebensformen festzulegen. (5) Indem der
Pluralismus den unterschiedlichsten Menschen die Freiheit
zu ihrer eigenen Lebensform läßt und diese Freiheit allen gewährt, steht er für Gerechtigkeit ein. (6) Ohne ein Wert an sich
oder ein Selbstzweck zu sein, legitimiert sich der Pluralismus
aus dem Leitprinzip politischer Gerechtigkeit, dem gleichen
Recht auf Freizeit.
(7) Wer den Pluralismus frei anerkennt, besitzt Toleranz.
(8) Ihre Grundstufe, eine mehr passive Toleranz, besteht im
Gelten– und Gewährenlassen fremder Eigenart. (9) Weil sich
die Menschen in ihren Bedürfnissen, Interessen und Talenten
unterscheiden, außerdem niemand gegen Irrtümer, Vorurteile
und Fehler gefeit ist, gehört die passive Toleranz zu den
Bedingungen eines zivilisierten Umgangs miteinander.
(10) Die aktive Toleranz geht darüber weit hinaus. (11)
Sie läßt den anderen nicht bloß gewähren, was schon das
Gesetz verlangt. (12) Sie bejaht auch aus freien Stücken des
anderen Lebensrecht, Freiheit und Entfaltungswillen. (13) In
der Freiheit und Würde jedes Menschen gegründet, verbindet diese Toleranz die Fähigkeit zur eigenen Andersartigkeit
mit der Anerkennung des anderen als gleichwertig. (14) Aus
einer inneren Freiheit sucht der aktiv tolerante der aktiv tolerante Mensch nicht länger ein Leben, das auf gewaltsame Bekehrung oder aber Überwindung des Gegners angelegt ist, vielmehr ein Miteinander auf der Grundlage von
Ebenbürtigkeit und Verständigung. (15) Seine Toleranz endet
erst dort, wo die Legitimationsgrundlage verletzt wird: die in
den Menschenrechten zutage tretende Freiheit und Würde aller
Menschen.
(16) Eine staatsbürgerliche Toleranz geht über die aktive
Toleranz noch hinaus. (17) In Anerkennung des Rechts aller
Mitbürger, eigene Überzeugungen auszubilden, im Wissen um
die Gefahr, bei den Überzeugungen Irrtümern oder Vorurteilen
aufzusitzen, und im Wissen, daß man trotz konkurrierender
Ausgangsüberzeugungen schließlich zu einer verbindlichen
Entscheidung kommen muß, ist sie sowohl fähig als auch bereit, die eigenen Überzeugungen zur Diskussion, gegebenenfalls sogar zur Disposition zu stellen. (18) Es kommt allerdings
nicht auf alle Überzeugungen, sondern lediglich auf die für eine
gemeinsame Rechtsordnung belangvollen an. (19) Wer diese
Toleranz bloß aus strategischen oder pragmatischen Gründen
entwickelt, etwa um nicht in den Ruf eines Demokratiegegners
zu geraten, läßt die Demokratie genau dann im Stich, wenn
sie der staatsbürgerliche Toleranz am meisten bedarf: in Zeiten
wachsender Demokratieverdrossenheit. (20) Eine mehr als nur
pragmatisch begründete staatsbürgerliche Toleranz gehört zu
den Bedingungen, die eine pluralistische Demokratie ermöglichen. (21) Für einen genaueren Begriff empfiehlt es sich, drei
Stufen zu unterscheiden:
(22) Die unterste Stufe, eine legalistische Kompetenz, besteht in der Fähigkeit und Bereitschaft, sich an die geltenden
Gesetze einer pluralistischen Demokratie zu halten. (23) Sie
entspricht einer elementaren Bürgertugend, dem Rechtsinn.
(24) Auf der zweiten Stufe, einer deliberativen Kompetenz,
ist man fähig und bereit, zu den innersten Überzeugungen auf
Distanz zu gehen und sie aus dieser Distanz heraus zu diskutieren. (25) Auf der dritten und höchsten Stufe, einer dispositiven Kompetenz, läßt man sich sogar darauf ein, seine
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Überzeugungen zur Disposition zu stellen und sie gegebenenfalls aufgrund wohlüberlegter Argumente zu verändern.
(26) Offensichtlich bewegt sich der ideale Bürger einer pluralistischen Demokratie auf der dritten Stufe, der der
vollen staatsbürgerlichen Toleranz. (27) Trotzdem darf sie
nicht eingefordert werden. (28) Denn eine Demokratie setzt
sich dadurch von einem autoritären Staat scharf ab, daß sie
von ihren Bürgern nicht verlangt, den innersten Kern ihrer
Überzeugungen, immerhin den Inhalt ihres Gewissens, zur
Disposition zu stellen. (29) Sie fordert nicht einmal die volle
zweite Stufe der staatsbürgerlichen Toleranz: daß jeder über
seine innersten Überzeugungen freimütig diskutierte. (30) Sie
begnügt sich mit einer schwachen deliberativen Kompetenz,
der Bereitschaft, mit sich und guten Freunden zu Rate zu gehen. (31) Selbst das darf aber nicht erzwungen, nicht einmal
verlangt, wohl aber erhofft werden. (32) Verlangen darf man
jedoch, daß keine Überzeugungen öffentlich vertreten werden,
die den Grundlagen des demokratischen Rechtsstaates widersprechen oder gar zu Gewalt aufrufen. (33) Dem radikalen
Gegner der Demokratie darf man nicht bloß, sondern muß man
Widerstand leisten [1,с.94–96].
XII. Справедливість в контексті плюралізму:
Толерантність
(1) На думку більшості, поняття спільноти, на момент
сьогодення вказує на одночасне співіснування та разом з
тим взаємний антагонізм, що зумовлений багатогранністю
даного поняття. Однак, не тільки через політичну, а також
й не через громадську, релігійну, чи культурну форми плюралізму. Насамкінець не через провідну роль поняття вартостей в плюралізмі. (2) Ця розмаїтість не є поодиноким
фактом, вона зазвичай вказує на поняття вартостей. (3) Не
зважаючи на занепад релятивізму, який вбачає ті ж можливості втілення людської самості в кожній формі життєсвіту. Поза сумнівом, що плюралізм є значним надбанням в
ім’я людських можливостей, як індивідуума, зокрема, так
і гомогенних груп в цілому. (4) І без того, жодна з чисельних інституцій права немає повноваження на примус, яке
б дозволяло визначати форми життєсвіту, навіть, попри їх
встановлення своїми відданими членами, відповідальними особами і повнолітніми громадянами. (5) Таким чином,
плюралізм надає різним людям свободу самим визначати
їх форми життєсвіту і ця свобода зосереджена в справедливості. (6) Поза поняттям вартостей, чи процедури легітимності плюралізму, як самоцілі і головного принципу
політичної справедливості, що разом з тим закріплює право на дозвілля.
(7) Плюралізм незалежний від визнання, володіння
толерантністю. (8) Його початковий щабель, іменується
більш пасивною толерантністю, і зводиться до значущості
сторонньої свободи дій і є запорукою збереження її своєрідності. (9) Оскільки люди відрізняються у відповідності
до своїх потреб, інтересів, талантів, окрім того ніхто не є
застрахованим від омани, упереджень, помилок, відповідно й належать до лав пасивної толерантності, що і є передумовою цивілізованого поводження одне з одним.
(10) Активна ж толерантність є сторонньою цього і виходить за ці межі. (11) Вона не може обмежити Інших, лише,
тим, що вже й так належить по закону. (12) Також вона позитивно ставиться і до незалежної сторони життя Інших, їх
прав життя, свободи, і розвитку. (13) Толерантність ґрунтується на свободі і гідності кожної людини, зобов’язуючи
до послуху Інших і визнання інаковості рівноцінною. (14)
Із внутрішньої свободи розпочинається завзятий пошук
терпимої людини, аж ніяк не тієї моделі життя, де панує
насильницьке поводження та схильність до ліквідації супротивника. А, відтепер, радше сумісність є основою рівноцінності і взаєморозуміння. (15) Їх толерантність закінчується тільки там, де порушується підстава легітимності,
що стає очевидним в правах людини, виявах свободи і гідності усіх людей.
(16) Громадянська ж толерантність виходить ще й за
межі активної толерантності. (17) Визнання права за усіма
співгромадянами на особисті переконання сприяє розвитку поінформованості щодо ризику їх омани чи упередЗбірник наукових праць «Ґілея: науковий вісник»
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жень. Звідси, не зважаючи на конкуренцію власних переконань, вони зрештою обов’язково мають дійти висновку
щодо своєї спроможності і готовності у разі потреби долучитися до дискусії щодо розташування особистих переконань. (18) Звичайно ж ідеться не про усі переконання, а
лишень ті, що є істотними для сумісної правової впорядкованості. (19) Ті, хто розвивають толерантність виходячи
лише із стратегічних чи прагматичних засновків подекуди набувають репутацію супротивника демократії. Адже,
полишають демократію лише на влучність «гострого
слівця», в той час, коли найбільший запит стосується громадянської толерантності, що й сприяє збільшенню розчарування в демократії. (20) Не більш, аніж, прагматичне
обгрунтування громадянської толерантності належить до
передумов та уможливлює таке явище, як плюралістична
демократія. (21) Для більш точного поняття, варто виокремити три щаблі:
(22) Найнижчий щабель іменується юридичною компетенцією, яка зводиться до здатності і готовності дотримуватися чинних законів плюралістичної демократії. (23) Ця
здатність відповідає принципам елементарних громадянських чеснот, себто суті феномена права. (24) На другому
щаблі, деліберативної компетенції ідеться про здатність
і готовність суб’єкта зберігати дистанцію щодо власних
внутрішніх переконань, ба більше того дискутувати щодо
них зі сторони (з огляду на збереження все тієї ж дистанції). (25) На третьому і найвищому щаблі, диспозитивної
компетенції ідеться, про здатність поставити власні переконання під сумнів та, навіть, у зв’язку з цим мати схильність до зміни аргументів.
(26) Вочевидь, що ідеальний громадянин, розчулений
плюралістичною демократією належить до третього щабля, себто тотальної державно–громадянської толерантності. (27) Втім, незважаючи на це, вона не може бути
проголошеною. (28) Оскільки, внаслідок цього феномен
демократії буде зводитись до виразно авторитарної держави, що суперечить праву громадян на розпорядження внутрішнім ядром власних переконань, принаймні змісту сумління. (29) Попри, це вони, навіть, не вимагають тотальної
державно – громадянської толерантності, що унаочнена на
другому щаблі, де кожен здатен відверто дискутувати щодо
власних переконань. (30) Вони, лишень задовольняються
недостатньою деліберативною компетенцією, в межах якої
ідеться про готовність прийти до добрих товарищів з порадою. (31) Однак, навіть, не дотримуються, і не вимагають
цього, ймовірно лишень покладають сподівання. (32) Тим
не менш, жадають мати можливість репрезентувати кожне
переконання публічно, аби утриматись від закликів насилля та не суперечити основам демократичної правової держави. (33) Відповідно, бути не лише радикальними супротивниками демократії, але й спроможними чинити опір.
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Фікрет Годжа і Абдулла Аріпов
60–і роки XX століття в літературі колишнього радянського союзу
ознаменовані як початок нового поетичного етапу. У цей період молоді
і яскраві таланти, які вступили на літературне поприще, дали поштовх
зростанню національно–художнього мислення. Азербайджанські
і узбецькі шістдесятники також проявили особливу активність в
оновленні літературно–художньої думки. Хоча в літературознавстві
в деякій мірі і написано про художні заслуги цього покоління, його
своєрідних особливостях, нововведеннях, привнесених в мистецтво
слова, про взаємні творчі відносини і відповідності поетів і письменників
шістдесятників немає достатніх досліджень. Так, наприклад,
науково–теоретичне дослідження творчості Фікрета Годжа і узбецьких
шістдесятників з вказаною точки зору важливо для збагачення обох
національних літературознавств. У цьому сенсі порівняльний аналіз
символічних віршів Абдулли Аріпова і Фікрета Годжа дає можливість
представити літературну та національно–громадську картину
зазначеного періоду.
Ключові слова: «Канатоходець», «Канатохідці», символічний образ,
семантика образу, Абдулла Аріпов, Фікрет Годжа, шістдесятники.
Gasimov Y.A., Candidate of Philology Science, Institute of Literature
named Nizami National Academy of Sciences of Azerbaijan (Azerbaijan,
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Fikret Goja and Abdulla Aripov
60s of the 20th century are important as the beginning of new poetic
stage in former Soviet literary environment. A series of young and bright
talents, coming into the literature in this period, stimulated growth of national
literary thinking. The sixtyths of Uzbekistan and Azerbaijan showed particular
activity in renovation of literary thinking as well. Despite that some works
were carried out in literary studies about literary activity, peculiarities of
this generation and innovations they brought into the art of word but yet no
considerable research was carried out about creative relations between
those two generations and harmony of these relations. For example, study of
the creativity of Fikret Goja on scientific–theoretical background at this point
of view with the works of the sixtyths is very important for enriching the both
national literary studies. Comparative analysis of series of symbolical poems
of Abdulla Aripov and Fikret Goja in this context allows picturing out literary
and national–social condition in the mentioned period.
Keywords: «Rope–dancer», «Rope–dancers», symbolic image,
semantics of image, Abdulla Aripov, Fikrat Goja, the poets of the sixties.
Касумов Я.А., кандидат филологических наук, Институт
литературы им. Низами НАН Азербайджана (Азербайджан, Баку),
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Фикрет Годжа и Абдулла Арипов
60–е года XX века в литературе бывшего советского союза
ознаменованы как начало нового поэтического этапа. В этот период
молодые и яркие таланты, вступившие на литературное поприще,
дали толчок росту национально–художественного мышления.
Азербайджанские и узбекские шестидесятники также проявили
особую активность в обновлении литературно–художественной
мысли. Хотя в литературоведении в некоторой степени и написано
о художественных заслугах этого поколения, его своеобразных
особенностях, новшествах, привнесенных в искусство слова, о
взаимных творческих отношениях и соответствиях поэтов и
писателей шестидесятников нет достаточных исследований. Так, к
примеру, научно–теоретическое исследование творчества Фикрета
Годжа и узбекских шестидесятников с указанной точки зрения
важно для обогащения обоих национальных литературоведений. В
этом смысле сравнительный анализ символических стихотворений
Абдуллы Арипова и Фикрета Годжа дает возможность представить
литературную и национально–общественную картину указанного
периода.
Ключевые слова: «Канатоходец», «Канатоходцы», символический
образ, семантика образа, Абдулла Арипов, Фикрет Годжа,
шестидесятники.
(стаття друкується мовою оригіналу)

Поэты, описывая определенные объекты действительности и события жизни, стремятся облачить в художественную форму, поэтизировать свои мысли и впечатления, выразить свое отношение к человеку, общественной
среде и реальной действительности. Другими словами, в
художественном творчестве, особенно лирике, описываемое событие и объект не являются собственно целью и не
столь важны сами по себе. Действительно, в сюжетных лирических произведениях, выражаясь словами Гегеля, «не
самое событие, но отражающийся в нем душевный строй
составляет центр» [1,с.294]. В этом смысле, следующие
мысли проф. Азада Шарафуддинова по поводу лирических
произведений известного узбекского поэта–шестидесятника Абдуллы Арипова, заслуживают внимания: «Поэзия,
как и другие виды искусства, значит образно мыслить.
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Лирика А.Арипова всегда оформлялась на основе ярких,
живых, многозначных и глубоких образов. Поэт, изучая
жизнь, наблюдая за ней, становится свидетелем тысячи
различных явлений и событий. Все это не проходит бесследно сквозь память поэта. Напротив, они вызывают различные ассоциации, новые мысли и чувства, а также дают
поэту возможность выразить суждения о жизни и природе
человека. Обаяние творчества Абдуллы Арипова заключается в том, что он способен породить истинно поэтическую искру из событий и предметов, по поводу которых
неоднократно писали другие предшествующие ему поэты.
В результате эти события и вещи предстают перед нами в
своих новых функциях, заставляют нас глубоко задуматься
о жизни» [2,с.166]. Как своеобразное художественное подтверждение этого суждения ученого обращает на себя внимание стихотворение Абдуллы Арипова «Канатоходец».
Описываемые в стихотворении картины–события надолго не оставляют душу читателя: «Buludlara yandaş, səma
altında Kiprikdəki yaş tək durur kəndirbaz. Qılıncın tiyəsi tək
kəndir üstündə Gözlərini yumub gedir kəndirbaz. Adamlar,
adamlar, siz alqışlayın, Baxın o nə qədər çevik və cəsur. Bəs
biz, eh bəzi gözü açıqlar Heç gedə bilməyir geniş yolda da»
[3,с.60]. Подстрочный перевод: «Словно капля слезы на
реснице, канатоходец под небом, бок о бок с облаками.
На канате, подобном лезвию меча, закрыв глаза, двигается вперед канатоходец. Люди, люди, аплодируйте ему.
Смотрите, как он ловок и храбр. А мы? Некоторые с открытыми глазами не могут следовать даже по широкой дороге». [3,с.60].
Интересен стиль контраста в «Канатоходце». Здесь
представлены противоположные уровни – низ и верх, иными словами, канатоходец – «друг» облаков и те, кто внизу,
у которых открытые глаза, но которые не способны двигаться даже по прямой широкой дороге. Поэт призывает
зрителей восхищаться смелостью и отвагой канатоходца,
он желает, чтобы в сердцах тех, кто не может с уверенностью следовать по широкому пути, зародилось желание
нравственного роста, стремления к высоте, вершинам.
Если в ранней лирике Абдуллы Арипова образы из «Мха»
и «Родника» предстают как символы жизнелюбия, воинственности и непобедимости, то его «канатоходец» представляет победителей, любителей вершин в жизни. В то же
время, глубоко проанализировав эти поэтические тексты,
мы прослеживаем близость «людей» из «Канатоходца» с
«тяжелыми камнями» из «Мха» и «людьми» из «Родника».
Правда, внешне «люди» из «Родника» по савнению с
толпой, описанной в «Канатоходце», предстают более
активно. Читателю кажется, что «добродушные», «благожелательные», «великодушные» люди, желающие помочь
маленькому родничку, достаточно отличаются от бесчувственных, бессердечных и неспособных оценить смелость
и отвагу людей из «Канатоходца». Однако эти свойства
и черты первых внешние, видимые глазом качества и не
имеют связи с их сущностью. В действительности это
«родственные» образы, одинаково думающие и общего
происхождения. Между людьми, не умеющими проложить
себе дорогу, не способными самостоятельно жить, положившись на свои силы, и теми, кто не ставит перед собой
большие цели, не желает покорять вершины, преклоняется перед судьбой, нет никакой разницы. Поэт воспевает
могучие личности, способные защитить в любых обстоятельствах свое Я и сохранить свою сущность, людей, обладающих блестящей силой и крепкой волей, восхваляет
непобедимый человеческий дух.
Эстетический пафос стихотворения «Канатоходцы»
Фикрета Годжа соответствует семантическим пластам стихотворения «Канатоходец» Абдуллы Арипова.
Характерную особенность образа канатоходца в стихотворении Фикрета Годжа определяют такие качества, как
оригинальность, стремление отделиться от толпы, стать
выше своей среды: «Yer üzündə böyük bazar, bazarın da
başı üstdə kəndir çəkir kəndirbazlar» [4,с.186]. Подстрочный
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перевод: «Большой базар на белом свете, над базаром канат растянули канатоходцы» [4,с.186]. Уже с самого начала
стихотворения поэт подчеркивает уровень любимого образа. Пространство и место канатоходцев не то же, что у
окружающих, они не в одном ряду с ними. Лирический
субъект, являющийся носителем идеи поэта, – лирический
«он», «они» заняли место над рынком. Иными словам, они
стоят над рынком – миром. Какие же качества обеспечивают высокий уровень этой группы, на чей уровень поэт
делает особый акцент. Поэт точными и короткими поэтическими определениями дает прекрасный ответ на это:
«Kəndirbazlar öz ömrünə gülənlərdi, Pul qazanıb girlənməyə
gəlməyiblər, bu dünyaya zarafata gələnlərdi» [4,с.186].
Подстрочный перевод: «Канатоходцы – это те, кто смеются
над жизнью, Не пришли они зарабатывать деньги, приставать к другим, пришли они в этот мир шутить» [4,с.186].
Автор характеризует не только тех, кто на вершине, он
не забывает и тех, кто в низу. Эта характеристика весьма
важна для того, чтобы подчеркнуть поэтический контраст
между теми, кто на высоте и кто в низу, еще отчетливее выделить разницу между ними. Как живут те, кто внизу? Чем
они заняты? Почему канатоходцев не притягивает этот
удивительный мир внизу – рынок, это пространство, где
с утра до вечера все покупается и продается? На протяжении всего стихотворения поэт стремится ответить на этот
вопрос: «Aşağıda – böyük bazar, alma var ha, vicdan var ha...
Armud var ha... ümid var ha... Hər kəs əlinə keçəni çəkib tökür
bu bazara. Yuxarıda kəndirbazlar keçib gedir...» [4,с.186].
Подстрочный перевод: «Внизу – огромный рынок, яблоки
есть, есть совесть ... Есть груши... есть надежда… Каждый
из людей, что ни попало в руки, притащил на этот рынок.
Наверху канатоходцы ходят...» [4,с.186].
В этом стихотворении речь идет о двух различных мирах, противоположных друг другу уровнях. На этих двух
различных уровнях живут люди, которые говорят на одном
языке, но образ жизни и жизненные пути их абсолютно не
похожи друг на друга. Те, кто внизу настолько привыкли
к омерзительным отношениям и низостям, что ни на миг
не задумываются о будущем – смерти, вернее, не находят в себе силы и воли для того, чтобы подумать об этом.
Канатоходцы же строят свою судьбу своими руками и ногами. Они каждый миг лицом к лицу с будущим – смертью:
«Yuxarıda kəndirbazlar keçib gedir – sağı ölüm, solu ölüm,
yolu kəndir. Elə ki biri sürüşdü – sağa düşdü, sola düşdü, Elə
ki, biri sürüşdü, nə fərqi var, Kəndir boğazına keçdi, nə fərqi
var...» [4,с.186]. Подстрочный перевод: «Наверху идут канатоходцы – справа – смерть, слева – смерть, канат – дорога. Если отступит один – направо иль налево падет, Если
отступит один, какая разница, Канат обвел шею, какая разница» [4,с.186]. Поэт неслучайно использует выражение
«какая разница», настойчиво повторяя его дважды. Ибо
это падение, отступиться канатоходец или нет, ни для тех,
кто наверху, ни для тех, кто внизу, по сути, без разницы.
Так как канатоходцы считают бытие и небытие, жизнь и
смерть, по сути, продолжением друг друга. Для них смерть,
как и жизнь, прекрасна. А для тех, кто внизу, причина «отсутствия разницы» в том, что они ни на секунду не в состоянии покинуть свой мирок, этот бренный мир, выйти за
его рамки, взглянуть извне. Они не имеют ни малейшего
представления о других мирах. «Народ рынка» не ведает о
вершинах, о мире высот, уровне канатоходцев и их духовном мире. Это – самая острая реакция поэта на общество,
окружающую его среду, его моральный протест: «Aşağıda
öz işində olacaqdır yenə bazar. Yenə, yenə yuxarıda taleyilə
oynayacaq yeni–yeni kəndirbazlar» [4,с.186]. Подстрочный
перевод: «Внизу вновь своими делами будет занят рынок.
Наверху вновь и вновь судьбой своей будут играть все новые и новые канатоходцы» [4,с.186].
Однако, это не пессимистическое стихотворение. Как
число тех, кто внизу, слепо привязанных к своему миру,
растет, так и число тех, кто наверху, не убывает. Их ряды
не редеют. В мире, где каждый день рождаются множество
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людей, чтобы ползать внизу, по углам, на улицах и рынках
и рождаются все новые и новые канатоходцы, избравшие
вершины себе родиной.
Список использованных источников
1. Гегель Г.В.Ф. Сочинения. – М.: Издательство социально–экономической литературы, 1958. – Т.14. Лекции по эстетике. – Кн.3.
2. Шарафиддинов. Созвучностью с жизни. – Ташкент: изд.–во
«Молодая гвардия», 1983. – 216 с.
3. Орипов А. Похвала. – Ташкент: изд.–во Литература и искусство, 1983. – 432 с.
4. Годжа Ф. Избранные. – Баку: «Восток–Запад», 2004. – 248 с.

* * *
УДК 378:477
Добровольська О., здобувач, Національний педагогічний університет
ім. М.П. Драгоманова (Україна, Київ), 05031985@ukr.net

Комплексність як умова ефективності
естетичного виховання та самовиховання
особистості
Розглянуто комплексний підхід у реалізації системи естетичного
виховання та самовиховання особистості. Проаналізовано
компетентнісний підхід як основоположний аспект, здатний змістити
акценти у змісті підготовки вчителів і суттєво вплинути на процес
формування естетичної культури педагога. Розкрито динаміку
суб’єктного саморозвитку і самовиховання студентів в умовах
навчальної діяльності.
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Self–education Efficiency
The article considers an integrated approach in the implementation of
aesthetic education and self–education system. The competence approach
as a fundamental aspect that can shift the focus in the content of teacher
training and make a significant impact on the process of forming the
aesthetic culture of teacher are being analyzed. Author reveals the dynamics
of subjective self–development and self–education of students in terms of
learning activities.
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Комплексность как условие эффективности эстетического
воспитания и самовоспитания личности
Рассмотрен комплексный подход в реализации системы
эстетического воспитания и самовоспитания личности.
Проанализированы компетентностный подход как основополагающий
аспект, способный сместить акценты в содержании подготовки
учителей и существенно повлиять на процесс формирования
эстетической культуры педагога. Раскрыто динамику субъектного
саморазвития и самовоспитания студентов в условиях учебной
деятельности.
Ключевые слова: комплексность, компетентность,
эстетическое воспитание, самовоспитание, личность, педагог,
самосовершенствование, эстетическая культура педагога.

Методологічною основою і важливим принципом естетичного виховання на сучасному етапі є ідея комплексного
підходу, який у реалізації системи естетичного виховання
має подвійне значення. По–перше, система естетичного
виховання має будуватися так, щоб різні види мистецтва
постійно взаємодіяли між собою у процесі впливу на особистість, тобто організовується необхідність тісної взаємодії мистецтва на основі міжпредметних зв’язків. По–друге,
естетичне виховання як виховання засобами мистецтва,
так і засобами дійсності повинно стати органічною частиною будь–якого виду виховання. Завданням естетичного
виховання є не тільки розширення художнього сприймання, списку прочитаних книг, почутих музичних творів, а
й організація людських почуттів, духовного росту особистості, регуляція і корекція поведінки. Естетичне виховання проникає в усі сфери життя, воно забезпечується всіма
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ланками виховання і використовує багатство і різноманітність його засобів [6,с.17].
Досягнення мети у естетичному вихованні не можливо
без застосування методології самовиховання особистості.
В цьому контексті потрібно розглядати поняття «самовиховання» як цілеспрямованої діяльності людини по вдосконаленню власних позитивних якостей і подолання можливих негативних характеристик.
Якщо виховання може інколи здійснюватися незалежно від волі і бажання вихованця, то самовиховання як
процес усвідомленого, цілеспрямованого і бажаного розвитку можливе лише в разі збігу сприятливих зовнішніх
умов і певних внутрішніх передумов. Як зазначає І.Бех,
самовиховання ґрунтується на повазі особистості до себе.
Особистість цієї взаємодії пов’язана з подвійністю позиції
особистості у самовихованні, оскільки людина виступає
немовби у двох особах стосовно себе – в особі вихованця і
в особі вихователя. При цьому основна мета – «створення»
індивідом себе через творче ставлення до себе [1,с.7].
Важливу роль у досягненні мети самовиховання відіграє
й установка. Завдяки їй людина обирає з навколишньої
дійсності або з власного досвіду необхідні для поведінки
об’єкти з метою реалізації запланованих дій, задоволення
потреб. Без неї всі зусилля щодо самовиховання будуть
марними. Отже, самовиховання – це один із різновидів
людської діяльності, важка робота над собою. її ефективність залежить насамперед від цілеспрямованості людини,
наявності у неї стійкої мотивації, позитивних установок,
правильного вибору методів самовдосконалення, систематичності зусиль і постійного самоконтролю. Без самовиховання неможливе досягнення успіху в навчанні, педагогічній діяльності, сімейних стосунках і в житті загалом
[11,с.99].
Як вже було згадано раніше, поряд із терміном «самовиховання» найчастіше використовують такі поняття, як
«саморозвиток», «самовдосконалення», «самотворення»,
«самоосвіта» тощо. Саморозвиток особистості можна
визначити як одну з атрибутивних характеристик людини, спосіб її існування, що виступає як індивідуальна активність, спрямована на розвиток в собі певних якостей
і позначена якостями як особистісними, тобто такими,
що мають відбиток особистісних зусиль, праці, напруги.
Саморозвиток особистості може виявлятися в двох видах – в неусвідомлених формах (наслідування, адаптація,
гра тощо), коли індивід не має мети змінити себе власними
зусиллями, і у вищих усвідомлених – таких, як самовиховання, самотворення, самоперевиховання, самовдосконалення, в основі яких – цілеспрямована діяльність особливого плану [5,с.149].
Процеси самоосвіти і самовиховання – якісно відміні
етапи у розвитку особистості студента, вони об’єднують
зовнішній і внутрішній світ в єдине ціле. Ці процеси лише
тоді можна назвати самоосвітою і самовихованням, коли
вони є свідомими діями особистості, спрямованими на самовдосконалення, тобто такі дії, в яких людина є активним
суб’єктом самоосвіти, морального, трудового, фізичного,
естетичного саморозвитку. У найзагальнішому визначенні
самовиховання, на думку І.Беха та Ю.Орлова, – це певний
тип ставлення, дій щодо самого себе і власного майбутнього з точки зору відповідності певним моральним нормам
[1,с.19].
Процес самовдосконалення відбувається не лише у моральній сфері, але при цьому його особлива природа виявляється лише у духовно–моральній спрямованості будь–
якої діяльності. При цьому засобом самотворення людини
стає духовна наповненість, що потребує етичної рефлексії.
Визначальною змістовною ознакою самовдосконалення як
руху особистості до сутнісного самоздійснення виступає
моральність, поза якою «вдосконалення стає напрацюванням часткових вмінь, втрачаючи свій гуманістичний зміст,
людинотворчу спрямованість» [9,с.5], тобто визначальною
є не ступінь розвитку певних якостей – важливо, наскільки
ці якості розуміються особистістю як моральні.
Критерієм самовдосконалення постає цілісність людини, обумовлена двоїстістю людської природи; в свою
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чергу, «діяльнісний спосіб людської реалізації робить критерієм досконалості характер діяльності: адекватний та
універсальний – спрямований на здійснення родової сутності людини, чи ворожий людській суті, частковий – покликаний задовольняти суто матеріальні та фізичні потреби, які виражені у домінуючому прагненні до накопичення
та споживання» [9,с.7].
Деякі дослідники розглядають професійне становлення
вчителя саме з погляду самовиховання, куди включається освоєння наступних дій: цілепокладання (вибір цілей
професійної діяльності і постановка завдань); планування (вибір дій, що дозволяють досягти поставлених цілей
і завдань); оволодіння засобами і способами самовиховання; самоконтроль (порівняння досягнутих результатів
з очікуваними); корекцію (виникає у разі відхилення від
намічених цілей) [12,с.183]. Зокрема, М.Й. Боришевський
зазначає, що суттєвою ознакою процесу самотворення, що
розуміється як синонім самовдосконалення особистості, є
його дієвий характер, органічне проникнення у вияви активності, поведінки та діяльності особистості. Вважаючи
самотворення однією з умов гармонійного розвитку особистості, вчений підкреслює, що цей процес – внутрішнє,
діяльне начало, стрижнева сутнісна здатність, що забезпечує можливість безперервних змін у структурі особистості як динамічної, саморегульованої та відкритої системи.
Самовдосконалення неможливо уявити поза суб’єктністю
особистості як здатністю активного суб’єкта творити себе
і водночас спричиняти позитивні зміни у всьому навколишньому і завдяки цьому переживати цінність життєвих
виявів своєї індивідуальності, власної неповторності. Як
зазначає М.Й. Боришевський, самотворення – це розгортання власної суб’єктності, зростання її рівня, ефективності [3,с.56].
Динаміка суб’єктного саморозвитку і самовиховання
студентів в умовах навчальної діяльності забезпечується за
дотримання наступних етапів: Перший етап – формування навичок самопізнання, розвиток рефлексій, емпатійних
здібностей, навчання прийомам самовладання; актуалізація ціннісно–мотиваційної сфери пізнавальної, дослідницької діяльності; розвиток здатності студентів розглядати навчальну діяльність як життєво важливе і значуще
явище, подію; пошук альтернативних способів самореалізації, саморозвитку, самовдосконалення в цій діяльності.
На цьому етапі розвивається інтерес до свого внутрішнього світу і внутрішнього світу інших людей на основі
рефлексії та емпатії. Другий етап – оволодіння основами
суб’єктної життєтворчості. На цьому етапі має бути створений певний суб’єктний фон, що актуалізує рефлексію в
оволодінні цінностями і сенсами навчальної діяльності,
сприяє створенню індивідуальних проектів самореалізації, саморозвитку і самовиховання. Для цього необхідне
створення ціннісно–смислового суб’єктного поля. Третій
етап – актуалізуються здібності студентів до професійного
самовизначення, формування майбутньої професійної наукової культури. Особливе значення надається розвитку
регулятивних механізмів навчальної діяльності, поведінки, спілкування. Четвертий етап – практична реалізація
індивідуальних моделей самореалізації, саморозвитку й
самовиховання в навчальній діяльності. На цьому етапі активно розвивається активна суб’єктна позиція в межах модельованої майбутньої професійної діяльності. Особлива
увага приділяється актуалізації процесів самоактуалізації
та самореалізації в створеному суб’єктно–смисловому
полі, вдосконаленню регулятивів поведінки, спілкування,
діяльності, самооцінки особистісних досягнень і їх динаміки [8,с.130].
Основоположними аспектами, здатними змістити акценти у змісті підготовки вчителів і суттєво вплинути на
процес формування естетичної культури педагога, який
буде носієм і транслятором культурних і загальнолюдських цінностей в учнівському середовищі, є застосування
компетентнісного підходу, який може надати змістові педагогічної освіти діяльнісну, практико і особистісно орієнтовану спрямованість [15,с.259].
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Компетентнісний підхід, на думку науковців, орієнтований на результат освіти, виражений у формі компетенцій, і націлений на тип життєдіяльності, за Е.Фроммом,
«я живу». Використання подібного підходу може сприяти
подоланню традиційних когнітивних орієнтацій вищої
освіти, веде до нового бачення самого її змісту, методів і
технологій.
Головний термін, який використовує ця методологія –
компетенція, вона розуміється комплексно як структура,
яка ґрунтується на знаннях, навичках і вміннях, необхідних для здійснення конкретної професійної діяльності, але
ними не вичерпується, обов’язково охоплюючи особистісне ставлення до них особистості, а також потенційної
здатності індивіда до мобілізації знань, умінь і зовнішніх
ресурсів для ефективної діяльності в конкретній життєвій
ситуації. Відповідно, компетентнісний підхід сприяє розвитку особистісних якостей студента (ціннісних орієнтацій, знань, умінь, навичок, здібностей), формуванню здатності до діяльності в певній особистісно–значущій сфері
[18].
Естетична компетентність є найбільш інтегративна характеристика естетичного розвитку майбутнього вчителя,
в основі якого лежить сформованість розуміння і сприйняття явищ дійсності та культури крізь призму понять
«прекрасного і потворного», «трагічного і комічного»
тощо, а також наявність системи теоретичних знань, практичних умінь у галузі естетики, які визначають здатність
фахівця вирішувати професійні завдання, що виникають
в реальних ситуаціях професійної педагогічної діяльності, з орієнтацією на естетичні сенси. Ціннісно–світоглядна
компетентність майбутніх учителів пов’язана з ціннісними орієнтирами педагогів, їх здатністю бачити і розуміти
навколишній світ, орієнтуватися в ньому, сприймати цілісно картини світу як сукупність світоглядних знань про
світ, сукупність предметного змісту, яким володіє людина;
здатністю до успішної діяльності в різних сферах життя,
усвідомлення свого місця в ньому, до вибору цільових та
смислових установок для своїх дій та вчинків, творчої самореалізації, до свідомого прийняття рішень [15,с.261].
Естетична компетентність та бачення навколишнього світу неможливі без відчування краси, як внутрішньої
сутності самовиховного процесу. Наявність істинних, високохудожніх і естетично виразних образів вчителя виявляється важливим і дуже необхідним орієнтиром для
майбутніх педагогів в професійному будівництві самих
себе, в моделюванні образу власного Я, в освоєнні важкої
і відповідальної Місії – становлення в людині людського.
Присутність в свідомості майбутнього педагога такого
еталонного і привабливого образу виявляється могутнім
стимулом самовдосконалення, що визначає мету, мотиви,
домінуючі настанови особи, впливає на зміст і характер діяльності, забезпечує формування і засвоєння необхідних
знань, умінь, навиків, а у результаті – професійного досвіду і вигляду майбутніх педагогів [13,с.302].
Самовиховання культури, дисципліни, волі й думки,
щоденний самоконтроль, вироблення характеру, керування емоціями – усе це особистість може й повинна робити
сама, дедалі глибше пізнаючи й опановуючи себе. Але подібне можливе лише за умови розвиненості душі, чутливості до навколишніх людських впливів, перш за все до
доброго слова, поради, лагідного чи суворого погляду.
Самовиховання й любов – тісно пов’язані явища. Симпатія,
інтерес дають напрям думкам та почуттям. Сердечне ставлення до оточення штовхає до дій, які приносять задоволення рідним, близьким, знайомим. Постійне зіставлення,
рівняння на позитивні приклади – невід’ємна умова самовиховання. Вона шліфується, вдосконалюється під час
щоденних дієвих відносин з оточенням, у повазі до їхніх
потреб, у виховних зусиллях до молодших, у піклуванні
про інтереси тих, ким опікуються. Тільки так формується
стала моральна суть у конституції моральної свідомості.
На все життя вона повинна дати потужний духовний заряд небайдужості до добра і зла, забезпечити здібність
правильного орієнтування у складних життєвих колізіях.
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ховання такого сталого, непоборного морального начала,
завдяки якому людина сама стає джерелом благотворного
впливу на інших – вона створює навколо себе добре поле,
випромінює здоровий вплив і, спонукаючи своїм прикладом інших, водночас зміцнює ще більше й у собі самому
власну моральну суть [17,с.303].
Аналіз проведених досліджень свідчить, що у суспільній свідомості існує певний ідеал вчителя, який відображає внутрішню красу особистості як носія високого морального та естетичного начала. Серед найтиповіших
якостей, які повинні виховувати в собі майбутні педагоги
виявляються: інтелігентність; освіта; гуманізм; любов до
дітей; любов до своєї професії; громадянська позиція; соціальна активність; тактовність; уважність; ерудиція; широта кругозору; товариськість; особиста чарівність, краса;
цілеспрямованість; зібраність; оптимізм; почуття гумору; принциповість; чесність, правдивість; проникливість;
справедливість; творчість; воля, завзятість; уміння управляти собою; вірність; доброзичливість; уміння прощати;
безкорисливість; прямота; відвертість; переконливість;
уміння захопити; уміння переконувати; знання предмету; простота; природність; доступність; зацікавленість в
успіхах вихованця; пошана до дитини; організаторські здібності; патріотизм та інші [14,с.169].
Як ніколи сучасно й нагально звучить думка
В.Сухомлинського, що кожен педагог повинен бути добрим спеціалістом, пильно стежити за «переднім краєм»
науки, основи якої викладає [16,с.612], не порушувати
гармонії емоційного, інтелектуального, естетичного світу
особистості. Провідний науковець стверджував, що в ці
відповідальні хвилини (викладання свого курсу) важливо
бути самим собою, живою людиною зі своїми поглядами, радощами, сумнівами, розкриватися перед слухачами
як емоційно багата людина. Висунувши тезу про єдність
етичного та естетичного, В.Сухомлинський наголошував,
що джерело доброти – у творенні, в утвердженні життя і
краси. Добре невід’ємно пов’язане з красою.
Необхідно звернути увагу на те, яке місце в змісті морально–естетичної культури вчителя В.Сухомлинський
відводив творчому ставленню до педагогічної праці. На
його думку, педагогічна творчість – це бачення людиною
свого внутрішнього світу, передусім, свого розуму, свого
напруження інтелектуальних сил, свого розуміння і творення краси в наслідках своєї праці, своїх зусиль. Вчений
наполягав, що ступінь творчості – це особлива спрямованість інтелекту, особливий взаємозв’язок між інтелектуальним життям особистості і виявленням її сил в активній
діяльності [16,с.480]. Він називав творчість самою суттю
життя у світі знань і краси, діяльністю, в якій розкривається духовний світ особистості.
Він простежив зв’язок морально–естетичної вихованості учителя з культурою його емоцій. На його думку,
вона полягає в здатності учителя спостерігати, адекватно
емоційно реагувати на педагогічні ситуації, додержуватись морально–естетичних норм. Тому, на його погляд,
важливе значення в морально–естетичній культурі учителя відіграє педагогічна спостережливість – здатність розпізнавати за найменшими нюансами міміки, жестів, ходи,
відтінків мови душевний стан дитини. Чим тонші відтінки
настрою, переживань дитини сприймає вчитель, тим точніше та гостріше він зможе відчути її морально–естетичне забарвлення й тим повніше буде його виховний вплив.
Основою емоцій учителя В.Сухомлинський справедливо
вважав морально–естетичну чутливість. «Не можна бути
педагогом, не оволодівши тонким емоційно–естетичним
баченням навколишнього світу, це не якась вроджена духовна якість. Вона набувається, осягається, виробляється,
удосконалюється життям. Якщо говорять про педагогічний досвід, про роки праці як джерела, то в це поняття я
включив би передусім тонкість емоційно–естетичного бачення світу і насамперед людини» [2,с.12]. Таким чином,
головним складником професійної та особистісної культури вчителя є естетичні відносини. «Естетичні відносини – основоположне поняття естетики, яке поєднує у собі
всі елементи суспільної свідомості: естетичне сприйняття,
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переживання, почуття, смак, ідеал тощо. Останні формуються, проявляються, і знаходять свою естетичність лише
у процесі естетичного відношення і можуть бути правильно зрозумілими й охарактеризованими більш чітко і повно
лише у взаємодії, як складові елементи єдиного цілого»
[10,с.42]. Загалом естетичні відносини означають органічний зв’язок естетичного виховання із соціальною сутністю
людини. Проте водночас визнання мети естетичного виховання через естетичні відносини лише вказує на те, що
формується, але не дає якісної характеристики цих відносин. Якісну характеристику естетичних відносин виражає
власне «естетична культура особи». М.С. Каган стверджував: «Естетична культура розкриває ступінь прояву естетичного начала, творчості за законами краси у всіх сферах
людської діяльності, ступінь підготовленості соціального
суб’єкта до реалізації такої діяльності». Тому естетична
культура особи є «інтегральним поняттям, яке охоплює і
якісно характеризує всі сфери її свідомості (емоційну, психічну, вольову, інтелектуальну), всі види її життєдіяльності, всі засоби її саморозкриття: вона проявляється і в тому,
як людина мислить, і в тому, що обирає, і в тому, що вміє,
як що–небудь робить, і в тому, яка вона сама» [7,с.36]. Саме
тому естетичне самовиховання повинно розглядатися як
становлення самоорієнтації на красу зовнішнього світу,
красу предметно–практичного світу, красу людини і красу
самого себе («…у людини все має бути прекрасним…»).
Список використаних джерел
1. Бех І.Д. Духовна культуродомінантність як виховний
ідеал: шлях досягнення / І.Д. Бех // Теоретико–методологічні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: зб. наук.
пр. / за заг. ред. О.Додукіної. – К.–Житомир: Вид–во ЖДУ,
2006. – Вип.9. – Кн.1. – С.6–25.
2. Білик В.М. В.Сухомлинський про формування морально–
естетичної культури вчителя / В.М. Білик // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школі: Зб.
наук. пр. / [редкол.: Т.І. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. – Запоріжжя,
2011. – Вип.15. – С.12.
3. Боришевський М. Дорога до себе: Від основ суб’єктності
до вершин духовності: монографія / М.Боришевський. – К.:
Академвидав, 2010. – С.56.
4. Дінтер А.С. Самоосвіта та самовиховання два процеси формування особистості студента / А.С. Дінтер // Наук. вісн. НЛТУ
Укр.: Зб. наук.–техн. праць. – 2008. – Вип.189. – С.303.
5. Єрахторіна О.М. До виявлення сутності та змісту явища
самовдосконалення особистості / О.М. Єрахторіна // Проблеми
та перспективи формування національної гуманітарно–технічної
еліти. – 2008. – Вип.28. – С.149.
6. Ігнатьєва О.Л. Комплексний підхід до естетичного виховання студентської молоді на сучасному етапі / О.Л.
Ігнатьєва // Проблеми сучасної педагогічної освіти: педагогіка і
психологія. – 2006. – Вип.11. – Ч.2. – С.17.
7. Каган М. Философия культуры / М.Каган. – СПб.: ТООТК
Петрополис, 1996.
8. Киливник А.М. Формування культури самоорганізації майбутнього вчителя / А.М. Киливник // Вісн. Житомирського держ.
ун–ту ім. І.Франка. – №57. – 2011. – С.130.
9. Коваленко Ю.В. Суфійська модель моральнісного самовдосконалення (історико–етичний аспект): Автореф. дис. ... канд.
філос. наук: 09.00.07 / Ю.В. Коваленко; Київ. нац. ун–т ім. Т.Г.
Шевченка. – К., 2002.
10. Кутузова Г.І. Естетичне виховання як засіб творення естетичної культури студентської молоді / Г.І. Кутузова // Наук.
вісн. Волинського нац. ун–ту ім. Л.Українки: Філософськи
науки. – 2011. – №24. – С.42.
11. Мешко Г.М. Вступ до педагогічної професії: навч. посіб. /
Г.М. Мешко. – К.: Академвидав, 2010.
12. Подоляк Л.Г. Психологія вищої школи: [навчальний посібник для магістрів і аспірантів] / Л.Г. Подоляк, В.І. Юрченко. – К.:
ТОВ «Філ–студія», 2006.
13. Полянська К.В. Естетичне в структурі педагогічної діяльності / К.В. Полянська // Гілея. Історичні науки. Філософські науки. Політичні науки: Наук. вісник: зб. наук. праць / Нац. пед.
ун–т ім. М.П. Драгоманова, Українська АН. – К.: Вид–во НПУ ім.
М.П. Драгоманова, 2009. – Вип.27. – С.302.

233

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ
14. Репринцев А.В. Эстетическое отношение личности к
действительности: сущность, структура, формирование / А.В.
Репринцев. – Курск: Изд–во Курск, гос. пед. ун–та, 2000.
15. Сотська Г.І. Формування естетичної культури майбутніх
учителів образотворчого мистецтва у вимірах компетентнісного
підходу / Г.І. Сотська // Зб. наук. праць Бердянського держ. пед. ун–
ту (Педагогічні науки). – Бердянськ: БДПУ, 2012. – №2. – С.259.
16. Сухомлинський В.О. Методика виховання колективу / В.О.
Сухомлинський // Вибрані твори: в 5 т. – К.: Радянська школа,
1976. – Т.1. – С.480–612.
17. Фадєєва Т.Ю. Актуальність проблеми морально–духовного виховання / Т.Ю. Фадєєва // Педагогіка формування
творчої особистості у вищій і загальноосвітній школі: Зб. наук.
пр. / [редкол.: Т.І. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. – Запоріжжя,
2011. – Вип.19. – С.303.
18. Хуторской А.В. Ключевые компетенции и образовательные
стандарты / А.В. Хуторской // [Электронный документ] Интернет–
журнал «Эйдос». – 2002. – 23 апр. – Режим доступа: http://eidos.
ru/journal/2002/0423.htm.

* * *

УДК 1:7.01.18
Філіппов В.Л., кандидат історичних наук, доцент, професор кафедри
суспільно-гуманітарних дисциплін, Луганська державна академія
культури та мистецтв (Україна, Луганськ), vad-npu@ukr.net

Проблема взаємодії культури й віртуальної
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Проблема взаимодействия культуры и виртуальной
реальности в условиях глобализации
Объектом анализа стала проблема взаимодействия культуры
и виртуальной реальности в условиях глобализации. Автор
ищет ответы на вопросы, что такое виртуальная реальность и
какое влияние она оказывает на субъекта, возможны ли в случае
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Проблема глобалізації як соціально-культурного феномену, що виник на межі ХХ – ХХІ століть, давно вже
стала загальним предметом філософських, політологічних, соціологічних, а також антрополого-культурологічних дискурсів. Власне феномен глобалізації було
ретельно деталізовано, розроблено й передбачено ще у
ставших уже класичними роботах і проектах «Римського
клубу» в 70-х роках минулого століття. Зокрема, проекти
й експертизи «Римського клубу» випередили дуже багато перспектив, з якими людство тільки мало зіткнутися
в наступний час. «Сутність проблеми, яка постала перед
людством на теперішній стадії його еволюції, полягає
саме в тому, що люди не встигають адаптувати свою куль-
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туру відповідно до тих змін, котрі самі ж вносять у цей
світ. І джерела цієї кризи знаходяться всередині, а не зовні людської істоти…» [1,с.14]. І далі: «Ще кілька десятиліть тому світ людини можна було … представити трьома
взаємопов’язаними, але достатньо стійкими елементами.
Цими елементами були п р и р о д а, сама л ю д и н а
й с у с п і л ь с т в о. Тепер до цієї системи владно увійшов
четвертий і потенційно некерований елемент – заснована
на науці т е х н і к а» [1,с.37].
Усе сказане лише окреслює загальні контури дійсно
глобальної проблеми. Однак зовсім не вичерпує її сутності. Поставимо питання дещо більш різко й водночас
конкретно. Насправді, чи є зростання та зміна людських
якостей такими, що встигають за зростанням технологічного наростання власне цивілізації? У поданому випадку
ми повинні ввести ще одну координату. Ту координату, яка
була намічена ще Хайдеггером у його знаменитому проекті філософії техніки і яку Хайдеггер відніс до ситуації
«постава». «Поставом ми називаємо начало, що збирає,
тієї установки, котра ставить, тобто примушує людину виводити дійсне з його потаємності способом поставлення
його як того, що знаходиться-в-наявності. Поставом називається той спосіб розкриття потаємності, який керує
істотою сучасної техніки» [2,с.229]. Хайдеггерівський
«постав» як масив техніки, набутий людством і такий, що
починає диктувати людству умови його життєдіяльності та
власне правила соціальної гри або соціального існування,
у теперішній момент переростає зовсім в іншу стадію, стадію інформаційного, постінформаційного і, якщо говорити
більш конкретно, віртуального суспільства. Власне кажучи, наявність віртуальності як такої викликає до життя ще
одну проблему, що прямо пов’язана із сутністю культури та
перебуванням людини одночасно у віртуалізованій реальності і в культурі. Ця проблема може бути окреслена таким
чином. Що є для віртуалізованого суспільства реальність?
Яка ця реальність? У яких реальностях насправді перебуває людина? І з іншого боку, яким чином ця реальність,
що роздвоюється, зрештою – помножується у своїх рівнях,
впливає на людські якості й чи встигає людина адаптуватися до цієї ситуації? Це питання насправді постає як глобальне. Можливо, більш ґрунтовне у своєму розкритті, ніж
власне проблема глобалізації. Адже й сама глобалізація, по
суті, що зростає й не керована у своїй динаміці, не може
відрегулювати сама себе. Коли до цієї ситуації додається
роздвоєння реальності або перехід реальності в цілу низку
протилежних сутностей, то тут вибудовуються гігантські
ланцюжки проблем, які переходять одна в одну, одна одну
визначають, і далеко цілком не очевидно, чим закінчиться
взаємодія цих рівнів проблемності (можна сказати й так).
У першу чергу слід розібратися зі знаменитим хайдеггерівським «поставом», котрий на сьогоднішній момент
набув такого очевидного розмаху, що лякає. Розглядаючи
проблему техніки і будуючи практично першу в історії
філософії філософську концепцію техніки, Хайдеггер розглядає це з погляду буття людини у світі. «Захоплена виробництвом, що поставляє, людина стоїть усередині сутнісної сфери постава. … Тому питання, у яке нам стати
відношення до єства техніки, у такій своїй формі вже запізніле. Зате ніколи не пізно запитати, чи знаємо ми власне
про самих себе, що наша дія й наша бездія у всьому то
явно, то приховано втягнута в постав… чи зачеплені ми, і
як власне зачеплені, сутнісною основою самого постава»
[2,с.231]. Власне, це основна проблематика фундаментальної онтології Хайдеггера або екзистенціальної аналітики,
котра в нього завжди сусідить і взаємодіє з фундаментальною онтологією. За Хайдеггером, коли техніка набуває
вказаного масштабу й стає основним полем дій людини
(адже – поза технікою, згідно з Хайдеггером, і, до речі, так
воно й є насправді, людина вже не мислить себе в бутті),
то в людини, власне кажучи, виникає інакший світ. Коли
ми говоримо: «виникає інакший світ», ми тим самим маємо на увазі, що змінюється власне онтологія антропного,
змінюється, власне кажучи, модус буття, у якому людина
наявна. Зміна модусу буття означає зміну модусу всіх вищевказаних атрибутів, тобто рефлексії, самосвідомості,
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спілкування тощо. Хайдеггер з цього приводу відмічає, що
«постав у своїй сутності – небезпека» [2,с.253]. Людина
спілкується з іншими й самою собою за допомогою якогось технічного, можна сказати технологічного, мотиву,
який весь час врізає й здебільшого лімітує власне людську
суб’єктивність. Людина припиняє бути суб’єктом, вона
весь час об’єктивує середовище й сама об’єктивується
під впливом цього середовища. Якщо спілкування являє
собою ситуацію суб’єкт-суб’єктну, то людина, у випадку
нарощення техногенної цивілізації, потрапляє в ситуацію
об’єкт-об’єктної взаємодії. Об’єкт-об’єктна взаємодія позначає тільки те, що в ситуації спілкування кожний з його
учасників стає тільки засобом, метою – спілкування вже
не є. Воно є засобом для нарощування наступного ланцюжка об’єктів. Об’єкти наростають, суб’єкти розчиняються в об’єктах, що наростають. Згідно з Хайдеггером,
це є перетворення «світу» в «несвіт». «…»світ» став несвітом унаслідок залишеності сущого істиною буття. …в
добу виключного владарювання влади, тобто масованого напору на суще для його використання до витрачення, світ стає не-світом, оскільки Буття хоча й перебуває,
але як таке не править у своїй власній царині» [2,с.188].
«Несвіт» – знаменитий хайдеггерівський термін, який
Хайдеггер розцінює нейтрально. Несвіт не означає погано
чи добре. Несвіт, просто кажучи, означає, що те, що було
світом і було буттям, стало іншим. Ось ця інакшість світу,
оберненого в несвіт, де техніка, що зростає, диктує одним
об’єктам можливості впливу на інші об’єкти, – є ситуація, за якої зникає реальність. Ми не можемо тут говорити
про зникнення реальності в цілому, ми можемо говорити
тільки про ускладнення структури цієї самої реальності.
Звичайно, за часів Хайдеггера, навіть пізнього, ситуація
віртуальної реальності тільки спалахувала як деякий проект чи як деяка футурологічна перспектива. У ситуації, у
якій зараз знаходимось ми, віртуальна реальність є фактом, а точніше – чинником, що визначає всі сфери буття,
у тому числі й культурного. Виникає питання: чи здатна
культура, подана як деякий простір, яка розпросторюється
в полі антропного від моменту людського генезису до сьогоднішнього моменту людського буття, витримувати ось
цю змінену й таку, що постійно змінюється, реальність?
Ми можемо говорити й більш різко: чи здатна культура
витримувати мутаційні процеси, що спалахують і флуктують у соціумі? І ще більш різко: чи сполучувана культура
з віртуальною реальністю й чи немає тут перспективи виникнення деякої віртуальної культури? Якщо ці питання
закономірні, тоді ми з необхідністю зобов’язані вивести
висновки: чи є людина, яка перебуває у віртуальній реальності, приналежною до Homo sapiens, чи ж це є деяка людина, яка знаходиться в ситуації переходу від Homo sapiens
до деякої іншої людської модифікації. Ми в жодному разі
не збираємося нагнітати тут ситуацію навіть теоретично,
ми просто повинні розставити акценти й вибудувати логіку міркування. Хайдеггерівський несвіт не є світ культури – і це перше, що ми зобов’язані стверджувати. Але він
є, і факт його онтологічного буття, тобто наявності, примушує нас окреслити його контури. Очевидно, хайдеггерівський несвіт, представлений на сьогодні як інформаційне
або постінформаційне суспільство, є насправді деяке розширення й продовження людських можливостей. Усе виглядало б цілком благополучно, якби не одне питання. Ці
можливості – людські, вони антроповідповідні у своїй суті
чи знову ж ми маємо справу з деяким феноменом, який нам
ще тільки доведеться усвідомити. І з іншого боку, чим є
ця віртуальна реальність? Це поле «я» чи поле «не я», це
поле, у якому «я» і «не я» вже нерозрізнювані, і чи є віртуальна реальність полем можливого діалогічного спілкування. Якщо це так, то в чому суть подібного спілкування,
чи маємо ми справу в поданому випадку з діалогом, чи ми
маємо справу з безпосереднім самовираженням особистості, яка рефлексує. Що тоді собою являє ця особистість?
Як ми бачимо, ланцюжки питань нанизуються та продовжують ускладнюватися, і це відбувається саме через
те, що ми маємо справу з феноменом ускладнення й багатоструктурності реальності. Ясно, у зв’язку з цим, що
Збірник наукових праць «Ґілея: науковий вісник»
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багатоструктурна реальність сама собою втрачає цілу
низку тих антологічних параметрів, якими вона володіла.
Дійсно, якщо, висловлюючись фігурально, першою реальністью є природа, а культура, як відомо, являє собою деяку другу реальність, то з якою, власне кажучи, ми маємо
справу реальністю, коли мова йде про реальність віртуальну? Цілком зрозуміло, що віртуальна реальність – це деяке
інобуття перших двох реальностей – і природи, і культури.
Якщо це інобуття природи й культури, тобто деяка особлива реальність, що володіє власною самоцінною атрибутикою, тоді, безсумнівно, і наступне твердження, що ця
реальність породжує до життя не просто чергову модифікацію Homo sapiens, який переживає деяку цивілізаційну
напруженість, – ні. Подібна реальність породжує тоді деяку особливу специфіку Homo sapiens, який уже здатний і
повинен мислити по-іншому, деідеологізувати по-іншому
і, власне кажучи, виражати себе у своїй культурній повноті
та самоцінності також по-іншому. Подібна ситуація має велику складність. І в подібній ситуації неможливо вдаватися
до полярних оцінок, тобто оцінювати це з позиції «добре»
або «погано», це просто є і некоректним, і недоречним.
По-перше, тому, що ми ще не стикалися з подібною ситуацією. По-друге, тому що ця ситуація не є сталою і скоріш
за все знаходиться в стані переходу до деякої інакшої, суто
технологізованої та інформаційно насиченої реальності.
Про сутність цього переходу Хайдеггер писав, що «буття
в забутті його єства відвертається від цього єства і тим самим обертається проти істини свого єства. … можливо, ми
вже стоїмо під тінню події цього повороту, яка насувається» [2,с.255]. Необхідно також відмітити в цьому зв’язку,
що й людина, по суті, не є кінцевим продуктом. І ця людина також піддана розвитку, як піддане все те поле, яке створене нею самою. Іншими словами, і культура, і людина,
вступаючи в ситуацію постінформаційного суспільства, і
в ситуацію третьої, тобто інформаційно-віртуальної реальності як реальності онтологічно існуючої, будуть взаємно
змінювати свої якості. І жодному оцінному судженню, на
сьогоднішній момент, подана ситуація не підлягає.
Відповімо тоді на питання, поставлене ще Хайдеггером,
про те, що є технологія, що є філософія техніки в ситуації
«постава» і «несвіту». На думку Хайдеггера, це також не
підлягало оцінці. Він не робив негативних суджень, він,
просто кажучи, констатував той факт, що світ знаходиться
в цій стадії. Зазначимо, що Хайдеггер говорить це в 70-ті
роки XX століття, коли до сьогоднішньої віртуалізації соціуму було ще дуже далеко. Безсумнівно, Хайдеггер передбачив те, що відбувається сьогодні, і безсумнівно також,
що хайдеггерівський аналіз не може бути завершеним на
сьогоднішній момент. Ми зобов’язані продовжити хайдеггерівські розмірковування, визнаючи їхню справедливість.
Отже, віртуальна реальність видозмінює суб’єкта,
оскільки суб’єкт у віртуальній реальності потрапляє у
двозначне й парадоксальне становище. Він, з одного боку,
значно більш вільний, ніж у випадку реальності першої
або другої, тобто природи або культури. Але, з другого
боку, це, деякою мірою, псевдосвобода, оскільки розмиваються межі власного «я». Можна висловитися й точніше.
Чи є суб’єкт, який перебуває у віртуальній реальності і в
цій віртуальній реальності створює деякий свій індивідуальний простір, чи є він в даному випадку чистим «я».
Однозначної відповіді немає. Він одночасно рівний собі й
не рівний собі, оскільки максимум свободи, якої він досягає у своїх інтенціях самовираження, розмиває його
суб’єктність. Крім того, чи постає він адресатом, кому
спрямоване його повідомлення? І тут є відповідь: його
повідомлення спрямоване всім, тобто конкретно – нікому.
Він просто локалізує й позначає себе у віртуальній реальності, і тут ми отримуємо цілком особливий феномен культури, ми отримуємо безкінечну свободу, безкінечне моделювання власної реальності, абсолютно розчинене назовні
й нікому, власне кажучи, не адресоване.
Тепер уявимо собі, що віртуальна реальність однозначно виглядає за такою ж схемою для будь-якого з подібних
суб’єктів, які розчинені по відношенню не один до одного,
а у світ. Ми отримуємо неймовірно ускладнену систему
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пересічень не просто інформації, а інформації екзистенціональної, інформації, що насичена почуттями, переживаннями, інтенціями, інформації, що несе в собі безкінечну
кількість повідомлень. І ось це все пересікається, взаємно
накладаючись, утворює сучасне культурне середовище.
Зрозуміло, що з ситуацією подібної складності людство
раніше ніколи не стикалося. Але ще більш зрозуміло те,
що сама ця ситуація являє собою своєрідний «чорний
ящик», де на вході – ось такі повідомлення, на виході –
простори цих повідомлень, і що відбувається всередині –
фактично нікому не відомо. Підкреслимо, однак, у цьому
випадку, що системи подібної складності, яка наростає, що
працюють за принципом «чорного ящика», завжди здатні
до деякого саморуху. Вони розвиваються за власними законами, і ці закони вже не коректуються. Іншими словами,
віртуальна реальність усе більше й більше стає реальністю, і в такому випадку не важливо, третя вона, четверта чи
в неї є деяка інертність. У даному випадку нас цікавить,
що ця друга реальність, що вона здатна до саморуху та до
саморозвитку і що вона, безсумнівно, накладає відбиток на
тих, хто її створює, тобто на конкретних суб’єктів. Навіть
якщо у випадку суб’єктивної участі в цій реальності ми
маємо справу із системою подібної складності, тоді нам
слід збентежитися таким питанням. Як же тоді у подібній
ситуації поводять себе цілі культури, коли вони стикаються в ситуації віртуальної реальності, коли різноманітні традиції, світогляди, світовідчуття та інші ціннісні мотивації
починають взаємно переходити одне в одного, починають
взаємодіяти і конституювати нові виміри?
У цій ситуації, звичайно, слід згадати низку традицій, які
вже існували в науковій літературі, культурологічних дослідженнях, але які, на жаль, на сьогоднішній момент уже
не є всеохоплюючими або вичерпними. Ми маємо в даному випадку на увазі знамениту концепцію Лотмана про так
звані «культурні вибухи». «Рух уперед відбувається двома
шляхами. Наші органи
почуттів реагують на невеликі
порції подразнення, які на рівні свідомості сприймаються
як деякий неперервний рух. У цьому сенсі неперервність –
це осмислена передбачуваність. Антитезою їй постає передбачуваність, зміна, що реалізується в порядку вибуху.
Передбачуваний розвиток на цьому тлі видається значно
менш суттєвою формою розвитку» [3,с.170]. Це дуже глибоке осмислення тієї реальності, яку досліджував Лотман
наприкінці минулого століття і яка взагалі була властива
московсько-тартуській семіотичній школі, очолюваній
Лотманом. Коли Лотман говорить про «культурний вибух», він має на увазі, що різноманітні культури як деякі
знакові, семіотичні й ціннісні спільності, стикаючись одна
з одною, породжують треті нові якості. Тобто культури
вступають у діалог. Природно, що суб’єкти, охоплювані
цими культурами через «культурний вибух», також комунікують. «Неадекватність агентів комунікації перетворює
сам цей факт з пасивного передавання на конфліктну гру, у
ході якої кожна сторона прагне перебудувати семіотичний
світ протилежної за своїм зразком і, одночасно, зацікавлена в збереженні своєрідності свого контрагента» [4,с.13].
Однак ситуація Лотмана – це цілком «мирна ситуація»,
адже «усі вибухові динамічні процеси реалізуються в
складному діалектичному діалозі з механізмами стабілізації» [3,с.173]. Виходячи з цього необхідно відмітити, що
культури, навіть відрізняючись за ціннісними орієнтаціями й за способами їхнього вираження, жодною мірою не
володіють таким ще не відомим потенціалом, яким володіє
віртуальна реальність.
Таким чином, ми можемо сказати, що те, що за часів
Лотмана могло інтерпретуватися як «культурний вибух»,
тобто зіткнення різноманітних культур, на сьогоднішній
момент уявляється не просто зіткненням культур, а зіткненням деяких індивідуалізованих культурних суб’єктів. Тому
діалог культур, який був досліджений у Лотмана, Біблера,
про який говорив Бубер та інші, у даному випадку постає
значно більш багатоточечно, багатомірно й дискретно.
І ось тут виникає ще одна проблема, без якої обійтися
не можна. Так усе-таки, чи можливі у випадку віртуальної реальності повноцінна комунікація й повноцінний діа-
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лог культур? Однозначної відповіді немає. З одного боку,
можливо, з другого – необхідно враховувати її специфіку.
Ми можемо поки говорити тільки про надзвичайне ускладнення культурного поля, системи культурних взаємодій і
про деяку дискретність та точечність подібних комунікацій. Чи є це наслідком взаємодії глобалізації з культурою?
Безсумнівно, є, оскільки одна з цілей створення всеохоплюючої віртуальної реальності, тобто мережі інтернету,
саме і є глобалізація. Глобалізація викликає необхідність
розширення комунікуючого середовища для обміну найрізноманітнішими повідомленнями, тобто мета глобалізації – миттєвий обмін, миттєва взаємокоординація, миттєве визначення позицій усередині ось цього простору й
соціуму, який створює цей простір. Але з другого боку,
глобалізація неминуче ніби дає сейсмозрушення в полі
культури, і культура починає змінювати свої якості. Знову
ж таки, жодне оцінне судження тут не є достовірним. На
сьогодні ми можемо тільки засвідчувати взаємоперехід,
тобто деякий міст, котрий від глобалізації через культуру веде до виникнення нового суб’єкта, тобто людини, у
якої будуть безсумнівно змінюватися деякі антропологічні
якості й властивості. Це ми вже можемо сказати. Тут доречно навести погляд московського дослідника Бичкова,
який вважає, що в поданій ситуації культура знаходиться в
деякій точці нуль. І ця точка нуль, з одного боку, знаменує
якесь завершення попередньої епохи, у поданому випадку
можна сказати – попередньої моделі культури; з другого
боку, вона є, безсумнівно, деяким розчиненим простором
у культурі іншого роду й іншого порядку. На превеликий
жаль, сучасна наука ще не встигає визначити, що це за тип
культури і який тип комунікацій там можливий. З необхідністю можна стверджувати тільки одне: це інакша культура, інакша комунікація та інакший суб’єкт.
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Некомпозиторська музика: специфіка
й типологія
Проблема некомпозиторської музики є актуальною в контексті аналіза
сучасної музичної культури. Метою статті є філософсько–естетичний
аналіз музично–семіотичного мислення і розуміння некомпозиторської
музики. На основі семіотико–естетичної методології була розглянута
специфіка і основні типи некомпозиторської музики: доавторський
і поставторський. В якості висновку підкреслюється, що сучасна
некомпозиторська поставторська музика (у формах техно–музики,
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The problem no composer’s music is relevant in the context of the
analysis of contemporary music culture. The purpose of this paper
is philosophical–aesthetic analysis of musical–semiotic thinking and
understanding no composer’s music. Speaking of «no composer’s music»
and «composer music» means two opposite types of music: the music
generated by the canonical works of anonymous, and the music generated
by the random work of the composer. No composer’s music, on closer
analysis it can be viewed from two perspectives. The first position reveals
the ontological foundation of musical culture generated by the canonical
works of this no composer’s music rooted in folk and ethnic, spiritual and
religious tradition. The second position the modern forms and technology
musical creativity, where is virtually absent author beginning. On the basis of
the semiotic–aesthetical specificity of the methodology was reviewed and the
main types of music no composer’s: before–author and post–author. As a
conclusion emphasizes that modern no composer’s post–author’s music (in
the forms of techno–music, electronic and pop music) is a simulacrum before
author’s ritual–ethnic musical traditions.
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Некомпозиторская музыка: специфика и типология
Проблема некомпозиторской музыки является актуальной в
контексте анализа современной музыкальной культуры. Целью
статьи является философско–эстетический анализ музыкально–
семиотического мышления и понимания некомпозиторской
музыки. На основе семиотико–эстетической методологии была
рассмотрена специфика и основные типы некомпозиторской музыки:
доавторский и поставторский. В качестве вывода подчеркивается,
что современная некомпозиторская поставторская музыка (в
формах техно–музыки, электронной или попсы) является симулякром
доавторской ритуально–этнической музыкальной традиции.
Ключевые слова: композиторская музыка, некомпозиторская
музыка, доавторская музыка, поставторская музыка, опус–музыка,
поп–музыка, техно–музыка, симулякр.
(стаття друкується мовою оригіналу)

Проблема так называемой некомпозитрской музыки
была поставлена около 10 лет назад российским композитором и теоретиком философии музыки Владимиром
Мартыновым в работе «Конец времени композиторов».
Продолжая линию заявлений о смерти Бога, смерти человека, смерти автора, конце письменности, конце истории
и т.п., Мартынов говорит о конце авторства в современной музыке. По его мнению, конец времени композиторов
настает в эпоху постмодернизма, мыслитель подчеркивает глубокие онтологические корни неавторской музыки
в контексте этнической традиции. Феномен композитора
и композиторства очевидно не покрывает всего того, что
подразумевается под музыкой вообще. Для этого достаточно вспомнить, что ни музыка великих культур прошлого,
ни музыка традиционных культур настоящего не знают
фигуры композитора. «Нет также места композитору ни в
фольклоре, ни в богослужебно–певческих системах – будь
то григорианика, греческое осмогласие или же русская система распевов. До минимума сведена роль композитора
и в таких современных музыкальных практиках, как рок
и джаз» [1,с.3]. Таким образом, становится совершенно
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очевидным, что музыка может свободно продуцироваться и без содействия композитора и что наряду с непосредственно окружающей нас композиторской музыкой
существует огромный массив музыки некомпозиторской,
подчеркивает В.Мартынов. Мыслитель говорит о том, что
существует два типа творчества: творчество внеличное и
творчество личное, или творчество, тяготеющее к анонимности, и творчество, тяготеющее к авторству. Отсюда и
разделение музыкального творчества на композиторское и
некомпозитрское.
В данной статье мы предпримем попытку осмысления
современной популярной музыки в соотнесении ее с глубинными пластами доавторской музыкальной традиции.
Попытаемся сформулировать философско–эстетические
принципы музыкально–семиотического мышления и понимания некомпозиторской музыки. Проанализируем
специфику некомпозитрской музыки и обоснуем ее типологию. В первую очередь рассмотрим особенности композиторского и некомпозиторского типа музыкального
творчества.
Композиторское творчество основано на определенных
техниках и новационных экспериментах, порой на логически–математических вычислениях и усовершенствовании
уже существующих технологий. Начиная, приблизительно
с XII–XIV вв., когда зарождается индивидуальное композиторское творчество, и в эпоху XVII–ХХ вв., достигая
апогея, композиторская европейская музыка порождает
наивысшие образцы опус–музыки. Это автономное искусство, которое задает себе законы и не требует содержательных инъекций извне – религии или философии, от бытовой или ритуальной ситуации, со стороны уклада жизни
или повседневных переживаний людей. Система автономной опус–музыки представляет собой, с одной стороны,
абсолютизацию художественной спецификации искусства
звуков, а с другой – хрупкость и уязвимость творчества,
оторванность от жизненной конкретности или от символики, включенной в традиционные обряды, церемонии, культовый быт, что зачастую отчуждает профессиональную
опус–музыку от массового зрителя, делает ее непонятной
и недоступной. В частности, авангардистские вещи 50–
60–х годов ХХ в. представляют собой рафинированные
произведения искусства, создаваемые изощренными интеллектуалами, порою совершенно не понимаемыми широкой публикой в силу своей эзотеричности. «Понимание
композиции как структуры, моделирующей событие, неизбежно приводит к тому, что сущность музыки сводится
в конечном итоге к выражению. Музыкальная структура
выражает «нечто», и этим «нечто» признается внутренний
мир человека со всеми его перипетиями и событиями, в
результате чего музыка начинает пониматься как «язык
чувств» [1,с.8]. Выражение индивидуального авторского
мышления, индивидуального «я», является сердцевиной
принципа композиции, и его целью, ибо событие композиции есть акт самовыражения индивидуального «я». Это
событие фиксируется при помощи определенной музыкальной структуры, которая обязательно должна заключать в себе нечто ранее неизвестное, или «новацию», приводящую к уникальности и неповторимости музыкальной
структуры, соответствующей неповторимым качествам
самовыражающегося индивидуального «я». Таким образом, композиторская опус–музыка является специфической формой индивидуального музыкального творчества
не охватывающей всего того, что мы подразумеваем под
музыкой вообще. Музыкальная культура в целом включает
в себя, как из прорастающего кристалла, различные формы некомпозиторской музыки, о которой дальше и пойдет
речь.
Некомпозиторская музыка не может рассматриваться
как какая–то примитивная, «предысторическая» форма
композиторской музыки, ибо некомпозиторская музыка и
музыка композиторская соотносятся друг с другом не как
фазы некоего единого исторического процесса становления, но как параллельно существующие, несводимые друг
к другу области или типы музыки. Говоря о «музыке некомпозиторской» и «музыке композиторской», подразумевается два противоположных типа музыки: музыка, по-
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рожденная каноническим творчеством анонима, и музыка,
порожденная произвольным творчеством композитора.
Вообще же следует заметить, что в современной науке о
музыке весьма слабо осознается тот факт, что принципу
композиции имеется какая–то равноценная оппозиция или
альтернатива. Так или иначе, все виды некомпозиторской
музыки – будь то фольклор, рага, мугам или григорианский хорал – рассматриваются в основном сквозь призму
принципа композиции, и описываются в терминах принципа композиции. В результате происходит навязывание
законов композиции тому, что этим законам изначально
не подчиняется, а такое навязывание не может привести
ни к чему другому, кроме как к ложной картине, не имеющей ничего общего с истинным положением вещей,
подчеркивает В.Мартынов. Уже само словосочетание «некомпозиторские системы музыки» страдает очевидной
аморфностью и свидетельствует об абсолютной монополии принципа композиции в современном музыкознании.
Поэтому концепция В.Мартынова, и само понятие «некомпозиторская музыка», является сегодня одной из первых
попыток осмысления музыки как целостного феномена в
контексте его исторического развития и, что принципиально важно, взаимосвязи современной музыки (как опус– так
и поп–музыки) со своими онтологическими основаниями.
При этом, следует заметить, что не только духовно–литургическая и фольклорная традиция представляет собой
готовую модель некомпозиторской музыки. Неавторской
музыки в истории куда больше, чем авторской. Весь фольклор, разнообразные версии культовой и церемониальной
гимнографии и канонической импровизации (подобные
индийской paгe или среднеазиатскому макому), развлекательная музыка разных времен и народов (она подчинена
коллективному диктату слушателей, и потому даже если
имеет авторов, то мнимых; не зря и на нынешней поп–сцене царит исполнитель, а не автор), наконец, музыка, созданная авторами–композиторами, даже великими, но исторически отложившаяся в «анонимный стандарт», – все это
образует сферу неавторских норм, «некомпозиции».
Некомпозиторская музыка, при внимательном ее анализе, может быть рассмотрена с двух позиций. Первая позиция раскрывает онтологические основания музыкальной культуры, порожденной каноническим творчеством,
это некомпозиторская музыка, уходящая корнями в фольклорно–этническую и духовно–религиозную традицию.
Вторая – современные формы и технологии музыкального творчества, в которых практически отсутствует авторское начало. Рассмотрим эти два типа некомпозиторской
музыки.
Первый тип некомпозиторской музыки, назовем ее доавторская, – это музыка человека, отражающего в себе
космический порядок, сливающегося с Космосом, здесь
человек выступает не как творец и создатель музыкальных
структур, но как проводник и прозрачный медиатор. Он
не создает и не производит, но воссоздает и «вос–про–изводит» (в хайдеггеровском смысле) существующую–вне–
его–музыку, музыку Бытия. Соответственно и результатом
деятельности человека будет являться не произведение–
вещь, т.е. опус, но вос–про–изведение, т.е. нечто отсылающее к изначальной модели, в качестве которой в данном
случае выступает «звучание сфер и движущихся по небу
звезд». Музыка не есть то, что создается человеком, но
есть то, что воссоздается и воспроизводится человеком, а
потому в акте музицирования человек не может выступать
в роли автора–творца, но может выступать только в роли
толкователя–комментатора.
Данные истории, этнографии и антропологии указывают на то, что изначально музыка самым тесным образом была связана с осмыслением космоса и его строения.
Музыкальный порядок ощущался человеком как некое
орудие или некий инструмент для познания космического порядка и даже более того: как средство поддержания
этого порядка и преодоления хаоса. Практически во всех
великих культурах древности – в Египте, Вавилоне, Индии
и Китае – звукоряды понимались как коды классификационных рядов. До сих пор находящиеся в употреблении семиступенные и пятиступенные лады есть не что иное, как
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звуковысотная классификация семи астрологических планет и пяти первоэлементов. Однако в древности за каждым
звуком звукоряда стоял целый ряд предметов и явлений,
объединенных связью с этим звуком. В этот ряд помимо
планет и первоэлементов могли входить минералы, растения, животные, времена суток, времена года, стороны
света, цвета, части человеческого тела, внутренние органы
и многое, многое другое. Таким образом, можно утверждать, что музыкальный звукоряд выступал как первичный
фактор упорядочивания мира, как классификационный семиотический код, на основе которого выстраивались обширные классификационные таблицы. Именно поэтому
практически во всех традиционных культурах древности
и современности понятия звукоряда, лада и мелодической
модели связаны с понятиями порядка и закона.
Можно сказать, что целью этого типа некомпозиторской музыки является не событие самовыражающегося
индивидуального «я», а воссоздание структуры космоса
в индивидуальности, или, говоря по–другому, приведение
индивидуального «я» в соответствие с космическим порядком. Здесь следует говорить скорее даже не о подражании и уподоблении индивидуума космической структуре,
но об отражении макрокосмоса в микрокосмосе. Ведь то,
что объединяет макрокосмос и микрокосмос, есть, прежде
всего, их подчиненность единым музыкальным гармоническим соотношениям. Эта мысль с наибольшей яркостью
проявилась в пифагорейском учении о трех видах музыки.
Таким образом, в некомпозиторской музыке первого типа
роль цели–структуры выполняет космический порядок, а
в качестве средства–события выступает индивидуум, отражающий этот порядок доступными ему музыкальными
средствами. В традиционной культуре для человека сущее
раскрывается как космос, причем космос, понимаемый как
единый, целый и живой организм.
Какое отношение имеет некомпозиторская музыка к
современным формам музыкальной культуры, таким как
опус– и поп–музыка? В профессиональной опус–музыке, где композиторы (например, такие как К.Штокхаузен,
Дж.Кейдж,
В.Сильвестров,
А.Шнитке,
А.Пярт,
В.Мартынов и др.) осуществляют реальный выход за
пределы принципа композиции, складываются особые направления и технологии. Особенно отчетливо эти процессы происходят в музыкальном минимализме и электронной музыке. Минималистические эксперименты в области
опус–музыки относятся к первому типу некомпозиторской
музыки. Минималисты обращались к известным из архаичного фольклора принципам структурирования музыкального времени. Использовали краткие попевки или ритмически–аккордовые секции, многократно повторяемые с
постепенными микроизменениями, которые накапливаясь,
создают медитативное пространство и время, растворяющее реальность. Техника микроизменений в рамках долгого процесса повторений (репетитивные техники) вносит
в минимализм еще одну древнюю окраску, связанную с
восточными инструментальными импровизациями, в которых (в течение часа или нескольких часов, а узбекский
«шашмаком» исполняется не менее 6 часов) постепенно
проявляется каноническая мелодия–модель – тема импровизации. В целом, можно сказать, что в конце ХХ в. минималистические практики опус–музыки (по Мартынову
Opus posth музыка) осуществляют возвращение музыки к
своим архаически–каноническим основаниям, которые, по
сути, и есть некомпозиторская музыка первого типа.
Наряду с авангардными экспериментами опус–музыки
в области популярной массовой музыки зарождается второй тип некомпозитрской музыки, поставторский. На наш
взгляд, возникновение в ХХ в. джаза, рока и электронной,
техно–музыки, привело к фундаментальному изменению
музыкальной картины мира, а именно, к возрождению некомпозиторской музыки, но совершенно нового типа. И
джаз, и рок – это совершенно самостоятельные некомпозиторские и нетекстовые музыкальные системы. Конечно
же, и в одном и в другом случае имеет место частичное
использование нотного текста, но нотный текст используется только на определенных подготовительных этапах
работы, а конечный результат принципиально не может
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иметь полноценного нотного выражения. Это связано с
тем, что и джаз, и рок характеризуются, прежде всего, не
мелодией, не гармонией и даже не ритмом (хотя все это
имеет свою ярко выраженную, и даже гипертрофированно
выраженную, специфику), а концепцией звука, звукоизвлечения и артикуляции. «И джаз, и рок – это, прежде всего,
некие концепции физиологического переживания звука и
артикуляции» [1,с.136]. Но ни физиологическое переживание звука, ни физиологическое переживание артикуляции не может иметь нотного выражения, а стало быть, не
может являться и объектом композиторских операций. И
джаз, и рок – это закрытые для композитора области. Он
может иметь только поверхностное соприкосновение с
этими явлениями. Он может оперировать джазовыми и роковыми структурами, предписывать действия джазменов и
рокеров, но сам при этом всегда будет оставаться снаружи, ибо нельзя «сочинять» джаз, нельзя «сочинять» рок,
подчеркивает в своем исследовании В.Мартынов. «Джаз и
рок можно только играть, но, играя их, человек перестает
быть композитором, даже если ранее он и был им. И хотя
многие джазмены и рокеры считают себя композиторами,
на самом деле это всего лишь дань авторитетности композиторской традиции и их собственному тщеславию, а
никак не отражение действительного положения вещей»
[1,с.136].
Родившись из взвеси джаза, фольклора и академического китча, впитав все возможные типы последнего (от
барокко до авангарда), поп–музыка, репрезентирующая
коллективное восприятие, формирует звуковой фон в неизмеримо большей степени, чем современная академическая музыка. Лаборатория новых форм и смыслов уже не
подконтрольна академическому ведомству. Главная творческая зона современной музыки – китч: формы и методы
работы с вторичным материалом. Поп–музыка использует
элементы многих направлений, стилей и жанров современной музыки – соула, фанка, кантри, этнической музыки, рок–музыки и других. Прежде всего, это коммерческая
музыка. Те немногочисленные исследователи поп–музыки, которые сегодня пытаются осмыслить сферу массовой культуры, выделяют множество направлений внутри
поп–музыки. К ним можно отнести, уже названные джаз
и рок–музыку, различные формы этнической или фолк–
музыки, диско, рэп, хаус, и др. При этом стоит отметить,
что дифференцируясь, некоторые направления музыки,
порождают особые формы молодежной субкультуры, как,
например, культура хип–хоп в соединении с рэп–музыкой
(что включает пластический танец «брейк–данс», манеру
спортивно одеваться, настенные росписи – «графитти» и
др.) порождает целую рэп–индустрию. А впоследствии,
рэп–музыка стала колыбелью современной клубной техно–культуры. В конце 90–х начинает развиваться техно–
музыка, т.е. электронная танцевальная музыка, которая
сегодня тоже уже преобразовалась в различные субкультуры, которые в разных странах мира имеет множество собственных направлений (хаус, транс и мн. др.). Отметим,
что массовая культура XX века формируется под влиянием
медиакультуры, технико–инновационных процессов, визуализации и коммерциализации всех ее сфер.
Если попытаться выявить эстетические принципы музыкального семиозиса поп–музыки, выявляющие ее некомпозиторскую сущность, то ими окажутся: телесность,
технизация и зрелищность. Телесность и эротизм становятся сегодня одними из ключевых знаков популярно–развлекательной музыкальной культуры, который символизирует переход к древним архаическим основам культуры
(черты архаизации проявляются в зримости пластики тела,
жеста и языка тела), что выражается в предпочтение танцевально–ритмичной музыки. Этот принцип современной
массовой музыки связан с глубокими бытийными корнями
развлекательной культуры человека. Т.Чередниченко, анализируя символику развлекательной музыки, указывает на
фольклорно–менестрельные корни семантики поп–музыки [2]. Эти антропологически укоренившиеся черты популярной музыки, которые характеризуют всю сферу ее проявлений от истоков до современности, можно обнаружить
в древней мифологии, религиозных ритуалах и традициЗбірник наукових праць «Ґілея: науковий вісник»

ях. Именно вследствие онтологической укорененности в
антропологии телесности поп–музыка легка и доступна
каждому.
Технизация массовой музыки связана с применением
компьютерных цифровых технологий и масс–медиа в процессе создания и тиражирования музыкальной продукции.
Важную роль в современных технологиях шоу–бизнеса
играет фактор моды, имиджа, бренда и опоры на СМИ
(рейтинги «лучшей десятки» на каналах Муз–ТВ, MTV,
др.). Зрелищность проявляется в формировании новой аудиовизуальной (экранной) клиповой культуры (феномен
клипового мышления, рождение новой виртуальной реальности в музыке). Итак, типологическая определенность
эстетического семиозиса поп–музыки создает четыре фактора: 1) развлекательная функция, 2) особая роль художественного стандарта, аналогичная канону в фольклорном
и традиционном профессиональном искусстве, 3) тесная
связь с масс–медиа и техническими средствами тиражирования и распространения художественной продукции, 4)
коммерческая стратегия промоушн – продвижение к популярности исполнителей и произведений.
Некомпозиторская музыка второго типа, устраняя авторское начало, при условии активного использования
технических возможностей электронной и техно–музыки,
превращает музыкальное творчество поистине в анонимный некомпозиторский процесс. Такую музыку может
создавать практически любой человек, при наличии специальных компьютерных программ и техники. Например,
использование семплов (оцифрованный звуковой фрагмент) при написании современной музыки позволяет
создавать и воспроизводить звуки любого типа. Семплы
в основном используется ди–джеями для создания клубной, транс– и техно–музыки. Путём подбора семплов по
тональности, ритмичности получается готовая музыка,
быстро и технично. Существует огромное количество всевозможных семплеров, ромплеров и подобных устройств,
которые значительно оптимизируют работу с семплами.
Сегодня в среде популярно–развлекательной музыки практически не осталось композиторов, им на смену пришли
ди–джеи, звукорежиссёры, монтажеры звукозаписи, т.е.
творческие коллективы, буквально конструирующие музыку на основе компьютерных программ и технологий.
Сущность этого процесса, как нового типа некомпозиторской поставторской музыки, в отличие от архаической доавторской музыки, о которой столько писал В.Мартынов,
заключается в отсутствии духовной сущности музыки,
т.е. ее способности вос–про–изводить Ритмы Вселенной,
смыслы Бытия.
Вывод. Современная некомпозиторская поставторская
музыка (в формах техно–музыки, электронной или попсы) является симулякром той канонической, доавторской
ритуально–этнической музыкальной традиции, которая,
еще не зная автора, воспроизводила Ритмы Универсума.
Проблема некомпозиторской музыки в целом является
уникальной по своей сути, поскольку охватывает практически все сферы музыкальной культуры, кроме сферы профессиональной композиторской опус–музыки. Поэтому
сегодня в эпоху кардинальных изменений в области музыкальной культуры, для осмысления ее как целостного
феномена необходимо учитывать значение и специфику
некомпозиторского типа музыки.
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і драматурга М. Ф. Ахундзаде на літературу з самих ранніх віршів
письменника–просвітника до останнього його твори – «Листи Камал–
уд – Довле». Зроблено висновок, що тільки представники нового
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письменника до класичної спадщини.
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Отражение взглядов на литературу «диван» в творчестве М.
Ф. Ахундзаде
Исследуется теоретические взгляды выдающегося издателя,
философа и драматурга М. Ф. Ахундзаде на литературу от
самих ранних стихов писателя–просветителя до последнего его
произведения – «Письма Камал–уд – Довле». Сделан вывод, что
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наследию.
Ключевые слова: М.Ф.Ахундзаде, литература «Диван», «Письма
Камал–уд –Довле».
(стаття друкується мовою оригіналу)

В художественных произведениях М.Ф.Ахундзаде в
отдельных случаях представлено отношение к вопросам
литературы «диван». Это прослеживается с самых ранних
стихотворений писателя–просветителя до последнего его
произведения– «Письма Камал–уд –Довле». Уже в произведении «Таджниси–Дигяр», написанном в 1841 году,
Ахундзаде выражает свое ироничное отношение к классическим сравнениям посредством недовольства возлюбленной красавицы–«ташбех».
Скажу, красавица, не ищи подобных мне
Готов пожертвовать я ради тебя душой и телом.
Ответила она– уйди – сравнил ты мое кокетство с вселенной , а брови–с луком [3,с.234].
Этот пятистрофный таджнис написан в стиле ашугской
поэзии. Строфы насыщены сравнениями, пришедшими как
из классической поэзии, так и из народного стихотворного
творчества. Однако, из приведенной выше строфы становится ясно, что поэт уже не может довольствоваться нереальными сравнениями, гиперболами при описании красавицы. Позже, в «Письмах Камал–уд–Довле» Ахундзаде
также выразит свое неприятие подобного, нереального
изображения своей возлюбленной.
В своем первом драматургическом произведении – комедии «Алхимик Молла Ибрагимхалил»– Ахундзаде словами своего героя выражает собственные мысли о пользе
подлинного искусства для общества, о проблеме взаимоотношений писателя и читателя. Людям, насмехавшимся над
Гаджи Нуру, говорившим, что его поэзия не имеет никаких
достоинств, поэт отвечает: «Да, мое творчество (поэзия)
это подлинный эликсир. Однако, как вы говорите для восприятия этого эликсира нужна хотя бы почва, способная
принять его… а также нужны вкус и мудрость, чтобы оценить сказанную мной правду…» [3,с.27].
В свою эпоху Ахундзаде боролся не только со старой
литературой, но также пытался изменить традиционное
отношение к ней читателя. Ахундзаде прекрасно осознавал, что распространение новой литературы невозможно
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без изменения литературных вкусов. Слова Гаджи Нуру–
это мысли самого писателя, озвученные словами его героя.
Мы часто становимся свидетелями того, как писатель
вторгается в литературное произведение для выражения собственных тенденций в просветительском реализме. Ахундзаде может выражать свои мысли либо словами своего героя, либо посредством введения авторского
повествования.
Одной из главных задач литературной деятельности
М.Ф. Ахундзаде являлась пропаганда, популяризация литературы нового типа, а также критика многих особенностей классической поэзии . Поэтому в произведениях М.Ф.
Ахундзаде мы часто сталкиваемся с идеями подобного
рода. Так, в произведении «Обманутые звезды» автор, указывает, что в честь Юсиф шаха также писались дифирамбы, и устраивались славословия . В то же время в своих
статьях М.Ф. Ахундзаде использует любую возможность,
для того чтобы вызвать уважение к поэтам, творчество
которых он сам оценивает положительно. «После Сади
и Хафиза в Иране искусство поэзии пришло в упадок, и
появилось множество бессодержательных и бессмысленных произведений. Однако, хвала Всевышнему, есть также несколько поэтов, наделенных драгоценным даром, и
создавшие экспромтом произведения для благородных
людей . Они восхваляли взошествие на престол Юсиф
шаха, и сравнивали его в мудрости с Сулейманом, в доблести– с Рустамом, в щедрости–с Хатемом, могуществе
с самой судьбой» [3,с.215]. Из сопоставления со статьями
становится ясно, что Ахундзаде был очень высокого мнения о творчестве Сади и Хафиза. Что же касается написания стихотворений, в которых прославлялся Юсиф шах,
то в повести явно видно желание автора вызвать ироническое отношение к авторам мадригалов и гиперболических
сравнений.
С точки зрения отражения литературно–эстетических
воззрений, трактат «Письма Камал–уд–Довле» занимает
особое место в творчестве Ахундзаде. В этом трактате
приводятся многочисленные примеры из литературных
произведений. Герои, в особенности Камал–уд–Довле,
для обоснования своих высказываний часто ссылаются на
отрывки из стихотворений. Отраженные в первом письме Камал–уд–Довле литературные воззрения Ахундзаде
встречаются впоследствии в несколько измененном варианте (при сохранении основного содержания) в его
статьях. Соответствие литературных взглядов в письмах
Камал–уд–Довле и статьях М.Ф.Ахундзаде позволяет считать этот образ выразителем авторской позиции в творчестве. Содержащаяся в письме ирония на исторические
произведения, в которых во имя рифмы используются неуместные слова, и гиперболические сравнения, напоминают «Тангиди–Рисале» [1].
Мысли о сущности поэзии, содержащиеся в «Письмах
Камал–уд–Довле», перекликаются с мыслями самого
Ахундзаде, выраженными им в статьях «О поэзии и прозе»
и «Критика» [1]. «… не понимают того, какой должна быть
поэзия. Считается, что поэзия– это всего лишь несколько
бессмысленных строк, которые выстраиваются рядом в
определенном порядке, и концы которых рифмуются, и их
посредством влюбленные воспевают свои чувства в самых
немыслимых образах, или же, осень и весна описываются
неестественными гиперболами» [2,с.37]. В данном случае
автор уточняет свою позицию. Если в «Критике» авторам,
создававшим красоту выражения Ахундзаде приводил в
пример Гаани , то в «Критике» автор указывает на недопустимость форм подобного рода [2,с.37]. В «Письмах…».
Ахундзаде еще точнее формулирует свои мысли о том, что
такое истинная поэзия, и выдвигает собственные критерии
в этой области. «Поэзия должна состоять из правдивых,
связанных с жизнью глубоких повествований, приносящих радость или навевающих грусть, или же жалоб, чтобы
она могла найти путь к сердцу каждого, воздействовать на
него» [2,с.37]. Как и в своих статьях, Ахундзаде вновь приводит в пример творения Фирдоуси, и представляет его как
поэта, равного которому нет во всем мире Ислама.
Збірник наукових праць «Ґілея: науковий вісник»
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«Воистину можно утверждать, что говоря о поэзии среди народов Ислама прежде всего нужно иметь ввиду стихотворения Фирдоуси, равных которым никто не сумел
создать до наших дней» [2,с.37].
Из «Писем…» становится ясно, что Ахундов знал также
и греческую литературу. Писатель называет имя Гомера,
в сравнении с Фирдоуси, однако из его слов становится
ясно, что он более высокого мнения о Гомере. « В древние времена из греческого народа вышел знаменитый поэт
по имени Гомер. Также, как и Фирдоуси, Гомер описал все
происшествия, происходившие с греками в эпоху античности , войны, которые они вели, борьбу и доблесть их героев. Его произведение настолько прекрасно, что никто из
людей, живших когда –либо на земле, не может оценить
его в полной мере» [2,с.37,38].
Из слов, сказанных о Фирдоуси и Гомере становится ясно, насколько высоко Ахундзаде ценил отражение
исторических событий в художественной литературе. Эта
позиция была конечно же основана на просветительской
функции литературы. Здесь следует отметить также, что
турецкие исследователи, просветители также придавали
очень большое значение изучению истории посредством
литературных произведений. Этот момент в наиболее блистательной форме проявляется в творчестве Т. Камала и
А.Хамиди.
Творчество Шекспира Ахундзаде также считал прекрасным образцом воспитания людей посредством отражения
истории в литературе: «… несколько сотен лет назад из английского народа вышел поэт по имени Шекспир. Шекспир
описывал трагедии английских королей с такой потрясающей силой, что слушая их, даже люди с каменным сердцем
не могут удержаться от слез… Такие поэты были у всех народов.» [2,с.38]. Из сказанного выше становится ясно, что
Ахундзаде был хорошо знаком с творчеством Шекспира. И
вместе с тем, давая высокую оценку творчеству великого
английского драматурга, в своем творчестве Ахундзаде сознательно отдавал предпочтение творчеству Мольера. На
определенном этапе азербайджанского просветительства (
70–90 годы) Ахундзаде обращается именно к шекспировским традициям. «В конце столетия в западноевропейской
литературе усилился интерес к Шекспиру, начали переводиться его произведения. Это привело к укреплению шекспировских традиций в драматургии» [5,с.141]. В связи с
этим возникает логичный вопрос—почему Ахундзаде, будучи знаком с творчеством Шекспира, предпочел поэтику
Мольера? На этот вопрос можно ответить следующим образом– «ахундовский» период азербайджанского просветительства (как с точки зрения поэтики, так и мировоззрения) явился начальным этапом проникновения западных
традиций на Восток. Поэтому, для распространения просветительских идей на начальном этапе Ахундзаде выбрал
более простую модель– творчество Мольера.
Другая тема, затронутая Аундовым в «Письмах ….»
вызывает литературно–эстетические дискуссии до настоящего времени. Это вопрос о том, можно ли считать
Священные книги литературными произведениями?
Применительно к Торе и Евангелию этот вопрос серьезных споров не вызывает, однако подобное отношение к
Корану вызывает неоднозначную реакцию. Вместе с тем
Ахундзаде в «Письмах…» характеризует Коран именно
как литературное произведение. Становится ясно, что по
мнению писателя, Коран не Божественное послание, а
образец творчества, плод вдохновения одного человека.
Сравнивая с Шекспиром, Ахундзаде отмечает, что « подобные тонкие, впечатляющие и потрясающие произведения
встречаются иногда и в прозаических произведениях…
Коран на арабском языке относится к произведениям такого рода….. Подобное искусство является особенностью
мировой природы, которая проявляется в отдельных личностях, и называется вдохновением» [2,с.38].
В ответном письме, которое Джамал–уд–довле написал Камал–уд–Довле, также затрагиваются вопросы
литературы. В частности, словами Джамал–уд–Довле
Ахундзаде дает совершенно новую трактовку творчества
Фирдоуси. Эти комментарии перекликаются со статьей
Збірник наукових праць «Ґілея: науковий вісник»

М.Ф.Ахундзаде, посвященной творчеству Джалаледдина
Руми и его месневи. Автор признает, что Руми, которому приходилось скрывать свои мысли самыми разными
способами, для того, чтобы избежать гонений, был на
самом деле безбожником, Словами Джамал–уд–Довле
Ахундов утверждал, что Фирдоуси поступал таким же образом. Если в статье это является мыслью самого автора,
то в «Письмах…» это звучит как критическое отношение
Джамала–уд–Довле к творчеству Фирдоуси. Т.о. способ,
который Ахундов разъяснял и обосновывал на примере
творчества Руми, был использован им вдвойне в «Письмах
Камал–уд–Довле». Так, Джамал–уд–Довле пишет:»Ты
приводишь примеры из стихотворений Фирдоуси, для
того, чтобы обосновать свои высказывания. Однако
Фирдоуси сам был безбожником, парой тебе самому. Не
тот ли Фирдоуси стал виновным в глазах Султана Махмуда
из–за своей философии? Для того, чтобы доказать это, достаточно вспомнить, как он (Фирдоуси) говоря о нашем
Пророке, с иронией произносил его имя» [2,с.152–153].
Вместе с тем, для того, чтобы прикрыть свое неверие,
Фирдоуси произносит имена некоторых мусульманских
святых с уважением. «Что касается оды во славу Имама
(Хазрета) Али, и любви к его сыну в отдельных бейтах, то
следует признать, что написаны они были в период опалы
в глазах Султана Махмуда, для того, чтобы угодить Фахр–
уд–Довле Дайлему [2,с.155].
Т.о. писатель посредством художественных образов открывал новые способы для того, чтобы дать оценку творчеству Фирдоуси с совершенно новых позиций [2,с.155].
Из статей становится ясно, что Ахундзаде питает особое расположение к творчеству Фирдоуси. По этой причине Ахундзаде не хотел создавать двойственного отношения к Фирдоуси, включив эти комментарии в свои
статьи. Любивший творчество Фирдоуси Ахундзаде не
желал уменьшения любви к великому поэту среди читателей, поэтому новая трактовка преподносилась от имени
Джалаледдина Мирзы. С другой стороны, в XIX веке в
произведениях других передовых людей также встречались мысли, высказывания, напоминавшие идеи Джамала–
уд–Довле. Ахундов жил и творил в эпоху, когда его собственные взгляды на классическое литературное наследие
коренным образом отличались от отношения к этому вопросу многих его современников. Поэтому, великий писатель–просветитель, желая провести в жизнь какую–либо
идею, вынужден был искать себе сторонников. Однако
взгляды Ахундзаде разделили не его современники, а те,
кто пришел в творчество после него. Только представители нового поколения сумели осмыслить и разъяснить суть
отношения великого писателя к классическому наследию.
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Екуменічна позиція УГКЦ: етапи розвитку
та сучасні тенденції
Досліджено еволюцію екуменічної позиції УГКЦ протягом ХХ – поч.
ХХІ ст. Проаналізовані документи стосовно екуменічного руху
керівників Української Греко–Католицької Церкви. Екуменічна позиція
даної конфесії висвітлена в статті, як окремий релігійний феномен.
Розглянуто позицію греко–католиків щодо об’єднання церков на
національному і світовому рівнях. Виявлено, що екуменічна діяльність
УГКЦ еволюціонувала в самостійну і повністю сформовану концепцію
екуменізму, котра базується на теоретично–практичних здобутках
предстоятелів даної церкви, а також на загально католицьких позицій
стосовно екуменізму.
Ключові слова: Екуменічний рух, предстоятелі УГКЦ, історія УГКЦ,
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Kobryn M.S., graduate student of the Department of History and Culture,
Ivan Franko National University (Ukraine, Lviv), kobryn_m@bigmir.net
Ecumenical position of UGCC: stage of delopment and current
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The evolution of the ecumenical position of the UGCC during the
twentieth and the beginning of twenty–first century has been analyzed. An
ecumenical activity of the denomination is divided into four periods, which
corresponds to four of the Greek–Catholic leaders. Documents related
to the ecumenical movement of leaders of the Ukrainian Greek Catholic
Church have been analyzed. An ecumenical stance of the denomination
is highlighted in the article as a separate religious phenomenon. The
position of the Greek–Catholics regarding union of churches at national
and international levels have been considered. Most attention is paid to
the position of the Greek Catholics regarding ecumenical activities of the
Orthodox Church. It has been revealed that the ecumenical activities of
UGCC evolved into independent and fully formed concept of ecumenism,
which is based on theoretical and practical achievements of the Primates of
the Church, as well as general Catholic positions regarding ecumenism.
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Экуменическая позиция УГКЦ: этапы развития и современные
тенденции
Исследована эволюция экуменической позиции УГКЦ протяжении
ХХ – нач. XXI века. Проанализированы документы по экуменического
движения руководителей Украинской Греко–Католической Церкви.
Экуменическая позиция данной конфессии освещена в статье, как
отдельный религиозный феномен. Рассмотрена позиция греко–
католиков по объединению церквей на национальном и мировом
уровнях. Обнаружено, что экуменическая деятельность УГКЦ
эволюционировала в самостоятельно и полностью сформированную
концепцию экуменизма, которая базируется на теоретических и
практических достижениях предстоятелей данной церкви, а также
на загальнокатолицьких позиций относительно экуменизма.
Ключевые слова: Экуменическое движение, предстоятели УГКЦ,
история УГКЦ, Византийский обряд, церкви Владимирского крещения.

Будь якій історичній епосі чи географічному регіону
притаманні ті чи інші цінності. Вони формують обличчя
суспільства, визначають його життєдіяльність, а також
сталість та стійкість до різних змін. Одним з головних світових регіонів в історичній і географічній перспективі є
європейський регіон. Він різним чином впливав на культуру всього світу, як в позитивному сенсі – несучи технічний
прогрес, так і в негативному – проводячи політику колоніалізації. Поряд з тим сьогоднішні глобальні цінності, які
пропагуються практично в всьому світі і котрі декларують
багато міжнародних організацій, таких як Організація
Об’єднаних Націй, в своїй основі мають європейську систему цінностей. Дана система цінностей увібрала в себе
ряд суспільно–філософських ідей, котрі були сформовані
головних чином в античному греко–римському світі, а також в юдейсько–християнській релігійній традиції.
Саме юдейсько–християнська релігійна традиція на
ґрунті античності сформувала гасла, котрі згодом будуть
використані у Французькій революції – а саме «Свобода.
Рівність. Братерство». Оскільки за християнським віровченням, Христос своїм воскресінням дав людям свободу, а
проповідуючи проголосив всіх рівними і братами. В свою
чергу, протягом своєї історії християнство не раз зазнавало
роз’єднання, при цьому забуваючи про поняття і цінність
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«братерства». Були спроби порозумітися між представникам тих чи інших християнських груп, але здебільшого
така ініціатива мала локальних характер. Однак на початку
ХХ століття зароджується феномен екуменізму – як руху
за об’єднання всіх християн. Спочатку даний рух зародився в середовищі протестантизму. В 20–30–тих роках до
дискусій в рамках даного руху долучаються православні.
Католицька Церква офіційно долучилася до екуменічної
діяльності після ІІ Ватиканського собору, який своїми рішеннями проголосив екуменізм одним з пріоритетів даної
церкви.
Стосовно українського суспільного розвитку, то слід зазначити, що екуменічних рух не мав можливості нормального розвитку на територіях, підконтрольних Радянському
Союзу. Але радянський період історії мимохідь витворив
екуменічну діяльність, котра базувалася на загальнолюдських цінностях, наприклад, спільні моління християн
різних конфесій у таборах ГУЛАГу. З актом проголошення
незалежної України з однієї сторони ми отримали розколи між православними, з іншої з часом утворилися і міжконфесійні ініціативи. Як от Всеукраїнська Рада Церков і
Релігійних Організацій. Однією з найактивніших учасників ВРЦіРО є Українська Греко–Католицька Церква, яка
бере активну участь у екуменічному русі, як в Україні так
і за її межами.
Діяльність даної церкви в екуменічному русі має глибоке коріння, оскільки в теоретичній і практичній площині
ідеї екуменізму реалізувались, починаючи з митрополита Андрея Шептицького і протягом всього ХХ століття.
Цьому сприяло як географічні чинники – розташування
більшості греко–католиків на Галичині, котра менше часу
перебувала під атеїстичним режимом Радянського Союзу,
так і еміграція багатьох представників даної церкви за кордон та масштабне функціонування УГКЦ в діаспорі.
Аналіз публікацій дослідників з української діаспори,
таких як: В.Ленцик [6], В.Скопельський [9], І.Нагаєвського
[8], а також українських дослідників: О.Кисельов [5] засвідчує наявність широкого кола підходів до висвітлення
церковної історії, зокрема історії греко–католицького екуменічного руху та його впливу на сьогодення. Проте слід
зазначити, що дані праці відзначаються різним ступенем
аналізу даної події. Для аналізу екуменічної позиції та
діяльності Українського Греко–Католицької Церкви досліджено безпосередні праці предстоятелів даної конфесії, зокрема праці Андрея Шептицького [12–13], Йосифа
Сліпого [10], Мирослава Івана Любачівського [7]. Сучасну
екуменічну позицію греко–католицької церкви найкраще
висвітлено у посланнях екс–предстоятеля УГКЦ владики
Любомира Гузара [1;2], хоча слід зазначити, що дані роботи мають виражену конфесійну спрямованість і не завжди
об’єктивні. Тому можна зробити висновок, що дана проблематика в українській науці потребує подальшого, більш
глибокого вивчення і обговорення.
Мета статті – прослідкувати розвиток екуменічної позиції УГКЦ в посланнях предстоятелів даної конфесії.
Окрім того, автор намагатиметься проаналізувати сучасну
екуменічну позицію у середовищі УГКЦ і конкретні документи, котрі засвідчують бачення предстоятелями УГКЦ
проблеми об’єднання християн. Даний аспект недостатньо
висвітлений в сучасному науковому дискурсі і потребує
ґрунтовного аналізу.
Екуменічну діяльність Української Греко–Католицької
Церкви можна поділити на 4 періоди, котрі відповідають
правлінням 4 предстоятелей даної церкви. Перший період характеризується початком формування екуменічної
діяльності в межах УГКЦ і в цей період часу дану церкву очолює митрополит Андрей Шептицький. Другий період припадає на діяльність патріарха Йосифа Сліпого
і відноситься до реформування Католицької Церкви на
ІІ Ватиканському соборі, на якому дана церква підтримала
екуменічний рух, що також вплинуло на екуменічний рух
в межах УГКЦ. Третій екуменічний період в Українській
Греко–Католицькій Церкві припадає на період виходу даної конфесії з підпілля, а також повернення частини керівництва церкви з діаспори, дану церкву в цей період очоЗбірник наукових праць «Ґілея: науковий вісник»
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лює верховний архієпископ Мирослав Іван Любачівський.
Четвертий період екуменічної діяльності УГКЦ характеризується активним розвитком структур даної церкви, особливо в центральних і південно–східних теренах України,
а також перенесенням осідку греко–католиків зі Львова до
Києва, керівником даної конфесій в даний період був патріарх Любомир Гузар.
Першим предстоятелем Греко–Католицької Церкви,
котрий систематично впроваджував в життя ідеї екуменізму, був митрополит Андрей Шептицький. Слід зазначити, що діяльність Шептицького в якості митрополита,
котра тривала від 1901 до 1944 року, припадає на час, коли
Католицька Церква ще не приєдналася до екуменічного
руху. Слід зазначити, що католицьке керівництво негативно ставилося до екуменічного руху, як приклад може
слугувати енцикліка папи Пія ХІ «Mortalium Animos» від 6
січня 1928 року, в якій настирливо не рекомендується католикам брати участь в екуменічному русі [9,c.131].
Дослідник
діяльності
митрополита
Андрея
Шептицького, доктор Василь Ленцик, ділить працю митрополита стосовно єдності християн на такі етапи: 1.
Заснування інституцій для підготовки відповідних кадрів
над екуменічною діяльністю; 2. Організація монаших чинів, які мали б бути помічниками в провадженні єдності християн; 3. Пропаганда єдності християн на Заході
Європи; 4. Організація Російської Католицької Церкви; 5.
Останні роки діяльності митрополита [6,c.135].
Тепер розглянемо кожний пункт даної схеми. Отже,
стосовно першого пункту підготовки кадрів, то слід зазначити, що за наказом і сприянням митрополита були створенні Богословська академія в 1929 році і Богословське
Наукове Товариство, основним завданням яких були визначено ґрунтовне вивчення східного богослов’я, зокрема
візантійсько–слов’янської традиції, котра є основою для
українських християн. Також ці дослідження повинні були
сприяти діалогу з православними [6,c.136–137].
Щодо організації чернечих чинів, то владика
Шептицький організовує монастирі студитського уставу, для того, щоб очистити візантійський обряд від латинський нашарувань і провадити повне богослужбове
життя згідно православних традицій. Для цього митрополит разом зі своїм братом Климентієм, котрий стає архімандритом монахів студитів, створюють «Типікон» для
монастирів студитського уставу. Даний «Типікон» використовують навіть деякі українські православні церкви в
діаспорі. Оскільки за основу Шептицькі взяли «Типікон»
митрополита Петра Могили. Іншим кроком Шептицького
стосовно монашества стало запрошення на Україну монахів Чину Найсвятішого Ізбавителя (ЧНІ), також знаних як
отці Редемптористи. Даний місійний монаших чин утворив східну гілку і провадив діяльність, спрямовану на
єдність християн. Найвідомішим представником нашого
чину був блаженної пам’яті владика Миколай Чернецький,
котрого на владику висвятив митрополит Шептицький
[9,c.121–125].
Стосовно пропаганди єдності християн на заході то
саме митрополит Андрей Шептицький був одним з ініціаторів і головою І Велеградського з’їзду на території Чехії
в 1907 році, котрий розглядав питання єдності між християнами. В 2007 році відбувся Х Велеградський з’їзд, на
якому греко–католики з православними обговорили питання єдності християн, однією з тем доповіді була екуменічна діяльність митрополита Андрея Шептицького [11].
Митрополит намагався сприяти поширенню екуменічних
ідей серед римо–католиків, Шептицький розумів їхню необізнаність стосовно християн східної традиції, тому він
сприяв розповсюдженню знань про історію та особистості східних Церков. Митрополит виголосив ряд знакових
лекцій на французькій мові для римо–католиків «Місія
чернецтва у справі єдності церков», Рим 18 грудня 1921
року, в папському орієнтальному інституті [12,с.553–576];
«Роль західних у справі єднання Церков» Рим 18 лютого 1923 року [12,с.591–638]. Також статті «Відновлення
слов’янського чернецтва», «Психологія унії» та «Дві ментальності: католицька та православна» написані в середині
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20–тих років [12,с.639–712]. Дані лекції сприяли зацікавленню до вивчення східних традицій серед римо–католиків. Митрополит сприяв заснуванню на Заході інституцій,
котрі досліджували східну духовність, наприклад східної
гілки бенедиктинців котрі є в абатстві Амей коло Шевронь
у Бельгії і видають науковий журнал про східне богослов’я
«Іренікон» [6,c.139].
Щодо останніх двох пунктів вищезгаданої схеми екуменічної діяльності митрополита Шептицького то вони
стосуються прямих контактів з православними. Слід зазначити, що організація Східнокатолицької Церкви в Росії
завжди не однозначно трактується дослідниками як екуменічна діяльність, так наприклад православний дослідник
владика Всеволод (Скопельський) не інтерпретує дані дії
як екуменічні. На противагу цій думці діаспорний дослідник доктор Василь Ленцик розглядає діяльність митрополита як можливість приєднання православних до унії з
Римом. Поряд з тим митрополит Андрей в останні роки
свого життя пастирським посланням засудив примусове
навернення поляками до Римо–Католицької Церкви православних Холмщини і Підляшшя [12,с.435–438]. Окрім
того, він підтримував контакти з православними і видав
декілька послань до православного духівництва і православної інтелігенції, в яких закликах до єдності [13,с.603–
647]. Один з найзнаковіших моментів – митрополит дав
розпорядження під час війни своїм священикам при потребі здійснювати таїнства сповіді, причастя, єлеопомазання
над православними. А коли в його палатах переховувалися православні священики, то надав їх свою каплицю для
здійснення богослужінь. Дані дії в тих часах вважались
категорично заборонені і були прийняті католиками тільки
під час ІІ Ватиканського собору [4].
Окремим етапом в еволюції екуменічної позиції УГКЦ
є діяльність наступника Андрея Шептицького на митрополичому престолі Йосифа Сліпого. Початком екуменічної діяльності можна вважати час заслання по таборах
Радянського Союзу, яке тривало з 1946 по 1963 роки,
Йосиф Сліпий не раз брав участь чи провадив спільні підпільні богослужіння і брав участь у вищезгаданому екуменізмі «в’язнів совісті» [6,с.367–381]. Після свого звільнення митрополит Сліпий приїжджає до Риму і активно
включається в роботу ІІ Ватиканського собору, в якому
бере активну участь, зокрема і в прийняті рішень. На даному соборі митрополиту Сліпому надано титул кардинала
[6,с.544–549].
Розглянемо ж головні засади екуменічної діяльності
ІІ Ватиканського собору, котрі прийняли греко–католики. Зокрема після апробації та проголошення соборової
Конституції «Про Літургію» греко–католицькі єпископи приступили до впровадження в життя Української
Католицької Церкви деяких соборових літургійних засад,
зокрема живої мови. Першим конкретним кроком було
створення міжєпархіальної літургійної комісії, яку очолив
Архиєпископ Іван Бучко. Комісія на підставі пропозицій та
побажань літургійних комісій окремих єпархій мала опрацювати проект літургійних змін.
Зокрема було прийнято: «На основі ухвал Верховного
Архиєпископа з Синодом всіх українських греко–католицьких Єпископів, все українське греко–католицьке духовенство і всі українські церкви, для
збереження обрядової одностайності, зобов’язані притримуватися: 1. Римського Служебника з уставом
Богослужень, виданим Апостольським Престолом; 2.
Типікону о. Ісидора Дольницького з врахуванням – соборних постанов; 3. Усталеного тексту без жодних свавільних
змін, крім дозволених скорочень у св. Літургіях і частинного уживання української мови; 4. Рішення щодо співучасті
з відділеними братами у священодіяннях» [8,c.296–297].
Тут слід наголосити на 4 пункті, так як він давав можливість у богослужбовій співдії з православними. Також
Римський служебник має велику заслугу відновлення обрядової одностайності в Українській Греко–Католицькій
Церкві, повертаючи її стару літургічну спадщину, спільну з Українською Православною Церквою з часів Петра
Могили. Римське видання літургійних книг стало базою
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для загального спрощення деяких другорядних частин, зокрема повторень, які не є приписані, а лише дозволені.
Основоположним стосовно екуменізму на ІІ
Ватиканському соборі був декрет «Про екуменізм». В даному документі знаходимо головні принципи Католицької
Церкви відносно екуменізму. Одна з частин даного декрету «Особливе положення Східної Церкви» найбільше значення має для греко–католиків. В даній частині ми находимо наступне формулювання, яка стане наріжним каменем
екуменічного діалогу католиків з православними: «Серед
східних було і є намагання зберегти в спільноті віри і любові ті братні зв’язки, що повинні бути між місцевими
Церквами, як між сестрами» (UR 14) [4].
Ще одним важливим елементом екуменічної позиції
для греко–католиків був декрет про «Східні Католицькі
Церкви». II Вселенський Собор обмежився до «деяких головних засад» про Східні Церкви, і ці засади такі:
1.Непорушність традиції кожної окремої Церкви і обряду (OE 2); 2. Однакова гідність усіх помісних Церков (OE
3); 3.Патріархальний устрій Східних Церков (OE 7–8); 4.
Повернення прав і привілеїв Східним Патріархам (OE 9);
5.Встановлення нових Патріархатів (OE 11) [3].
Рішення собору стосувалися і східних християн, котрі не
належать до Католицької Церкви, зокрема було постановлено, що: «Східним християнам, які в добрій вірі живуть
відлучені від Католицької Церкви, якщо вони добровільно
просять, можна уділяти Святі Тайни Сповіді, Євхаристії та
Єлеопомазання. І католикам дозволяється просити уділення цих Тайн від тих некатолицьких священнослужителів,
що в їхній Церкві є важними ці Тайни; і то кожного разу,
коли цього вимагає потреба або справжня духовна користь,
а фізично або морально неможливий доступ до католицького священика» (OE 27) [3]. «Також на основі тих самих
засад дозволяється – якщо є слушна причина – співучасть
у священних відправах, у речах і місцях поміж католиками
й відлученими східними братами» (OE 28) [3]. Як бачимо
такими екуменічними постановами керувався вже митрополит Шептицький, який випередив всі час.
Останні тези Декрету «Про Східні Католицькі Церкви»
містять і промовисте зауваження, що «…ці всі права встановлюються з уваги на теперішні умови, доки Католицька
Церква та Східні відлучені Церкви не дійдуть до повноти
єдності» (OE 30) [3]. Футурологічне побажання–прагнення, оскільки за умови повного об’єднання Православних
Церков з Католицькою, Східні Католицькі Церкви перестануть існувати, інтегрувавшись в єдину структуру з православними котрі будуть в євхаристійному спілкуванні з
Римським Престолом.
Свідченням та виявом екуменічної позиції в УГКЦ був
той факт, що з 1975 року кардинал Сліпий почав підписувати свої документи титулом патріарха, хоча на це не
було дозволу папського престолу. Але патріархат він бачив як об’єднання всіх християн–українців візантійсько–
слов’янської традиції [10,с.35–37]. Про це свідчить його
послання «Про поєднання у Христі» від 3 червня 1976
року, в якому він закликає до єдності і християн віри євангельської, а також єговістів, зазначаючи, що серед даних
християн є менше догматичної різниці і вона є не принциповою, поряд з тим, що об’єднує всіх [10,с.38].
Наприкінці життя патріарх Йосиф Сліпий пише
«Заповіт» в якому висловлює свої настанови українцям,
щоб вони були єдині у змаганні, щодо здобуття незалежної Україні, будучи ревними християнами [10,с.8–34].
Своєрідною екуменічною проекцією є викладене в заповіді побажання бути похованим у соборі св. Софії у Римі,
коли буде відновлена незалежність України перевести його
у храм св.Юри у Львові і коли буде створений український
патріархат, який би об’єднував всіх християн–українців, і
відновлені богослужіння у храмі св. Софії в Києві перенести його туди [10,c.33].
Наступником патріарха Йосифа Сліпого став Мирослав
Іван Любачівський. Спочатку він керував греко–католиками в діаспорі, коли ж було проголошена незалежність
України і УГКЦ вийшла з підпілля, він з проводом даної
конфесії повернувся на Україну. В даний час почалися
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процеси роз’єднання Православної Церкви в Україні на
декілька конфесій. Греко–католики почали процес повернення храмів в їхню власність, деколи це призводило
до конфліктів. Незважаючи на всі ці труднощі Мирослав
Іван Любачівський зберігав екуменічний курс. Він видав
у 1994 році «Пастирське звернення про єдність Святих
Церков». В даному посланні верховний архієпископ УГКЦ
визначає, що пріоритетом екуменічного діалогу для даної
церкви є діалог з православними для об’єднання церков
східної християнської традиції. Для цих цілей в своєму посланні Любачівський подає короткий опис і аналіз православно–католицького діалогу від ІІ Ватиканського собору
до Баламандського порозуміння, виданого спільною православно–католицькою комісією в 1993 році, в якому було
засуджено уніатство і прозелітизм [7,с.1–36].
Сучасну екуменічна позиція УГКЦ найбільш чітко задекларована у посланнях патріарха Любомир Гузара. Вони
стосуються екуменізму в Україні і найперше стосовно традиційних православних церков, поєднання яких в одну
Церкву є пріоритетом для греко–католиків. Також дані документи можна вважати квінтесенцією всього попереднього екуменічного досвіду греко–католиків.
Перший документ називається «Один божий народ
у краї на київських горах» – присвячений перенесенню
осідку предстоятеля УГКЦ зі Львова до Києва. В даному
посланні Любомир Гузар говорить про минуле, котре потрібно залишити Богові, сучасність, в якій повинні діяти
і майбутнє, на котре маємо надіятися. Висловлюють конкретні пропозиції, котрі мають скріпити єдність церков
«Київської традиції», а саме: «1. Єдина помісна Українська
Церква воскресне сопричастям Церков київської традиції, які самі себе і одна одну вважають спадкоємицями
Свято–Володимирового Хрещення. Кожна з Церков іпостасно–самобутня у власному очоленні і священноначаллі,
кожна рівна у звершенні Таїнства спасіння. 2. Як жодна
з Іпостасей Пресвятої Трійці не є цілою Трійцею, так і
жодна з Церков київської традиції не є цілою Київською
Церквою чи її єдиною підставою» [2].
Із визнання Церкви Христової сопричасною спільнотою
Церков випливають такі дії на шляху до створення єдиної
помісної Церкви в Україні: 1. Церкви київської традиції
взаємно визнають себе Церквами–Сестрами. 2. На підставі
літургійного Символу віри Церкви визнають сповідування
кожною з них однієї й тієї самої віри семи Вселенських
Соборів. 3. Церкви визнають дійсність і благодатність
Святих Таїнств у кожній з них і, як наслідок, правосильність єрархічних структур усіх Церков київської традиції.
4. Імена предстоятелів Церков–Сестер київської традиції
записуються в диптихи кожної з них. Предстоятелі Церков
поминають одні одних на Великому вході Божественної
Літургії [2].
В другому посланні Любомира Гузара, яке було спрямоване митрополиту Української Православної Церкви в
єдності з Московським Патріархатом владиці Володимиру
Сабодану, були висловленні твердження попереднього послання. Також були висловлені ще деякі додаткові ідеї, а
саме:
«1. Помісна Українська Церква, яка існує сопричастям
Церков київської традиції, визнає Царгородську, Римську
і Московську Церкви Церквами–Сестрами; 2. Церкви
Царгороду, Риму і Москви визнають об’єднану помісну Українську Церкву Церквою–Сестрою; 3. Помісна
Українська Церква і Церкви–Сестри Царгорода, Риму і
Москви спільно визнають одні в одних єдність віри семи
Вселенських Соборів і благодатність святих Таїнств» [1].
Екуменічну спрямованість УГКЦ підтверджують і незалежні дослідники релігієзнавці. Зокрема, відомий український дослідник екуменізму Олег Кисельов в одній зі
своїх статей пише: «Серед Церков найбільш екуменічною є Українська Греко–Католицька Церква. У 2000 р.
Синодом єпископів прийнята «Концепція екуменічної позиції УГКЦ». Поява Інституту екуменічних студій у складі УКУ та проведення кількох конференцій з екуменічної
проблематики дають підстави говорити про розвиток не
лише толерантності серед греко–католиків та екуменічних
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ініціатив загально церковного та парафіяльного рівнів, але
й екуменічного богослов’я, а отже готовність цієї Церкви,
у близькій перспективі, до серйозного та довготривалого
богословського діалогу» [5].
Підсумовуючи вищевикладене, можемо стверджувати, що екуменічна позиція і практична спрямованість
Української Греко–Католицької Церкви почалася формуватися паралельно з зародженням екуменічного руху загалом. Першим та фундаментальним ініціатором екуменічного руху серед греко–католиків був митрополит Андрей
Шептицький, який дав імпульс подальшому розвитку
екуменічного імперативу даної церкви аж до сьогодення. Важливою була діяльність його наступника патріарха
Йосифа Сліпого, який брав активну участь у діяльності
ІІ Ватиканського собору, а також висловив ідею створення екуменічного патріархату для українських–християн.
Продовжив даний курс наступник Сліпого архієпископ
Іван–Мирослав Любаківський, який працював у питані єдності християн. А найвищого свого прояву, котра увібрала в себе надбання попередніх греко–католицьких предстоятелів, стала екуменічна позиція патріарха Любомира
Гузара, який запропонував практичні засоби і цілі стосовно поєднання українських християн Володимирового хрещення, висловленні у своїх посланнях.
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Регіональні підрозділи у справах релігій
в структурі органів виконавчої влади
України та Польщі: компаративний аналіз
організаційної специфіки та функціонального
призначення
Здійснено порівняльний аналіз стосовно організаційної специфіки
існування регіональних підрозділів у справах релігій в Польщі та в
Україні. Було застосовано аналітичний метод, а також структурний,
функціональний та метод синтезу та узагальнення. Проаналізувавши
спільні та відмінні аспекти у існуванні регіональних підрозділів у
справах релігій в Україні та в Польщі, з’ясовано наступне. Особливістю
регіональних підрозділів у справах релігій в Україні є їх подвійна
підпорядкованість, як керівництву обласної державної адміністрації,
так і державного органу у справах релігій. В Польщі спостерігається
децентралізація функцій даних структурних підрозділів. В межах одного
воєводства, дані функції можуть бути розподілені від одного до чотирьох
структурних підрозділів останнього.
Ключові слова: регіональні органи виконавчої влади, регіональні
підрозділи у справах релігій, адміністративно–територіальні центри,
релігійні організації, державно–конфесійні відносини.
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Regional subdivisions in matters of religions in the structure of
organs of executive power of Ukraine and Poland: the comparative
analysis of organizational specific and functional setting
The aim of the article is realization of comparative analysis in relation
to specific organizational units in the existence of regional religious affairs
in Poland and Ukraine. To achieve this goal such methods as analytical,
structural, functional and methods of synthesis and generalization have been
applied. Analyzing different and common aspects of regional subdivisions
in matters of religions in Ukraine and Poland, we can say that these units
exist in Ukraine in twenty–seven of administrative centers, respectively, in
Poland in sixteen. Changing of their names and structural subordination
both in Ukraine and in Poland is connected to the reorganization of the
central authority in matters of religions. The feature of regional subdivisions
on Religious Matters in Ukraine is their dual subordination, both to the
management of the regional state administration and state authority in
matters of religions. There is decentralization of functions of these structural
subdivisions in Poland. Within one province, these functions can be
distributed from one to four departments.
Keywords: regional organs of executive power, regional subdivisions in
matters of religions, administrative–territorial centers, religious organizations,
church–state relations.
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Региональные подразделения по делам религий в
структуре органов исполнительной власти Украины и
Польши: компаративный анализ организационной специфики и
функционального назначения
Осуществлен сравнительный анализ относительно
организационной специфики существования региональных
подразделений по делам религий в Польше и в Украине. Были
применены аналитический метод, а также структурный,
функциональный и метод синтеза и обобщения. Проанализировав
общие и отличительные аспекты в существовании региональных
подразделений по делам религий в Украине и в Польше, выяснено
следующее. Особенностью региональных подразделений по делам
религий в Украине является их двойное подчинение, как руководству
облгосадминистрации, так и государственному органу по делам
религий. В Польше наблюдается децентрализация функций данных
структурных подразделений. В пределах одного воеводства,
данные функции могут быть распределены от одного до четырех
структурных подразделений последнего.
Ключевые слова: региональные органы власти, региональные
подразделения по делам религий, административно–
территориальные центры, религиозные организации,
государственно–конфессиональные отношения.

Окрім центрального апарату державного органу
України у справах релігій та відповідного підрозділу у
справах релігій у центральному органі виконавчої влади
Польщі, існують регіональні структурні підрозділи даних
державних структур, які діють у складі обласних державних адміністраціях в Україні та воєводствах, відповідно,
в Польщі. Означені структурні підрозділи безпосередньо
забезпечують проведення державної політики щодо релігії
та релігійних організацій в регіонах країн і є важливими
елементами у структурі державного управління місцевих
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органів виконавчої влади. Саме від злагодженої діяльності даних регіональних структурних підрозділів залежить
впровадження дієвих механізмів у проведенні державної
політики відносно релігійних організацій на загальнодержавних рівнях, як в Україні, так і в Польщі. Таким чином,
актуалізується питання дослідження проблематики діяльності даних регіональних структурних підрозділів у справах релігій, як в Польщі, так і в Україні. Зокрема їх організаційної специфіки та функціонального призначення.
Дослідженням проблематики діяльності регіональних структурних підрозділів державного органу України
у справах релігій займалися наступні українські експерти державно–конфесійних відносин: О.Грицак,
Є.Заремба, О.Косташенко, В.Маліборський, В.Настас та
інші. Відповідно дослідженням діяльності аналогічних
структурних підрозділів в структурі регіональних органів виконавчої влади Польщі, в свою чергу, займалися
наступні польські дослідники: К.Валчук, П.Лещинські,
Д.Мазуркевіч, Х.Міштал, М.Пентшак. Слід зазначити, що
дослідження вказаних вище проблематик направлені, в
основному, на висвітлення діяльності того чи іншого структурного підрозділу у справах релігій Польщі чи України в
контексті огляду загальних проблем державно–конфесійного комплексу держав. Дана стаття має специфіку вузькопрофільного дослідження і направлена на комплексний
компаративний розгляд стосовно організаційного існування структурних підрозділів у справах релігій адміністративно–територіальних центрів України та Польщі, що
власне є мало дослідженим в сучасних наукових працях.
Метою статті є здійснення порівняльного аналізу організаційної специфіки існування регіональних підрозділів у
справах релігій Польщі та України. Завданнями даної статті є: здійснити огляд структурної організації регіональних
підрозділів державного органу у справах релігій в Україні;
висвітлити особливості функціонального призначення регіональних підрозділів у справах релігій в структурі органів виконавчої влади Польщі; описати законодавчу базу,
яка регулює діяльність вказаних структурних підрозділів
в Україні та в Польщі; проаналізувати спільні та відмінні
аспекти у існуванні регіональних підрозділів у справах релігій в Україні та в Польщі.
Україна. В структурі регіональних органів виконавчої
влади в Україні передбачено існування підрозділів, які
забезпечують проведення державної політики щодо релігії та релігійних організацій і своєю діяльністю охоплюють всі адміністративно–територіальні центри України.
Згідно адміністративно–територіального поділу України,
існує двадцять вісім таких підрозділів, а саме в двадцяти
п’яти обласних центрах та у м. Києві, м. Севастополі та у
Автономній республіці Крим.
Аналіз діяльності вказаних структурних підрозділів показує, що вони доволі часто, зазнають структурних реорганізацій, що, в свою чергу, пов’язано із проведенням адміністративних реформ та відповідними кон’юнктурними
рішеннями керівництва держави.
Наведемо список вказаних регіональних підрозділів,
станом на 1 січня 2013 р. Отже, в адміністративно–територіальних центрах України діють наступні структурні
підрозділи до компетенції яких входить забезпечення проведення державної політики щодо релігії та релігійних організацій: відділ у справах релігій Міністерства культури
Автономної Республіки Крим; відділ з питань внутрішньої
політики та зв’язків з громадськістю Севастопольської
міської державної адміністрації; відділ у справах релігій Вінницької обласної державної адміністрації; сектор
у справах релігій та національностей Управління з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю
Волинської обласної державної адміністрації; управління
з питань внутрішньої політики Дніпропетровської обласної державної адміністрації; відділ у справах релігій головного управління взаємодії з громадськістю та у справах
національностей і релігій Донецької обласної державної
адміністрації; сектор у справах релігій та національностей управління з питань внутрішньої політики та зв’язків
з громадськістю Житомирської обласної державної ад-
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міністрації; Управління з питань внутрішньої політики
Закарпатської обласної державної адміністрації; відділ у
справах національностей та релігій Департаменту культури, туризму, національностей та релігій Запорізької
обласної державної адміністрації; відділ у справах релігій та національностей управління внутрішньої політики
Головного управління правової роботи та внутрішньої політики Івано–Франківської обласної державної адміністрації; відділ у справах релігій і національностей Київської
обласної державної адміністрації; відділ у справах релігій
Управління у справах національностей та релігій виконавчого органу Київської міської ради Київської міської
державної адміністрації; відділ у справах національностей та релігій Кіровоградської обласної державної адміністрації; Управління культури, національностей та релігій
Луганської обласної державної адміністрації; відділ національностей та релігій Львівської обласної державної
адміністрації; відділ у справах релігій Миколаївської обласної державної адміністрації; відділ національностей та
релігій Управління культури і туризму Одеської обласної
державної адміністрації; Головне управління інформаційної та внутрішньої політики Полтавської обласної державної адміністрації; відділ у справах національностей
та релігій Головного управління з питань внутрішньої
політики та інформації Рівненської обласної державної
адміністрації; відділ у справах релігій та національностей Управління з питань внутрішньої політики Головного
управління зв’язків з громадськістю Сумської обласної
державної адміністрації; відділ у справах національностей та релігій Головного управління з питань внутрішньої
політики, національностей, релігій, преси та інформації
Тернопільської обласної державної адміністрації; відділ
у справах релігій Харківської обласної державної адміністрації; Сектор у справах релігій та національностей
Управління з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю Херсонської обласної державної адміністрації;
сектор у справах релігій та національностей Управління з
питань внутрішньої політики хмельницької обласної державної адміністрації; відділ охорони культурної спадщини, музейної справи та з питань релігії Управління культури Черкаської обласної державної адміністрації; відділ
охорони культурної спадщини, національностей та релігій
Управління культури Чернівецької обласної державної адміністрації; відділ у справах релігій Чернігівської обласної
державної адміністрації; управління з питань внутрішньої
політики та зв’язків з громадськістю Чернігівської обласної державної адміністрації.
Із вищезазначеного можна побачити, що дані структурні підрозділи в залежності від конкретної внутрішньої
структури зазначених держобл(міськ)адміністрацій діють
на рівні секторів, відділів або управлінь у справах релігій.
Примірний перелік відділів, управлінь та інших служб
обласних, міських та районних державних адміністрацій,
в період незалежності України, визначається або відповідними розпорядженнями Президента України, або відповідними постановами Кабінету Міністрів України, в контексті
здійснення адміністративних реформ, що безпосередньо
пов’язано із статусними змінами центрального державного органу України у справах релігій. Зокрема дані нормативно–правові акти були видані Президентом України у
1992 р. та відповідно Кабінетом Міністрів України у 1998
р., 1999 р., 2000 р., 2007 р., 2008 р., 2012 р.
Наприклад, у розпорядженнях Президента України від
14 травня 1992 р. №85/92–рп та №88/92–рп серед примірного переліку відділів, управлінь, інших служб обласної та міської державної адміністрації за принципом
безпосереднього підпорядкування у Київській міській,
районних у м. Києві державних адміністрацій передбачено відділ по зв’язках з громадськими, політичними, національними та релігійними організаціями при Департаменті
з гуманітарних питань та у інших обладміністраціях і в
Севастопольській міськдержадміністраціях – відділ у справах релігій [3]. Постановами Кабінету Міністрів України
№748 від 15 травня 1998 р. та №1101 від 22 червня 1999 р.
серед примірного переліку структурних підрозділів обл і
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міськ держадміністрацій передбачено управління у справах національностей, міграції та релігій [9]. Відповідно
постановами Кабінету Міністрів України: №821 від 18
травня 2000 р. передбачено – відділ у справах релігій [10];
№996 від 1 серпня 2007 р. – управління (відділ) у справах
національностей та релігій [1]; №791 від 3 вересня 2008
р. – управління у справах національностей та релігій [5];
№606 від 18 квітня 2012 р. – структурний підрозділ з питань культури, національностей та релігій [4].
З 1996 р. Кабінет Міністрів видає перше Типове положення про управління (відділ) у справах релігій обласної,
Київської та Севастопольської міської державної адміністрації, яке визначає безпосередню компетенцію діяльності зазначених структурних підрозділів у справах релігій.
Наступні типові положення були затверджені у 2000 р.,
2008 р. та у 2010 р. (зміни до останнього).
Дані типові положення затвердили подвійне підпорядкування регіональних підрозділів, які втілюють державну політику в сфері свободи совісті та віросповідання в
Україні, а саме: «Управління, відділ є підзвітним та підконтрольним голові відповідної держадміністрації та
Держкомнацрелігій» [7]. Отже бачимо, що вказані структурні підрозділи відповідно підпорядковуються голові
адміністративно–територіального центру в якому вони є
структурною одиницею, а також, одночасно, центральному державному органу України у справах релігій.
Зазначимо, що п.3 Типового положення про управління
у справах релігій затверджував компетенцію регіональних підрозділів щодо забезпечення державної політики в
релігійній сфері, а саме передбачалося: розробляння поточних та довгострокових прогнозів розвитку міжнаціональних та міжконфесійних відносин; координацію та
взаємодію місцевих органів виконавчої влади та органів
місцевого самоврядування з питань міжконфесійних відносин; контроль дотримання законодавства щодо свободи
світогляду і віросповідання та про релігійні організації,
узагальнення практики його застосування; вивчання релігійної ситуації та процесів, що відбуваються у релігійному
середовищі, підготовка і подання відповідних інформаційних матеріалів на розгляд голови держадміністрації та
Держкомнацрелігій; вживає у межах своєї компетенції заходів до запобігання проявам розпалювання міжетнічної,
расової та релігійної ворожнечі у регіоні; надання методичної допомоги місцевим органам виконавчої влади та
органам місцевого самоврядування з питань застосування
законодавства щодо свободи світогляду і віросповідання
та про релігійні організації [7].
Згідно постанови КМУ №99 від 6 лютого 2013 р. попередня вищезазначена постанова КМУ від 2008 р. втратила
чинність у зв’язку із проведенням адміністративної реформи у 2010–2012 рр.
Під час проведення вищезазначеної адміністративної
реформи (у зв’язку з якою відбулася реорганізація існуючих, а також утворення нових центральних і регіональних
органів виконавчої влади) було розроблено нові вимоги
відносно структурних підрозділів місцевої державної адміністрації. Зокрема, у вересні 2012 р. КМУ видає розпорядження «Про затвердження Типового положення про
структурний підрозділ місцевої державної адміністрації»
згідно якого Міністерства отримали доручення щодо «затвердження методичних рекомендацій з розроблення положень про структурні підрозділи місцевих державних адміністрацій з обов’язковим врахуванням у них галузевих
повноважень, необхідних для реалізації державної політики у відповідній сфері» [7].
Під час проведення адміністративної реформи впродовж 2010–2012 рр. повноваження щодо здійснення державної політики у релігійній сфері на центральному рівні
було передано Міністерству культури України, отже на
вимогу п.2 вищезазначеного розпорядження КМУ від 26
вересня 2012 р. Міністерство культури України розробило методичні рекомендації з розроблення положення про
структурний підрозділ місцевої державної адміністрації у
сфері культури і направило їх у відповідні адміністративно–територіальні центри.
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Розроблені методичні рекомендації, серед іншого, передбачено для створення відповідних регіональних структурних підрозділів для реалізації державної політики у
сфері релігії. Зокрема, п.2 зазначених рекомендації серед
основних завдань структурних підрозділів з питань культури обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, окрім іншого є: створення умов для
розвитку соціальної інфраструктури у сферах релігії; налагодженню взаєморозуміння між релігійними організаціями
різних віросповідань та конфесій, вирішення спірних міжцерковних питань, проведення богослужінь, релігійних
обрядів, церемоній та процесій, сприяння паломництву віруючих; сприяння участі релігійних організацій (на їх прохання) у міжнародних релігійних форумах, налагодження їх зв’язків із зарубіжними релігійними організаціями;
сприяння будівництву, ремонту та реставрації культових
будівель; сприяння утворенню релігійними організаціями
своєї матеріальної бази для релігійної, добродійної та іншої передбаченої статутом діяльності; моніторингу стану
та тенденцій соціально–економічного і культурного розвитку у сфері релігії; формування та подання у встановленому порядку Мінкультури пропозицій щодо формування
державної політики у сфері релігії; розробці та виконанні
державних і регіональних програм у сфері релігії; реалізації міжнародних проектів та програм у сфері релігії;
Надання організаційно–методичної допомоги та координація діяльності підприємств, установ та організацій у
сфері релігії; Збирання та оброблення статистичних даних
у сферах релігії; контроль за дотриманням законодавства
щодо свободи світогляду і віросповідання та про релігійні
організації; вивчення та аналіз на відповідній території релігійної ситуації та процесів, що відбуваються у релігійному середовищі; попередній розгляд поданих на реєстрацію
статутів (положень) релігійних громад, а також змін і доповнень до них, перевірка їх відповідності законодавству;
ведення обліку (реєстру) релігійних організацій, що діють
у регіоні, та культових будівель і приміщень, пристосованих під молитовні, що належать релігійним організаціям
та/або використовуються ними; запобігання проявам розпалювання міжетнічної, расової та релігійної ворожнечі у
регіоні [3].
Польща. На території Польщі паралельно із інституційним структурним підрозділом1, який діє при центральному
органі виконавчої влади і компетенцією якого є втілення
державної політики щодо релігійної сфери, існують регіональні структурні підрозділи виконавчої влади на рівні
воєводств2.
Після проведення 1 січня 1999 року адміністративно–територіальної реформи в Польщі існує шістнадцять3
воєводств.
Зазначимо, що питання відносно релігійних організацій,
в межах одного воєводства, можуть бути розподілені від
одного до чотирьох структурних підрозділів останнього.
Такими структурними підрозділами у воєводствах зазвичай є відділи, які займаються питаннями громадянства та
іноземців, нерухомості та соціальної політики. Відповідно
їх назви корелюються в залежності від конкретної внутрішньої структури того чи іншого воєводства.
Наведемо перелік даних структурних підрозділів, які
діють при державних адміністраціях воєводств Польщі,
до компетенції яких, окрім іншого, входить виконання завдань щодо діяльності релігійних організацій відповідно
до закону про гарантії свободи совісті та віросповідання
і законів, що регулюють відносини держави та відповідних церков і релігійних організацій. Отже, станом на 1
січня 2013 р. при: Дольношльонському воєводстві (центр
у м. Вроцлав) діють: відділ у справах громадянства та іноземців та відділ нерухомості та сільського господарства;
Куявсько–Поморському воєводстві (центр у м. Бидгощ) діють: відділ у справах громадянства та іноземців і Відділ
1

2
3

Від листопада 2011 р. – це Департамент у справах релігійних організацій та
національних і етнічних меншин Міністерства адміністрації та цифризації.
Воєводство – найбільша адміністративно–територіальна одиниця Польщі.
Наприклад, з 1950 р. до 1975 р. існувало сімнадцять воєводств, а з 1975 р. до
1998 р. сорок дев’ять воєводств.
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казначейства і нерухомості; Любельському воєводстві
(центр у м. Любліні) діють: відділ у справах громадянства та іноземців, відділ соціальної політики та відділ
управління нерухомим майном і сільського господарства;
Любуському воєводстві (існують два адміністративні центри у м. Гожув–Велькопольські та у м. Зелена Гура) діють:
відділ у справах громадянства та іноземців; Лодзькому
воєводстві (центр у м. Лодзь) діють: відділ у справах громадянства та іноземців та відділ управління нерухомим
майном і геодезії; Малопольськму воєводстві (центр у
м. Краков) діє: відділ у справах громадянства та іноземців, відділ казначейства і нерухомості, відділ соціальної
політики; Мазовецькому воєводстві (центр у м. Варшаві)
діють: відділ казначейства і нерухомості, відділ у справах
громадянства та відділ соціальної політики; Опольському
воєводстві (центр в м. Ополю) діють: відділ у справах громадянства та іноземців i відділ інфраструктури і нерухомості; Підкарпатському воєводстві (центр у м. Жешові)
діють: відділ у справах громадянства та іноземців, відділ
нерухомості та відділ соціальної політики; Підляському
воєводстві (центр у м. Бялийсток) діє: відділ у справах громадянства та іноземців; Поморському воєводстві (центр
у м. Гданськ) діє: відділ у справах громадянства та іноземців; Шльонському воєводстві (центр у м. Катовіцах)
діють: відділ у справах громадянства та іноземців, відділ
соціальної політики; Свєнтокшиському воєводстві (центр
у м. Кєльцах) діють: відділ у справах громадянства та
іноземців, відділ інфраструктури і геодезії; Вармінсько–
Мазурському воєводстві (центр у м. Ольштин) діють:
відділ у справах громадянства та іноземців, відділ інфраструктури, геодезії і сільського господарства, відділ соціальної політики, відділ безпеки та кризового управління;
Вельопольському воєводстві (центр в м. Познані) діє: відділ
у справах громадянства та іноземців; Західнопоморському
воєводстві (центр в м. Щечіні) діє: відділ у справах громадянства та іноземців, відділ нагляду і контролю, відділ
управління нерухомим майном.
Повноваження та завдання всіх вищенаведених структурних підрозділів визначено відповідними статтями положень адміністрації того чи іншого воєводства. Наводити
текст всіх статей, які визначають компетенції перерахованих відділів в положеннях воєводств, автор не вважає
доцільним, оскільки в більшості тексти статей повторюються, а також даний перелік займає чималий об’єм тексту.
Тому обмежимося переліком повноважень відповідних
структурних підрозділів при одному з воєводств Польщі. В
якості прикладу оберемо Малопольську адміністрацію воєводську, оскільки саме на її прикладі можна повноцінно
продемонструвати розкриття питання відносно регіональних структурних підрозділів, до компетенції яких входять
питання релігійного комплексу регіону.
Отже зазначимо, що повноваження відділу у справах
громадянства та іноземців, відділу казначейства і нерухомості та відділу соціальної політики, які стосуються релігійної сфери визначені §17 Положення Малопольської
адміністрації воєводської в Кракові та п.6.8.b, п.9.13–14,
п.10.8 Організаційного регламенту Малопольської адміністрації воєводської в Кракові.
Безпосередньо у §17 вищевказаного Положення зазначено, що відділ у справах громадянства та іноземців, між
іншим, реалізує питання що стосуються діяльності релігійних організацій та національних і етнічних меншин
[Див.: 12] та у п.10.8 вищезазначеного Організаційного регламенту до компетенції вищезазначеного відділу в сфері
соціальної діяльності належить загальний нагляд за дотриманням закону про гарантії свободи совісті та віросповідання [Див.: 11].
До компетенції відділу соціальної політики згідно
п.6.8.b віднесено надання допомоги юридичним особам і
їх підрозділам, які діють на підставі законів про відносини
держави і Католицької церкви в Республіці Польща, відносин держави і інших церков та релігійних організацій, а також закону про гарантії свободи совісті та віросповідання,
якщо їх статутні цілі передбачають ведення діяльності у
сфері соціальної допомоги, а також здійснення контролю
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за правильністю використання фінансових коштів наданих
цим особам; до компетенції відділу казначейства і нерухомості в сфері реституції майна і компенсації згідно п.9.13
Організаційного регламенту Малопольської адміністрації
воєводської в Кракові відноситься ведення юридичного
супроводу нерухомості яка регулюється нормами законів
про відносини між державою і Католицькою церквою та
іншими церквами і релігійними організаціями і, зокрема,
розробку проектів рішень з питань: a) передачі права власності на нерухомість або її частину, яка перейшла у власність церковних юридичних осіб, у випадках, визначених
законами, б) передачі прав власності на майно або його
частину для єврейських громад, в) участі в регулятивних
впровадженнях до Регуляційної комісії, Регуляційної комісії у справах Польської автокефальної православної церкви
і Міжцерковною регуляційною комісією в справі передачі
права власності церковним юридичним особам на націоналізоване майно або його частину, д) участі в регулятивних
впровадженнях до Регуляційної комісії у справах іудейських об’єднань; п.9.14 вказаного організаційного регламенту передбачає реалізацію завдань відділом пов’язаних
із поверненням майна і нерухомості прийнятих до Казни
Держави відповідно до закону «Про прийняття державою
власності «мертвої руки», доручення пасторам володіння
фермерськими господарствами і створення Церковного
Фонду» [Див.: 11].
Деякі аспекти діяльності державної адміністрації у
справах релігій піддаються критиці зі сторони представників релігійної меншості в Польщі, а також міжнародними
організаціями, наприклад – Гельсінською спілкою з прав
людини. В більшості критичні зауваження стосуються діяльності регіональних органів виконавчої влади.
Проаналізувавши спільні та відмінні аспекти у існуванні регіональних підрозділів у справах релігій в Україні та в
Польщі можна зробити наступні висновки. Безпосередньо
вказані структурні підрозділи, як в Україні так і в Польщі
існують у всіх адміністративно–територіальних центрах, а
саме у двадцяти п’яти областях і у двох містах в Україні і
у Автономній республіці Крим та у шістнадцяти воєводствах в Польщі. Часті зміни статусних положень вказаних
структурних підрозділів пов’язані із реорганізаціями центрального адміністративного корпусу.
Особливістю регіональних підрозділів у справах релігій в Україні є їх подвійна підпорядкованість керівництву
обласної державної адміністрації та державного органу
у справах релігій. Також вказані структурні підрозділи в
Україні діють на рівні: секторів, відділів або управлінь у
справах релігій, що залежить від конкретної внутрішньої
структури обласних державних адміністрацій. В Польщі,
на відміну від України, спостерігається децентралізація
функцій даних структурних підрозділів, оскільки в межах
одного воєводства питаннями релігійного сектору можуть
займатися від одного до чотирьох структурних підрозділів
останнього.
Відносно законодавчої бази, яка регулює діяльність
вказаних структурних підрозділів в Україні та в Польщі,
необхідно констатувати наступне. В Україні діяльність регіональних структурних підрозділів у справах релігій регулюється загальним нормативно–правовим актом Кабінету
Міністрів України, в якому визначені однакові для всіх
регіональних підрозділів функціональні повноваження. В
Польщі дані повноваження передбачено у конкретних адміністративних Положеннях та Організаційних регламентів того чи іншого воєводства.
Перспективою подальших досліджень розглянутої в
статті проблематики можуть бути компаративні дослідження центральних органів виконавчої влади у справах
релігій України і Польщі.
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Екологічні питання в контексті православного
богослов’я та соціального вчення (на прикладі
Руської православної церкви)
Аналізується екотеологічна позиція Руської православної церкви,
що розкривається в богословських працях і соціальному вченні і
є підставою для природоохоронної діяльності віруючих. Заслуга
православних ієрархів полягає в розробці теоретичних положень,
які передбачають широку програму екологічної освіти та виховання
засобами християнської етики і моралі. Екологічна проблематика
православними теоретиками розглядається в контексті морально–
етичних питань, а тому і подолання екологічних проблем пов’язується
з морально–духовним оновленням і вдосконаленням людства, яке
неможливе без віри в Бога.
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Ecological issues in the context of Orthodox theology and social
doctrine (by the example of Russian Orthodox Church)
Orthodox Churches are involved in discourse about environmental
problems. It’s confirmed by the inclusion of environmental issues to the
theological studies and the social doctrine that clearly traced on the example
of the Russian Orthodox Church. The purpose of the article is analysis
of ecotheological position of Russian Orthodox Church, which reveals in
theological works and social doctrine, and it is the theoretical basis for the
environmental activities of believers. The merit of the Orthodox hierarchs
is the elaboration of theoretical theses that suggest a broad program of
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which is impossible without faith in God.
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Экологические вопросы в контексте православного
богословия и социального учения (на примере Русской
православной церкви)
Анализируется экотеологическая позиция Русской православной
церкви, которая раскрывается в богословских трудах и социальном
учении и является основанием для природоохранной деятельности
верующих. Заслуга православных иерархов состоит в разработке
теоретических положений, предполагающих широкую программу
экологического образования и воспитания средствами христианской
этики и морали. Экологическая проблематика православными
теоретиками рассматривается в контексте морально–
этических вопросов, а потому и преодоление экологических
проблем связывается с морально–духовным обновлением и
совершенствованием человечества, которое невозможно без веры в
Бога.
Ключевые слова: экологические проблемы, православие,
экотеология, социальное учение, экологические ценности,
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теоцентризм.

Осмислення масштабності загрозливих наслідків екологічних проблем спонукає до пошуків їх причин, витоків та
шляхів вирішення. Причому світоглядне та етико–аксіологічне підґрунтя цих проблем визначається пріоритетним в
екологічному дискурсі. У дослідницькому колі сформувалась позиція, що обстоює антиекологічну спрямованість
християнського віровчення. Закиди в бік християнства
почали висловлюватись з кінця 60–х років ХХ століття.
Л.Уайт, Г.Йонас, А.Тойнбі, Е.Фромм, К.М. Маєр–Абіх,
П.Сінгер та інші мислителі обгрунтовують думку, що
християнські віроповчальні постулати спричинюють формування споживацького ставлення до довкілля та санкціонують право людини панувати над природою. На думку
Л.Уайт, історика, що першою зайняла критичну позицію
щодо екологічності християнства, вбачати джерело екологічних проблем лише в технічному й економічному зростанні означає проявляти поверхневий, обмежений підхід
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до проблеми, оскільки причини екологічних труднощів
насправді духовні й беруть початок в іудео–християнській
релігійній традиції [1,с.196–199].
Зважаючи на значне поширення екологічних проблем
та на критичні закиди, християнські церкви демонструють
спроби модернізації певних аспектів віроповчальних постулатів. Відбуваються трансформації у змісті й характері
релігійних концепцій та діяльності християнських церков,
що характеризується поворотом до екологічних питань.
Православні церкви залучаються до екологічного дискурсу, що підтверджується включенням екологічних питань до теологічних обгрунтувань та соціального вчення,
що яскраво прослідковується на прикладі Руської православної церкви.
У дослідницькій літературі здебільшого аналізується
узагальнено екологічні питання в контексті релігійного світобачення (І.Барбур, В.Борейко, Л.Гребер, Л.Ш. Долорес,
Дж.Х’ютон,) християнського віровчення та екологічної
етики (Р.Атфілд, Ю.Курикалова, І.Кучерова, Т.Горічева,
С.Хрібар), екологічні питання в контексті християнської
глобалістики розглядає Г.Круглова. Конфесійні особливості тлумачення екологічних питань православними, католицькими та протестантськими ієрархами, теологами та
філософами залишаються в більшій мірі поза увагою академічних релігієзнавців. Ця тема лише починає розроблятись у вітчизняному релігієзнавстві. З огляду на це метою
даного дослідження є проаналізувати православне бачення
екологічних проблем на прикладі Руської православної
церкви, що виражається у богословcьких напрацюваннях
та соціальному вченні. Адже саме теоретично обгрунтована позиція є підґрунтям для співпраці вірян та екологів у
прирдоохоронній сфері.
У сучасних соціальних концепціях християнських церков вирішення екологічних проблем пов’язується з поширенням християнських норм, цінностей і моралі та
доводиться неможливість подолання екологічної кризи
лише засобами науково–технічного поступу без трансформації свідомості. Процес адаптації релігійного вчення
до екологічних реалій супроводжується пропагуванням
переоцінки відносин між людиною, суспільством та природою. Подається тлумачення основних догматичних та
віроповчальних тем таким чином, щоб екологічні цінності були інтегровані в теологію, етику й соціальне вчення.
Православні ієрархи та богослови підтверджують таку позицію своїми працями та промовами.
Система православного віровчення містить елементи
екологічної етики, різні норми і принципи, покликані регулювати відносини православного християнина зі «створеним світом» – природою в усіх її проявах. Досліджуючи
екологічну кризу з позиції православ’я, Е.Економо
(Eleftherios N. Economou), професор Критського університету, виокремлює два рівні: макроекологію та мікроекологію. Мікроекологічний рівень проблем пов’язаний
із кризовими явищами як наслідком технологічної та індустріальної діяльності. Але витоки цих проблем лежать
на ментальному рівні; ці основні причини пов’язані з
людським менталітетом, мотиваціями людської діяльності
та поведінки. Тобто мікроекологічний рівень відображає
лише наслідки кризи більш глибинної, духовної, моральної [2]. Такий погляд на екологічну кризу визначає православне бачення витоків і шляхів розв’язання екологічних
проблем, що пов’язуються перш за все з морально–етичним аспектом. Предстоятель Руської православної церкви,
Патріарх Московський і всія Русі, Кирил (Гундяєв) зазначає: «Люди повинні внутрішньо змінитись, кинути виклик
своєму егоїзму. Цей процес повинен початись з покаяння.
Метанойя є зміна серця... Вона робить людину здатною
відмовитись від хибних цінностей. Покаяння будить совість» [3]. Таким чином, усвідомлюється недієвість принципів традиційної антропоцентричної етики та зростає
роль етики, що має екологічну спрямованість, за сучасних
умов.
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Теоцентрична етика відкриває нові горизонти для
утвердження екологічних цінностей, оскільки вона утверджує цілісність, взаємозалежність і цінність усього творіння, встановлює рівновагу у співвідношенні людини й
природи, підкреслюючи, що усе творіння має єдине покликання – прославляння Творця. Переваги християнської
етики, що будується на теоцентризмі, визначає Кирил.
Узагальнюючи можна виокремити такі моменти: по–перше, така етика надає цінність і людині, і природі, й обох
підкоряє вищій цінності – Богу, при цьому людина розглядається як зовсім особлива, звеличена над всім творінням,
проте частина загального, взаємозалежного й органічно
цілісного світу, у якому природа має свою власну цінність.
По–друге, така етика, долаючи антропоцентризм, не впадає в протилежну крайність, уникаючи акценту на автономному значенні природи, бо такий акцент буде означати натуроцентризм. По–третє, на основі такої етики стає
можливою організація екологічно безпечного життя, адже
постулюється відмова людини від прагнення панувати над
природою, що спричиняє добровільне обмеження споживання, простоту життєвого стилю, обережне застосування
науки й техніки, повагу до життя, ощадливе використання ресурсів й їхній справедливий розподіл на благо всіх
[3]. Таким чином, теоцентрична етика становить цінність,
оскільки на перше місце висувається вимога поваги до
життя всіх істот як творінь Господа. Теоцентричне спрямування християнської етики та філософії надає основу
для захисту природи.
З урахуванням релігійно–морального осмислення
природи і місця в ній людини православні ієрархи переосмислюють деякі біблійні положення. Так, професор
Ленінградської духовної академії М.Заболотський намагався довести неприйнятність традиційної точки зору про
суто службове призначення природи. Важко не погодитись
з думкою автора про те, що для православного вірянина
природа ніколи не була байдужою або чужою, вона є розгорнутою книгою премудрості Божої, вірним другом і помічником у формуванні внутрішніх духовних цінностей,
середовищем виховання доброчинності, особливо любові
до ближнього. Православна людина повинна охороняти й
відтворювати природну красу та бачити у кожній билинці
творіння Бога, щось споріднене йому, про що слід дбати
і що не може бути відділене від власного життя людини
[4,с.44]. Протоієрей, професор Санкт–Петербурзької православної духовної академії В.Сорокін особливо наполягав на тому, що християнська мораль вимагає належного
ставлення до творіння. «Християнський ідеал … вимагає
від нас поєднання щиросердної відданості Богу з великою
енергією людської творчості. Людина покликана бути на
землі співробітником у будівництві дому Божого, і цьому
завданню мусять слугувати вся людська культура, наука,
мистецтво та суспільна діяльність. А відмова від боротьби
за істинне духовне та фізичне благо світу негідна людини,
а особливо християнина, адже це капітуляція перед злом,
що прагне панувати у світі» [5,с.64].
Причини екологічної кризи в православних колах, як і
в католицизмі й протестантизмі, пов’язують насамперед з
первородним гріхом, через який було порушено боговстановлену єдність людини і навколишнього світу. Таким чином, гріховність людини оголошена основною причиною
екологічної кризи. Визнаючи, що «гріх» значно ускладнив
початковий процес взаємодії людини і природи, православні богослови пов’язують негативні наслідки впливу
людини на природу безпосередньо з відступом людини від
християнських принципів» [6,с.97–98]. Серед кризових
аспектів у морально–етичній сфері православні богослови
виокремлюють як основну кризу цінностей у сучасному
суспільстві. Вона полягає в тому, що прагматизм та утилітаризм стають головними критеріями у побудові ієрархії
цінностей. Це веде до підміни цілей засобами. Патріарх
Московський і всієї Русі Кирил (Гундяєв) зазначає: «У
зв’язку з цим мені б хотілося поставити фундаментальне
запитання: справедливість, мир і цілісність творіння – це
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засіб чи ціль? Чи живемо ми заради справедливості, миру
й цілісності творіння, чи вони є необхідними умовами досягнення кінцевих цілей буття? Від того, якою буде відповідь, залежить усе інше: і оцінка самих проблем, і шляхи
їх розв’язання. Дозвольте мені висловити глибоке переконання, що справедливість, мир і цілісність творіння лише
засоби, а кінцева мета – вічне життя в Богові – мета, у
якій знаходить зміст віра» [3]. Очевидно, що підміна цілей
життя засобами являє собою досить характерний процес і
сприяє поширенню кризових явищ.
Вихід із сучасної екологічної кризи, на думку православних богословів, полягає в необхідності доповнення
науково–технічних здобутків релігійно–моральними нормами для зміни відносин людини з навколишнім середовищем. Вирішальним чинником, здатним подолати суперечності між негативними наслідками науково–технічного
прогресу та необхідністю охорони природи, оголошується
християнська етика та мораль [6,с.102–103].
Важливо усвідомити, що творінню загрожує не панування людини й засобів, якими людина це панування здійснює (включаючи науку і техніку), а реальність гріха, що
веде до руйнування, загибелі й смерті, згідно з поглядами православних теоретиків. У такому разі людина перестає бути керуючим від імені Бога, починає управляти від
себе й для себе, підкоряючи все своїм егоїстичним цілям.
Бажання експлуатувати неможливо вивести ні з Біблії, ні з
християнської традиції. Постановка людиною самої себе
в центр життя, у центр світобудови спричиняє порушення
гармонії у відносинах із природою і з людьми, творіння
стає ресурсом задоволення безмежно зростаючих потреб,
а наука й техніка – могутніми засобами оволодіння й використання цього ресурсу. Теоретики православ’я доводили неприйнятність точки зору про службове призначення
природи, а відтак споживацьке ставлення до неї. Відхід від
основних християнських цінностей та ідеалу аскетизму,
що для православ’я набуває особливого значення, і сприяє поширенню кризового становища. Таким чином, саме
релігійний світогляд, релігійні норми та цінності, що повинні бути першоосновою людських дій та образу життя,
на думку православних теоретиків, стануть підґрунтям
для подолання сучасних глобальних проблем. Православні
мислителі визначають християнську аскезу в добу екологічної кризи як поміркованість у споживанні й використанні природних ресурсів, що початковим етапом зменшення
антропогенного тиску на довкілля. Відтак, конкретизуючи шляхи подолання екологічної кризи, М.Заболотський
зазначає, що утвердження і впровадження такого нового
розуміння аскетизму, що є реакцією християнства на загрозливі тенденції розвитку сучасного суспільства, забезпечить формування відповідального ставлення до екологічних реалій [7,с.45].
Приклад втілення християнських чеснот для православних подають аскети, які демонструють своїм життям ідеал
любові до навколишнього світу в цілому і природи зокрема.
За взірець пропонується розглядати руські православні монастирі в період середньовіччя, «господарська діяльність
яких була найвищою мірою екологічною» [6,с.99]. Шлях
цілковитого відречення від видимого природного буття поставав до нового утвердження, оновленого союзу людини
зі світом. Скитське чернецтво і спільножитне чернецтво
мали спасительну місію. Таким шляхом, через причетність
до таїнства, співучасть Богові у викупному відродженні
виявляється можливим порятунок людської душі. Спосіб
життя вимагає від людини відтворення її початкової природничої чистоти. Послух та покірність стають основою
життя людини. Чернече життя демонструє не тільки ідеал
святості й подвигу, але і християнський ідеал природності. Не в останню чергу тут важлива ідея «природного бачення». Сенс її в тому, що розум знаходить дійсне бачення творіння тільки в результаті звільнення від гріховних
пристрастей. Тільки просуваючись до цього стану, людина
може воістину пізнавати себе саму і світ. У світі, осяяному
природним баченням, кожна деталь знаходить своє місце,
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своє унікальне значення. Природне бачення відкриває і
шлях до справді природного життя – «практичної любомудрості». Подвиг, попри максималізм спонукань до нього, є
не самоціллю, а способом позбавлення від «рабства гріха».
На практиці досягнення святості або обожнення означає в
першу чергу природність, особливий стан людської природи, що відновлює її справжню, неспотворену форму. У
монастирях тернистим шляхом аскези знаходять дорогу до
загубленого раю. Це важкий, але найбільш прямий шлях
до знаходження людиною єдності з Богом і Всесвітом.
Екологічний спосіб життя входить у чернече існування
не як програмна ідея, а як дещо природне. Мета чернечої
громади – створення органічного світу, де сумісне проживання братії співмірне духовному устрою кожного з них.
Найчастіше монастирі мали повний господарський цикл.
Співмірність людського життя з природним, нове розуміння сенсу існування людини та світу, духовне оновлення особистості в поєднанні з натуральним господарством
зумовило соціально–екологічне облаштування світу. «В
практиці розвитку монастирських форм ми бачимо не
лише ідеальне устремління до створення нового світу, але
й повноцінні плоди цього устремління… Саме на прикладі «екології монастирів» ми найбільш наочно спостерігаємо перехід від економічної обумовленості до гармонійного співустрою людського та природного середовища»
[7,с.83–84]. Можна погодитись з твердженням Г.Круглової,
що віддаючи хвалу монастирському господарству, православні богослови не враховують тих економічних умов,
якими визначався «господарський аскетизм» чернечих
громад, адже аскетичний спосіб життя монастирів сприяв
возвеличенню духовного, панування духу над плоттю, що
було головною функцією монастирів і сприяло піднесенню духовного начала над природним [6,с.100]. Зрозуміло,
що відповідь церкви на екологічні проблеми має пастирський характер і виключно богословське підґрунтя.
Влітку 2000 р. на Архієрейському соборі Руської православної церкви було прийнято «Основи соціальної концепції Руської Православної Церкви», де викладаються
основоположні питання церковно–державних відносин і
сучасних суспільно значимих проблем та виражається офіційна позиція Московського патріархату, окремий ХІІІ розділ присвячений екологічним проблемам сучасності й має
назву «Церква та проблеми екології». Аналізуючи зміст
екологічної концепції православ’я в цьому документі, слід
зазначити, що в ньому висловлюються як традиційні ідеї,
так і нові підходи до оцінки екологічних проблем.
Відстоюючи традиційний підхід до розгляду причин
екологічної кризи, ієрархи православ’я стверджують, що
вона змушує переглянути відносини людини з навколишнім світом. Усвідомлення того, що сучасне суспільство
платить за блага цивілізації надто високу ціну, викликає
бажання протидіяти господарському егоїзму. У документі
піддано критиці концепцію панування людини над природою й споживацький принцип у взаємозв’язках з нею й
зазначається про необхідність розробки системи захисту
природи, перегляду методів господарювання, створення
ресурсоощадних технологій та безвідходних виробництв
[8,с.55]. У соціальному вченні розглянуто такі екологічні
проблеми: забруднення довкілля промисловими відходами, некоректні агротехнології, знищення лісів і ґрунтового
шару, що призводить до зменшення біологічної активності
й неухильного згортання генетичного різноманіття життя.
Виснажуються мінеральні ресурси, зменшуються запаси
чистої води, численні шкідливі речовини накопичуються
в біосфері. Екологічна рівновага порушена; людину поставлено перед фактом виникнення незворотних згубних
процесів у природі. Нищення природного середовища
відбувається на тлі кризи світогляду, оскільки невпинно
зростає суспільне споживання у високорозвинених країнах, де прагнення достатку й розкоші стало нормою. Така
ситуація створює перешкоди для справедливого розподілу
природних ресурсів, котрі є загальнолюдським надбанням
[8,с.54]. Наслідки екологічної кризи виявилися болючими
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не тільки для природи, але й для людини, що перебуває з
нею в органічній єдності. Внаслідок цього Земля опинилась на порозі глобальної екологічної катастрофи.
Одним із базових принципів православ’я в питаннях
екології є принцип єдності й цілісності створеного Богом
світу. Православ’я не розглядає навколишню природу відокремлено, як замкнуту структуру. Із християнської точки
зору природа є не вмістилищем ресурсів, призначених для
егоїстичного й безвідповідального споживання, але домом, де людина не господар, а домоправитель. В основі документу лежить розуміння природи як храму, що базується на ідеї теоцентризму: Бог є джерелом буття, тому саме
життя в різноманітних його проявах має священний характер, будучи Божим даром [8,с.54]. Екологічні проблеми і
справді мають антропологічний характер, адже породжені
людиною, а не природою. Відповіді на багато питань, породжених кризою навколишнього середовища, криються в
людській душі, а не в галузях економіки, біології, технологій або політики. Довкілля справді змінюється чи гине
не саме по собі, а під впливом людини. Саме її духовний
стан відіграє вирішальну роль, оскільки позначається на
природі як шляхом прямого впливу, так і при відсутності
такого. Тому в першу чергу зміни повинні відбуватися в
етичній сфері.
Досить чітко сформульовані основні положення «екологічної етики», яка покликана, на думку теоретиків
православ’я, зіграти провідну роль у «протидії господарському егоїзму»: «Суспільна свідомість, що керується
нею, висловлюється проти споживацького способу життя,
вимагає підвищити моральну і юридичну відповідальність
за шкоду, завдану природі, пропонує запровадити екологічне навчання й виховання, закликає об’єднати зусилля на
захист навколишнього середовища на базі широкої міжнародної взаємодії» [8,с.54]. Для теоретиків православ’я
саме духовний стан людини стає вирішальним чинником
у розв’язанні екологічних проблем.
Як узагальнює Г.Круглова, православні ієрархи намагаються зв’язати воєдино «дві кризи: духовну та екологічну», стверджуючи, що «духовно деградуюча особистість
призводить до деградації природи», з чого робиться цілком
закономірний висновок, що вкладається в загальні релігійні принципи: «Цілковите подолання екологічної кризи в
умовах кризи духовної немислиме» [6,с.108]. Православна
церква, відповідно до документу, гідно оцінює працю,
спрямовану на подолання екологічної кризи, і закликає до
активної участі у громадських акціях, спрямованих на захист творіння. Разом з тим зазначається, що зусилля будуть більш плідними, якщо відносини людини з природою
матимуть християнський характер.
Патріарх Кирил, так само як Іван Павло ІІ, говорить про
необхідність міжрелігійної співпраці. Оскільки в основі
всіх сучасних криз лежить криза моральна, то відновлення
моральної відповідальності стає першорядним завданням.
Завдання християн Кирил Гундяєв визначає таким чином:
«...Допомогти зрозуміти сучасній людині, що між моральністю й виживанням існує пряма залежність. Чинити зло в
особистому й суспільному житті стає глобально небезпечно. Навіть люди, які не дотримуються релігійних переконань, але володіють гострим почуттям відповідальності за
загальне добро, визнають свій обов’язок щодо відновлення здорового навколишнього середовища. З іще більшою
відповідальністю до розв’язання цієї проблеми мають підходити ті люди, які вірять у Творця й, отже, переконані в
існуванні світового порядку та єдності. Християни особливо, вважаючи, що їхня відповідальність стосовно природи
й Бога є істотною частиною їхньої віри. Тому вони прекрасно розуміють, яка величезна ділянка міжрелігійних
відносин відкривається перед ними» [3]. Діяльність християнських церков повинна бути спрямована на подолання
духовно–моральної кризи, що є основною причиною порушення справедливості, появи загрози світові й цілісності творіння. З іншого боку, церкви, як вважає Патріарх, не
можуть стояти осторонь і бути байдужими до таких полі-
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тичних, економічних, соціальних, наукових і культурних
перетворень, які сприяють або, навпаки, перешкоджають
реалізації етичних норм у повсякденному житті.
Таким чином, заслуга православних ієрархів у розробці
теоретичних засад, котрі є основою для розробки досить
широкої програми екологічної освіти та виховання засобами християнської етики та моралі. Богослови намагаються розчинити всю екологічну проблематику в моральній,
а відтак і подолання екологічних проблем пов’язують з
морально–духовним оновленням та вдосконаленням людства, яке неможливе без віри в Бога.
Для релігієзнавства тема екологічних питань в контексті богослов’я та соціального вчення Руської православної церкви в перспективі постає, по–перше, як частина
більш широкої та багатовекторної проблеми осмислення
природоохоронного потенціалу національних та світових
релігій, конфесійно зорієнтованих екотеологічних позицій
та їх співставлення та порівняння; по–друге, в контексті
дискусійних проблем щодо біотехнологічних практик,
по–третє, як складова християнської глобалістики. Це дозволяє прослідкувати модернізаційні тенденції в межах сучасних релігій та їх адаптивність до актуальних проблем
людства, що дає в повній мірі осягнути роль релігії в сучасному суспільстві.
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Традиційні гендерні стереотипи інституту сім’ї
в Азербайджані
Сьогодні, перехід Азербайджану із замкнутої системи в систему
відкритого світу створив умови зміни як багатьох сфер життя,
так і інституту сім’ї. Тому, що інститут держави, який традиційно
захищає патріархат в сім’ї та суспільстві взяв на себе міжнародну
відповідальність за гендерною рівністю. В Азербайджані інститут сім’ї
зберігся через національно–моральні цінності. Однак, розгляд його
на основі сучасних гендерних методів показав, що серед цінностей
сім’ї існує безліч соціально–культурних стереотипів, що порушують
права жінок. Повне зникнення цих патріархальних стереотипів може
стати причиною розпаду традиційної сім’ї. Тому, ми повинні думати
про нові моделі сім’ї, які складуть динамічну єдність між традиційним
інститутом сім’ї та сучасними гендерними критеріями. Ми вважаємо
найоптимальнішим шляхом досягнення гендерної рівності, не прихід
жінок із сім’ї в суспільство, а прихід її із суспільства в сім’ю, що заробила
високий соціальний статус, а також оцінюючи репродуктивну діяльність
жінок, як оплачувану продуктивну роботу.
Ключові слова: гендер, жінка, чоловік, стереотип, уряд, сім’я, права,
традиція, місто.
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Traditional gender stereotypes the family institution in Azerbaijan
A transition from a closed system to an open system in the world, as well
as on many issues, created conditions to change the family institution. This
is because the state, which defends a patriarchate in family and society,
has already undertaken gender equality. The national and moral values
have been defended through the family institution in Azerbaijan.However,
modern research on gender–based methods shows that there are many
social–cultural stereotypes resulting in violation of women’s rights among
family values. The complete disappearance of these patriarchal stereotypes
may cause the destruction of the traditional family. Therefore, we have to
think about the combination of dynamic modern gender criteria on new
family models within the traditional family institution. We want women to
bring high social status to the family from society, not from family to society.
At the same time we feel that the optimal way to achieve gender equality is
the evaluation of women’s reproductive activity as productive work which is
compensated with a salary.
Keywords: gender, women, men, stereotypes, government, family, law,
tradition, urban.
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Традиционные гендерные стереотипы института семьи в
Азербайджане
Сегодня, переход Азербайджана из замкнутой системы в систему
открытого мира создал условия изменению как многих сфер жизни,
так и института семьи. Потому, что институт государства,
традиционно защищающий патриархат в семье и обществе
взял на себя международную ответственность по гендерному
равенству. В Азербайджане институт семьи сохранился через
национально–моральные ценности. Однако, рассмотрение его
на основе современных гендерных методов показало, что среди
ценностей семьи существует множество социально–культурных
стереотипов, нарушающих права женщин. Полное исчезновение
этих патриархальных стереотипов может стать причиной распада
традиционной семьи. Поэтому, мы должны думать о новых моделях
семьи, составляющих динамическое единство между традиционным
институтом семьи и современными гендерными критериями.
Мы считаем самым оптимальным путем достижения гендерного
равенства, не приход женщин из семьи в общество, а приход ее из
общества в семью, заработавшую высокий социальный статус,
а также оценивая репродуктивную деятельность женщин, как
оплачиваемую продуктивную работу.
Ключевые слова: гендер, женщина, мужчина, стереотип,
правительство, семья, права, традиция, город.
(стаття друкується мовою оригіналу)

Введение. Семья – одна из важных социальных и исторических ценностей азербайджанцев. С древних времен
большой и патрономичный институт семьи, управляемый
коллективно–хозяйственными основами, традиционно
возглавляли главы семей старшего поколения. Но в связи с
развитием капитализма хозяйственный склад управления
постепенно отделился от семьи, в результате чего на смену
многим традиционным моделям семьи пришли новые современные модели семей. Несмотря на то, что в советское
время в городах Азербайджана традиционные модели семьи были затеряны, в отдаленных уголках страны такие
модели все еще продолжали существовать, проявляясь в
вертикальной гендерной иерархии и горизонтальной родственно–соседской связи [1,с.56–57].
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В советское время в связи с процессом урбанизации браки мужчин и женщин не мусульманок были широко распространены. Распространенный в городах дух интернационализма усилил социально – культурную интеграцию
и создавал условия тому, чтобы мусульманские мужчины
создавали семьи с не мусульманскими женщинами. Кроме
того, смешанные браки защищались государственной политикой и таким семьям предоставлялись определенные
льготы. В обществе эти семьи представляли модель патриархальной семьи государства. В советской модели женщина в семье и в обществе параллельно активна. Эти новые
типы трудоустроенных семей оказали негативное влияние
на модели традиционных семей, отрицательно расценивающих рабочую занятость женщины. В новых семьях исчезает вмешательство родственников в семейную жизнь и
супруги ведут более свободный и не зависимый от традиций образ жизни. Не традиционные космополитические
нормы поведения (одежда, отношения) не мусульманского населения, проживающего в городах с одной стороны
стали альтернативой традиционным моделям поведения,
а с другой – привели к постепенному исчезновению последних. Эти социально–культурные процессы в большинстве распространяли двоякость норм поведения мужчин.
Поведение их в семье опиралось на традиционные, а в
обществе на не традиционные нормы. Это же усиливало
желание женщин в семьях быть похожими на не традиционных женщин в обществе.
Распад советского государства создал условия для возникновения многих социальных и экономических проблем. Отделившиеся друг от друга советские общества,
вступили в открытое мировое общество не зависимой форме. До интеграции в мировое сообщество им пришлось
столкнуться с необходимостью перехода через сложный
переходный период. Именно в этот период семейная жизнь
столкнулась с глубоким кризисом. В условиях интеграции
в глобальный мир многие традиции постепенно исчезли.
Потому, что социально–экономическая система, являющаяся их основой, уже не существовала.
Вступление азербайджанской семьи в мировое сообщество столкнуло ее с новыми традициями, пришедшими,
как с запада, так и с востока. Особенно социально–экономические проблемы, возникшие в регионах – трудовая миграция населения в столицу и различные страны, а также
ускоренное развитие процесса урбанизации в Баку, создали условия исчезновению гендерных и семейных стереотипов и возникновению не традиционных типов семей.
Наблюдения показывают, что в обществе увеличились
случаи расположенности, как к чрезмерному фундаментализму под влиянием радикальных исламских группировок, приехавших из мусульманских стран, так и к чрезмерной вестернизации, связанной с западной интеграцией.
Результатом всего вышеуказанного стало увеличение в
обществе случаев многоженства, уклонения девочек от образования и вступление их в ранние браки с одной стороны, с другой же наблюдается рост числа отказов девушек
от создания семьи ради карьеры, или вступлений в брак с
состоятельными иностранными гражданами (в основном с
гражданами Турции и Европы, иногда даже при поддержке
родителей), увеличения количества гражданских браков.
Все это создает условия постепенному исчезновению традиционной модели семьи, формировавшейся веками.
Проблемы рассмотрения. Как и у других народов, так и
в традиционных азербайджанских семьях мужчины обычно занимаясь внедомашними делами, берут на себя обязанность материального обеспечения семьи, а также несут
моральную ответственность за общий социальный статус
семьи. К гендерным обязанностям мужчины относятся
материальное обеспечение и защита чести и достоинства
семьи, урегулирование конфликтов между невесткой и
свекровью, образование и женитьба детей и т.д.
В обществе социальный статус мужчины определяет
статус его семьи и уважение к ней (жену знают за счет
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мужа). Поэтому мужчины имеют определенную власть
над членами семьи (слово мужчины закон). Конечно же,
и общество относится с большим уважением к мужчине, имеющему авторитет в семье. Естественно, мужчины
стараются заработать себе статус в обществе, пытаются
создать образ идеального мужчины. Для этого женщина
должна подчиняться мужчине, а мужчина быть ее хозяином. Также для достижения этого статуса создаются условия социально–культурными ценностями, существующими в обществе. В результаты формируются гендерные
стереотипы, обеспечивающие патриархальную власть
мужчины. Воспринимающиеся в обществе как аксиоматические нормы, ставшие неотъемлемой частью национально–этнического мышления, эти стереотипы создали условия для управления обществом механическим способом.
Феминисты же, расценивают такую традиционную патриархальную власть мужчины над семьей и обществом, как
случаи насилия и не справедливости по отношению к женщинам. Некоторые из них считают выходом из положения
ликвидацию института семьи совмещения различных и
противостоящих друг другу культур мужчины и женщины,
некоторые же – в свободном выборе гендерных ролей, а
также в проведение реформ в направление гендерного равенства в семье и обществе.
В традиционных патриархальных семьях выбору женщин не придается значения.
Во многих традиционных семьях выбор дочери, связанный с ее личной жизнью в большинстве случаев опровергается представителями мужского пола (брата, отца)
этой семьи. Это проявляется в выборе мужчиной одежды,
спутника жизни, друзей, свободного развлечения, профессии для своей дочери, а также при демократическом голосовании голосованием мужчиной вместо жены и дочери.
Таким образом, в тех или иных случаях слово мужчины
имеет особое значение (отсюда появилось высказывание
«Слово ставшего», «Слово мужчины»). Жены и дочери
предпочитают молчать и не высказывать личного мнения
по тем или иным вопросам, боясь навредить социальному
авторитету мужа или отца. Потому, что уважение и послушание женщин к старшим, создает условия уважению их
детьми и обществом. Исчезновение этих традиций приводит к краху семейных отношений и может послужить причиной распада семьи. В любом случае женщина должна
молчать ради семьи и детей. Лишающие женщину права
выбора и свободы мысли традиции, превращают ее в безвольный и безличностный объект. Запреты, налагаемые
обществом (в одежде, поведение) не позволяют женщинам
выйти из гендерных рамок. Тем не менее, на сегодняшний
день большинство женщин решили нарушить эти традиции. А это является одним из важных факторов, влияющих
на увеличение количества случаев разводов в обществе.
Традиционная патриархальная семья оправдывает насилие в отношении женщин в семье.
В традиционной азербайджанской семье женщина
должна быть в послушание и подчинение мужа. Потому,
что этого у нее требует и семья дочери, и нормы патриархального общества (в народе: «дом мужа, дом последний»). Эти нормы создают условия для всех случаев внутрисемейного насилия (Секреты семьи должны остаться в
семье). Потому, что женщина, отстаивающая свои права,
выходит не только против мужа, но и против ценностей
общества. Поэтому, обычаи и традиции общества советуют быть терпеливой ко всем несправедливостям и считают позором выносить подобные темы на общественное
обсуждение и суды. В связи с этим большинство случаев
насилия не попадают в статистику.
Тем не менее, в США, считающейся одной из стран, где
больше всего женщины подвергаются насилию в семье,
даже самое мелкое насилие не остается за рамками статистики. Потому, что в США не имеется каких–либо моральных и нравственных запретов, связанных с объявлением
случаев насилия в семьях [2]. Такие случаи внутрисемей-
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ного насилия создают условия грубого нарушения прав
человека. Сегодня общество шокирует результаты некоторых случаев внутрисемейного насилия, опубликованных в
СМИ. Однако, это является мелкой частью происходящих
событий. В традиционном обществе в таких случаях обычно считают виновными жен и оправдывают насильственное поведение мужей. На сегодняшний день в нашем обществе таких случаев достаточно. Статистические данные
это доказывают [3].
В традиционной патриархальной семье эксплуатируется труд женщины.
В среде совместного проживания семьи трудовое разделение традиционно проводится так, что мужчина занят
внедомашними оплачиваемыми делами (зарабатывает на
хлеб), а женщина занята домашними, не оплачиваемыми
делами. Это состояние неравенства расценивается как
естественная и обычная обязанность женщины.
Экономическая зависимость женщины в семье является
преградой ее самостоятельности и самоутверждению.
Хотя политика семьи советского государства частично
освободила женщину от стереотипов, прикрепляющих ее
к домашним делам, но она не создала условий для ее полной самостоятельности в семье. Проводя государственный
контроль над трудоустройством мужчин, советское правительство с одной стороны, используя труд женщины как
дешевую рабочую силу, привлекало их с домашних дел к
социальным, с другой же – предоставляя государственную
помощь многодетным матерям, защищало институт патриархальной семьи [4,с.122].
Однако, получение образования и определенных профессий женщинами привело к частичному освобождению их от мужской зависимости (зависимости от мужа).
Поэтому в Азербайджане родители уделяют особое внимание образованию и получению определенных профессий
своих дочерей. Эта гендерная революция, происшедшая в
основном в советский период, освободила женщин от стереотипов, прикрепляющих ее к дому. На сегодняшний день
мало мужчин откажутся от того, чтобы их жены или дочери работали в какой–либо государственной или негосударственной организации. Женщины наравне с мужчинами
участвуют в формирование семейного бюджета. С этой
точки зрения стереотип о том, что мужчина единственный
кормилец семьи носит формальный характер. Но в семьях,
где материальная зависимость от мужчины все еще существует, этот стереотип сохранил свою актуальность.
Сегодня в Азербайджане растет число женщин, которые
наряду с низкооплачиваемыми традиционными профессиями (учитель, врач), работают и на высокооплачиваемых
не традиционных работах (7–8% бизнес–леди, руководители учреждений). В настоящее время некоторые женщины вопреки традициям ради карьеры стараются вступить
в конкуренцию с мужчинами [3]. Потому, что высокий
доход женщины становится причиной их самостоятельности в плане финансов и поведения, а иногда и решения
материальных проблем семьи. Однако, большинство этих
женщин в семье участвуют в роли традиционной, а в обществе – не традиционной женщин (например: без разрешения отца или брата не ездит в командировку за границу).
Потому, что общество не воспринимает в полном смысле
новые гендерные роли, не соответствующие традиционному образу «домохозяйки», и этим создает препятствия служебной деятельности женщины во всех отраслях. Во избежание сплетен и склок, которые могут образоваться как
в семье, так и в обществе женщина должна играть двоякую
роль. Однако, некоторые мужчины оценивают новую социальную роль женщин, исходя из традиционных ценностей.
Эти культурные восприятия исходят из противоречия между старым и новым. Конфликты образуются между людьми, не умеющими оценивать события самостоятельно, не
зависимо от стереотипов. Это и является одной из причин
растущего в последнее время числа разводов.
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Традиционная патриархальная семья нарушает право
собственности женщин.
В большинстве азербайджанских семей дочерям не предоставляют право на часть наследства. Поэтому, мужчины
владеют 90% состояния. Лишь 0,1% мужчин и 1% женщин
отдают предпочтение передачи своего состояния дочерям.
Обычно при разделе наследства сыновьям отдается предпочтение. 41,8% женщин и 36,9% мужчин передали свое
имущество сыновьям. Дочерям воспользоваться этой возможностью в качестве наследницы невозможно. Это создает препятствие экономической независимости женщин
и получения ими кредита в банке с целью организации какого–либо бизнеса [5].
В современном законодательстве нет никакой дискриминации между мужчиной и женщиной в разделе наследства. Просто по обычаям и традициям дочь, выйдя замуж,
отказывается от наследства, а отцовский дом обычно переходит младшему сыну. По положениям шариата дочери полагается часть наследства, которая в два раза меньше части
наследства, представленного сыну. В большинстве случаев
даже эти традиции нарушаются. Не равноправный раздел
наследства и стратегия отдачи в этих вопросах предпочтения сыновьям служит сохранению власти мужчин над
женщинами. Потому, что лишение мужчин имущества
навредит его авторитету в семье. В национальном менталитете высказывания «быть мужчиной или человеком» и
«зарабатывать деньги» имеют равные значения. Поэтому, в
семье, в чьих руках финансы, тому и принадлежит власть.
Многие женщины, обеспечивающие семью, не выходя
из гендерных ролей, держат власть в своих руках. Порой
мужчины бывают согласны с изменением гендерных ролей и трудоустройством жен.
Однако, лишение женщин права наследства (в не официальной форме) увеличивает зависимость их от мужей и
одновременно создает условия нарушению их прав.
Традиционная патриархальная семья эксплуатирует
женщин нравственными нормами.
Общество возлагает на семью ответственность подчиняться определенным нравственным нормам. Это понятие
достоинства и чести, определяющие нравственный статус
азербайджанской семьи. Достоинство мужчины связанно с честью жены и дочери. Т.е. если женщина запятнала
честь мужчины, то общество убирает с него статус чести.
Существование такой семьи в рамках традиционного общества невозможно. Поэтому некоторые мужчины, чтобы,
избежать тяжелые упреки общества и сохранить честь совершают тяжкие преступления, убивая жену или в лучшем случае разводятся. Чтобы защитить семью и род от
клейма позора, девочек с детства учат правилам скромности и приличия, а также серьезно поручают хранить целомудрие. Потому, что не только прелюбодеяние, но и даже
мелкая небрежность может стать причиной нанесения на
женщин клейма позора. В особенности общество расположено отрицательно расценивать все поведение одиноких
и холостых женщин. Часто женщины в целях избежание
общественных упреков стараются выйти замуж. Таким образом, женщина обязана серьезно относится к нравственными нормам, установленным обществом в отношении
них, ибо этим они смогут уберечь не только свою, но и
репутацию своей семьи и даже рода от общественных
упреков. Эти запреты регулируют даже поведение современных не зависимых женщин, а также определяют их
гендерные роли и места в обществе. Эти нормы определяют, каким тоном женщина должна говорить в обществе,
куда и как может ходить. Эти запреты, держащие женщин
в серьезном подчинение, служат сохранению социальных
правил патриархального общества и предотвращению образованию нового общества. Потому, что прелюбодеяние
мужчины не может так запятнать ни его достоинство, ни
честь его семьи. Хотя по правилам шариата прелюбодеяние мужчины и женщины оцениваются в равной степени
[8,с.34].
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Женщина продолжает патриархальные традиции через
институт материнства.
Чтобы заслужить статус матери, женщина должна подчиняться нормам патриархальный семьи и вырастить своих детей, перетерпев все трудности. Обязанности, возложенные на нее – родить и вырастить детей, готовить еду,
чистить дом, слушаться мужа, заботиться о других членах семьи (свекор, свекровь) и т.д. В отличие от городов,
в деревне у женщины больше забот. Женщина, выполнив
все эти обязанности и функции, а также вырастив детей,
получает статус «хорошей матери». Бездетные женщины
в традиционном обществе этого статуса не имеют. Этот
длительный процесс контролируется мужчиной, а во время его отсутствия его матерью (свекровью). Значит, косвенная власть у женщины устанавливается лишь после
того, как она овдовеет и только над семьей женатого сына.
Однако эта власть не является властью женщины, а является продолжением той, не патриархальный власти. Потому,
что постаревшая мать уже приобрела практику этой власти на себе и в подсознательной форме превратилась в ее
исполнителя. Просто пожилая мать частично достигает
возможности управлять семьей сына и в результате этого
между свекровью и невесткой возникает конфликт. Однако
и в этих конфликтах последнее слово в семье остается за
мужчиной. Объектами упреков общества становятся мужчины, не справляющиеся с этими вопросами, а для невесток – управляемые словами матери. Значит женщина, заработавшая статус матери в пожилом возрасте не только
в обществе не имеет права окончательного решения. Все
внутрисемейные конфликты создают власть сильного мужчины, или же семьи, лишенные этой власти – распадаются.
Радикальные феминисты утверждают, что не индивидуальное материнство, а институт материнства, увеличивающий для женщины фактор риска стресса, создают ей
многие ограничения и возлагают на нее ответственность.
Энн Оукли в своих трудах «Социология домашних дел»
или «Домохозяйка» так выражает свое отношение к ложным идеям и мифам, связанным с материнством:
– Опровергая тезис – «Детям необходима не социальная, а биологическая мать», утверждает, что приемные
дети ни чем не отличается от детей, получивших воспитание у родных родителей.
Этот миф является культурной конструкцией, эксплуатирующий женщину. Некоторые женщины, исходя из настроенных в их сознание социально–культурных стереотипов, считают бесплодие индивидуальным несчастьем
или же событием не удачи. Хотя немало матерей, имеющих детей и считающих себя несчастными и не удачными.
Поэтому женское счастье не связано с наличием или отсутствием детей.
– Опровергая тезис – «Дети (особенно грудные) нуждаются в материнской (не отцовской) заботе», утверждает,
что детям важно иметь человека, умеющего создавать с
ними близкое общение.
– Опровергая тезис – «О детях должны заботиться не
многие, а лишь один человек», утверждает, что дети, получивших воспитание в Израильских кибутсах (модели
коллективного хозяйства) ни чем не уступают детям, воспитуемым в семье [6,с.22].
Представления, вдохновляемые феминистами в обществе, ставят под угрозу традиционный институт материнства. Присущие матерям чувства заботы и самопожертвования переходят на задний план. Хотя, отсутствие
альтернативы этим важным для существования общества
чувствам, как в обществе, так и в природе уже доказано
многими психологами [7,с.55].
На сегодняшний день если исчезнет социально–экономическая поддержка государства, то мужчина и женщина потеряют свои традиционные функции в семье, а это
создаст условия повторному укреплению отрицательных
патриархальных ценностей в семье. Проводимая государством та или иная деятельность положительно влияет на
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решение проблем, возникающих в обществе. Государство
старается в сферах трудоустройства населения, строительства в регионах школ, организации медицинских центров,
предотвращения среди девочек ранних браков и уклонения их от образования [8]. Тем не менее, в условиях разрушительной глобализации, в направление защиты здоровых ценностей в обществе должно проводится больше
мероприятий. Чтобы увеличить престиж семьи в обществе
государство должно увеличить авторитет мужчины в семье, трудоустроить его, а также как утверждает профессор
Хайдар Баш, для повышения статуса женщин в обществе
и семье, репродуктивная работа их в семье должна оплачиваться государственным пособием и рассматриваться как
социальная работа [9,с.66]. Потому, что это обеспечивает
гендерное равенство в политике семьи и создает условия к
взаимному уважению между полами.
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Світогляд та орієнтири сучасного
південнокорейського соціуму
Розглянуто світоглядні орієнтири сучасного південнокорейського
соціуму. Аналізуються світоглядні засади становлення такого
феномену як «корейське чудо на річці Ханган», що мало місце у
формуванні економічного добробуту сучасного південнокорейського
суспільства. Працьовитість корейців, – факт, як на теперішній час, є
загальновідомий. На нашу думку, можна стверджувати, що корейське
«економічне диво», стало можливим, в першу чергу, саме завдяки цій
рисі національного характеру. Корейці, працюють багато і ефективно.
Інакше кажучи, корейці за останні три десятиліття стали жити
незрівнянно краще, але працювати від цього гірше (чи принаймні
менше) вони не стали. Для корейського світогляду, чи китайського
на відміну від американського поняття «високооплачувана робота» і
«престижна робота» – не синоніми. Важливим чинником забезпечення
успіху в економіці Південної Кореї, виступає їхня послідовна соціальна
орієнтованість, що узгоджується з конфуціанським людинолюбством, що
можна вважати актуальним орієнтиром сучасного південнокорейського
суспільства.
Ключові слова: Південна Корея, світогляд, світоглядні орієнтації,
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Outlook and reference of points for South Korean society
The world view reference-points of modern south Korean society are
considered. World view bases of becoming of such phenomenon as «Korean
miracle are analysed on the river Ханган», that took place in forming of
economic welfare of modern south Korean society. Industriousness of
Koreans, – a fact that presently is well-known. To our opinion, it is possible
to assert that the Korean «economic miracle», became possible, first of
all, exactly due to this national character trait. Koreans, work much and
effectively. Otherwise speaking, Koreans for the last three decades began
to live incomparably better, but working from it worse(at least less than)
they did not become. For the Korean world view, unlike the American
concept «High-paying work» and «prestige work» is not synonyms. By the
important factor of providing of success with the economy of South Korea,
the their successive social oriented comes forward, that comports with
конфуцианским philanthropy, that can be considered the actual referencepoint of modern south Korean society.
Keywords: worldview, world view installation, globalization, world
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Мировоззрение и ориентиры современного южнокорейского
общества
Рассмотрены мировоззренческие ориентиры современного
южнокорейского социума. Анализируются мировоззренческие основы
становления такого феномена как «корейское чудо на реке Ханган»,
что имело место в формировании экономического благосостояния
современного южнокорейского общества. Трудолюбие корейцев, –
факт, который в настоящее время, является общеизвестным. По
нашему мнению, можно утверждать, что корейское «экономическое
чудо», стало возможным, в первую очередь, именно благодаря этой
черте национального характера. Корейцы, работают много и
эффективно. Иначе говоря, корейцы за последние три десятилетия
стали жить несравненно лучше, но работать от этого хуже (по
крайней мере меньше) они не стали. Для корейского мировоззрения, в
отличие от американского понятия «высокооплачиваемая работа» и
«престижная работа» – не синонимы. Важным фактором обеспечения
успеха в экономике Южной Кореи, выступает их последовательная
социальная ориентированность, что согласуется с конфуцианским
человеколюбием, что можно считать актуальным ориентиром
современного южнокорейского общества.
Ключевые слова: Южная Корея, мировоззрение,
мировоззренческие ориентации, глобализация, мировое сообщество,
южнокорейское общество, социальное развитие.

Східна культура своєю основою має більш концентроване проникнення в душу людини, її внутрішній світ, самопізнання. Тут головна увага звернена на проблему постійного вдосконалення особистості, а не вдосконалення
світу» [7,с.2–6]. Зазначимо, що ключову роль у формуванні
світоглядних орієнтацій південнокорейського соціуму, відіграють східна релігія та філософія, які в поєднанні формують світоглядну «картину світу» південнокорейського
соціуму, поведінка якої характеризується такими рисами
як ієрархічність, повага до влади, безконфліктна гармонія,
трудова етика.
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Всім відомі феномени: «корейське чудо на річці
Ханган» – швидке економічне зростання корейської економіки, за короткий проміжок часу підняли зовсім збідніле
східне суспільство економічно, духовно, на належний світовий рівень.
Розглянемо більш детально ідейно–теоретичні засади та
особливості формування світоглядних орієнтацій у південнокорейському соціумі.
Зростання ролі Сходу у світових глобалізаційних процесах актуалізує все увагу до вивчення східної соціальності і, зокрема, до світоглядних настанов східної людини.
Певний науковий доробок до зазначеної теми внесено такими фахівцями як Н.Абаєв [1], В.Алексєєв [2], Т.Бичкова
[3], Л.Васильев [4;5], Кім Кйон Дон [7], А.Ланьков [8],
Лі Кю Тхе [10], Лі Син Соп [9], А.Парсол [11], та ін.
Важливий вклад в дослідження даної проблематики, здійснив російський вчений А.Ланьков.
Метою даної роботи є аналіз важливих світоглядних
орієнтирів, факторів та детермінант що вплинули на розвиток сучасного південнокорейського суспільства.
Найбільший вклад у формування світогляду здійснили:
буддизм та конфуціанство. Конфуціанські традиції, так
само як і вірування, пустили свої великі коріння і сформували світоглядні основи південнокорейського соціуму [8].
Вільне переміщення населення, глобалізаційні перетворення в сучасних світових координатах розвитку, свобода
пересування державними кордонами, змінює саму структуру південнокорейського суспільства. На сьогоднішній
момент, кількість корейців, які, покинувши свою країну,
розсіялися по всьому світу, перевищило 6 мільйонів чоловік. З іншого боку, кількість іноземців, які приїхали до
Південної Кореї з різних країн, вже перевищила 1 мільйон
чоловік. Іноземці, що вступили у шлюб з корейцями, приїжджають в країну, отримують громадянство, і починають
нове життя вже в якості громадян Республіки Корея, а багато іноземних робітників, замість повернення на батьківщину воліють залишитися у Південній Кореї, та влитися в
корейське суспільство.
Ієрархічність – є найпершим і важливим показником
у світогляді східної людини. Це зовсім не сприймається культурою та світоглядом західного суспільства. Для
західної людини, яка вважає себе більш свободо любимою, поняття ієрархічності розцінюється як контроль над
її інтересами, або використання її в неправильних цілях.
Корейський Філософ та соціолог Лі Кю Тхе, який у сучасній Південній Кореї вважається одним з провідних авторитетів у питаннях національного характеру, та світогляду
пише: «Ієрархічність – спосіб існування корейців, а вихід
їх з ієрархії, структури, рівносильний виходу з ієрархії,
структури рівносильний виходу з корейського суспільства» [10,с.30–36]. Подобається це комусь чи ні, але саме
ієрархічність і тісно пов’язаний з нею конформізм багато
в чому сприяли «Корейському економічному диву», адже
саме дисциплінованість робочої сили, готовність корейців
без нарікання зносити труднощі і без суперечок виконувати накази, стали одним з чинників, який забезпечив і політичну стабільність, і високу виробничу дисципліну, таку
необхідну у той період, коли розвиток країни залежав від
копіювання зарубіжних технологій і створення в ній сприятливого інвестиційного клімату.
Зазначимо, що в корейській світоглядній традиціях, суспільство і держава порівнювалися завжди з патріархальною сім’єю, де батько був не просто батьком, а старшим
за матір, батьки – старшими за дітей, брати – старшими за
сестер. Тому, кожна людина зобов’язана виявляти лояльність до сім’ї, як у конкретному її значенні, так і загальному (до сусідів, друзів, земляків тощо) впродовж усього
свого життя. Інакше говорячи поважати інтереси, підкорятись, прислуховуватись до порад. Цей тип світогляду східних людей їх держава – це сім’я, а не просто структурний
апарат [4,с.7–10]. У відповідності з цим держава сприймалась і сприймається не як щось вороже, відокремлене
від людини, що характерно для ліберального світогляду, а
як природна сила, яка здатна захистити свого громадянина [14]. Хоча сьогодні ідея рівноправності набуває пошиЗбірник наукових праць «Ґілея: науковий вісник»

рення, корейці все ще йдуть ієрархічним шляхом. Дійсно,
навіть розсаджування за столом і порядок виступів на весіллях, урядових зборах, і банкетах здійснюються суто за
ієрархічним порядком [11,с.55–70].
Ідеалом конфуціанства є створення гармонійного суспільства по стародавньому зразку, в якому будь–яка особа має свою функцію. Гармонійне суспільство побудоване
на ідеї відданості («чжун»), лояльності у відношенні між
начальником і підлеглим, спрямована на збереження гармонії і самого суспільства. Конфуцій сформулював золоте правило етики: «Не роби людині того, чого не бажаєш
собі» [10].
Маючи можливість працювати з впливовими людьми
сходу, можу підкреслити з практики, що в східній культурі,
наприклад в корейській, не прийнято протистояти наказам
вищого боса. Якщо він сказав так робити, ти повинен це
взяти до уваги прикласти сил щоби все вийшло, хоча можливо в тебе і є своя думка.
Конфуціанські цінності, інтегрувавшись із західними
цінностями, створили дуже конкуренто спроможний симбіоз, завдяки якому Південна Корея, закріпилась на високих економічних та суспільних позиціях. Проаналізувавши
світоглядні орієнтації південнокорейської соціальності, та
їх ідейно–теоретичне підґрунтя (релігія, філософія, ієрархічність, безконфліктна гармонія, трудова етика та етика
благородного мужа), зазначимо що світогляд є узагальненою системою поглядів людини на світ, на своє місце
в ньому, а також на сенс власного життя та діяльності, він
є характерним фактором який і вплинув на формування
відповідних детермінант розвитку південнокорейського
соціуму.
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Науковий потенціал педагогічного процесу: зростання в умовах
інформаційної революції
На сучасному етапі розвитку вищої освіти і науки слід шукати
оптимальні шляхи розвитку наукового потенціалу ВНЗ. Найбільш
важливою закономірністю розвитку наукового потенціалу педагогічного
процесу є сувора спадкоємність ідей, концепцій, методів дослідження,
які становлять зміст будь–якої науки. Забезпечити його повною
мірою можуть наукові школи, які становлять головні організаційні
форми розвитку самої науки. Сьогодні існують різні форми інтеграції
наукових досліджень в академічних інститутах з науковими розвідками
у ВНЗ. Загалом, з розвитком сучасних інформаційних технологій та
науково–технічних засобів зростає прозорість світу, швидкість і обсяги
передачі інформації між елементами світової системи, з’являється ще
один інтегруючий світовий фактор, який сприяє розвитку наукового
потенціалу.
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present the main organizational forms of development of science can to
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Научный потенциал педагогического процесса: рост в
условиях информационной революции
На современном этапе развития высшего образования и
науки следует искать оптимальные пути развития научного
потенциала вуза. Наиболее важной закономерностью развития
научного потенциала педагогического процесса является строгая
преемственность идей, концепций, методов исследования,
которые составляют содержание любой науки. Обеспечить
его в полной мере могут научные школы, которые составляют
главные организационные формы развития самой науки. Сегодня
существуют различные формы интеграции научных исследований
в академических институтах с научными исследованиями в вузах.
В общем, с развитием современных информационных технологий и
научно–технических средств растет прозрачность мира, скорость и
объемы передачи информации между элементами мировой системы,
появляется еще один интегрирующий мировой фактор, который
способствует развитию научного потенциала.
Ключевые слова: образование, наука, культура, педагогический
процесс, научный потенциал, информатизация.

Науковий (інтелектуальний) потенціал визначальний
елемент продуктивних сил суспільства. Вузівська наука,
яка є ключовим елементом наукового потенціалу країни,
значною мірою визначає якість підготовки висококваліфікованих фахівців у системі вищої школи й, разом з
тим, інтенсифікує виробничі, політичні та соціокультурні
процеси.
Аналіз значень компонентів наукового потенціалу (кадрового, матеріально–технічного, інформаційного, організаційно–правового та результативного) дозволяє судити
про його величину і значення. Серед проблем, притаманних тією чи іншою мірою сучасним університетам, слід
виокремити, насамперед: 1) «старіння» кадрів; завантаженість викладачів роботами по навчанню студентів; низька затребуваність наукового потенціалу викладачів, за їх
власними оцінками; падіння престижності наукової праці, особливо для молодих і енергійних людей; 2) низький
матеріально–технічний рівень забезпечення, недостатнє
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фінансування наукової праці; 3) слабка інформаційна взаємодія вузівського сектора з підприємствами; 4) недоліки
та упущення в нормативно–правовій базі, відсутність системи контролю; 5) недостатність умов для ефективного використання результатів НТР. Все це свідчать про скорочення наукового потенціалу вітчизняних вузів. «Необхідною
умовою запобігання незворотного руйнування наукового
потенціалу вузів та забезпечення його відтворення, – на
думку Ю.А. Єгорова, – є посилення всіх форм державної
підтримки наукової діяльності» [1,с.88].
Найважливіша закономірність і форма розвитку наукового потенціалу педагогічного процесу є сувора спадкоємність ідей, концепцій, методів дослідження, які складають
зміст будь–якої науки. Забезпечити його повною мірою
можуть вузівські наукові школи, які становлять головні організаційні форми розвитку самої науки, де в процесі розвитку науки люди старшого покоління буквально «з рук в
руки» передають молодим накопичений досвід. Наука не
може розвиватися поза певних структурних форм. Наукові
школи грають у ній організуючу і направляючу роль.
Успіхи в науці безперервно пов’язані саме з досягненнями наукових шкіл, створених та очолюваних чудовими
вченими.
Наукові школи – це ті основні осередки науки, у яких
формуються її нові сили при постійній взаємодії між досвідченими кадрами і початківцями, вчителями та учнями, засновниками наукових шкіл і їх наступниками. Для
наукової школи характерно не тільки навчання мистецтву
дослідника, але і придбання навичок по кооперації своїх
зусиль для вирішення загальної проблеми.
На сучасному етапі розвитку вищої школи і науки слід
шукати оптимальні шляхи розвитку наукового потенціалу
вищої школи. Один з таких шляхів – створення можливості для роботи студентів у вузах. Сьогодні існують різноманітні форми співпраці академічної та вузівської науки.
«Вузівські наукові школи, – стверджують Л.Ф. Глущенко
та Н.А. Глущенко, – найбільш мобільний резерв прискореного нарощування наукового потенціал вузу. Вони відрізняються багатопрофільністю, володіють вченими із
світовими іменами, молодими кадрами, можливістю проводити весь цикл робіт від фундаментальних досліджень
до отримання нової продукції. Тому інтеграція наукових
шкіл академічної, галузевої й вузівської науки може сприяти подальшому розвитку наукового потенціалу вищої
школи» [2,с.49].
Науковий потенціалу педагогічного процесу включає в
себе сукупність усіх її наукових засобів і ресурсів, зокрема:
– матеріально–технічну базу – сукупність засобів науково–дослідницької праці, в тому числі наукові організації,
наукове устаткування і пристрої, експериментальні заводи,
лабораторії, електронно–обчислювальні бази інформаційного забезпечення та ін.;
– кадри наукової системи: вчених, дослідників, конструкторів, винахідники, експериментатори, науково–технічний персонал, тобто національний науково–технічний
інтелект;
– інформаційну систему, яка забезпечує наявність і
постійне вдосконалення банку наукових знань: наукові
прогнози. Здатні до оперативної видачі інформації банк
патентів, авторських свідоцтв, банк даних про світові досягнення в галузях конкретних наук та ін.;
– організаційно–управлінську підсистему, у тому числі систему планування науково–дослідних і дослідно–
конструкторських робіт (НДДКР), структуру управління
НДДКР, організаційно управлінські структури наукових
підрозділів, методи управління НДДКР. Сам процес науково–технічного розвитку має щонайменше три дещо відмінні ознаки:
– науково–технічну революцію;
– науково–технічний прогрес;
– технічний і організаційний розвиток.
Прискорення НТП характерне для такої системи виробництва, яка базується на вивченні і використанні дії
об’єктивних, економічних законів. Високоефективний і
раціональний НТП розвивається за умов зацікавленості
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використання НТП у нарощуванні обсягів виробництва,
розширенні власності, впровадженні нових технологій;
пріоритету НТП в поліпшенні умов праці, забезпеченні соціальної спрямованості економіки, виробництва продукції
широкого вжитку; конкуренції у використанні нових досягнень НТП, боротьби за лідерство на ринку; підтримки
розвитку НТП державою і кредитними установами; тісних
науково–технічних, виробничих і ринкових зв’язків наукових установ і виробничих підприємств [3,c.48–49].
Науково–технічний прогрес залежить від інтелектуального і розумового потенціалу та розвитку науки і техніки в
усіх країнах світу [4,c.14–15], адже в основі відносних переваг однієї сучасної постіндустріальної економіки перед
іншою лежить перш за все наявність потужного наукового
потенціалу, що за своєю структурою відповідає структурі національних економічних пріоритетів. По–друге, найбільш динамічно розвивається торгівля між високорозвинутими країнами і,перш за все, наукомісткою продукцією.
По–третє, все більша частка міжнародного поділу праці припадає не на міжгалузеві, а на внутрішньогалузеві
зв’язки.
Наука включається у сферу зовнішньоекономічних
зв’язків, міжнародного поділу праці за кількома ключовими напрямами. По–перше, через той ефект, що матеріалізується в товарах та послугах і створює відносні переваги окремим галузям та виробництвам в конкурентній
боротьбі. По–друге, через інтернаціоналізацію системи
підготовки та перепідготовки наукових кадрів. По–третє,
через інтернаціональну систему інтелектуальної власності, торгівлю нематеріалізованими результатами наукової
праці. По–четверте, через систему кооперованих, спільних
досліджень за участю вчених різних країн та введення різноманітних інновацій.
Інновація – це виробничий фактор який визначає формування продуктивності й вагового національного продукту на тривалу перспективу.
Крім того, на потребу у збільшенні наукового потенціалу педагогічного процесу впливає і інформатизація суспільства – глобальний соціальний процес, особливість
якого полягає в тому, що домінуючим видом діяльності в
сфері суспільного виробництва є збір, накопичення, продукування, обробка, зберігання, передача та використання
інформації, здійснювані на основі сучасних засобів мікропроцесорної та обчислювальної техніки, а також на базі
різноманітних засобів інформаційного обміну.
Інформатизація суспільства забезпечує: активне використання інтелектуального потенціалу суспільства, який
постійно розширюється і концентрується в друкованому
фонді, і науковій, виробничій та інших видах діяльності
його членів; інтеграцію інформаційних технологій в наукових та виробничих видах діяльності, ініціюючій розвиток всіх сфер суспільного виробництва, інтелектуалізацію
трудової діяльності; високий рівень інформаційного обслуговування, доступність будь–якого члена суспільства
до джерел достовірної інформації, візуалізацію представленої інформації, суттєвість використовуваних даних.
Застосування відкритих інформаційних систем, розрахованих на використання всього масиву інформації, доступної в даний момент суспільству в певній його сфері,
дозволяє удосконалити механізми управління суспільним
устроєм, сприяє гуманізації і демократизації суспільства,
підвищує рівень добробуту його членів. Процеси, що відбуваються у зв’язку з інформатизацією суспільства, сприяють не тільки прискоренню науково–технічного прогресу,
інтелектуалізації всіх видів людської діяльності, а й створенню якісно нового інформаційного середовища соціуму,
що забезпечує розвиток творчого потенціалу індивіда.
Один з напрямків процесу інформатизації сучасного
суспільства, на думку О.В. Штеймарка, є «інформатизація
освіти – процес забезпечення сфери освіти методологією
та практикою розробки та оптимального використання сучасних або, як їх прийнято називати, нових інформаційних
технологій, орієнтованих на реалізацію психолого–педагогічних цілей навчання, виховання» [5,с.123]. Сучасні
інформаційні технології значно розширюють можливості
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використання інформаційних ресурсів як у різних галузях
промисловості, так і в освіті.
Специфікою впливу сучасної інформаційної технології
на освіту стало запровадження комп’ютерних технологій
в педагогічний процес, які також сприяли збільшенню наукового потенціалу.
Використання комп’ютерних технологій створює умови
для поглиблення змісту педагогічного матеріалу. Оскільки
традиційне вивчення педагогіки вимагає звернення до
джерел, обсяг яких обмежений обсягом друкованих посібників, комп’ютерні технології та засновані на базах даних,
текстовій та графічній інформації, яка на кілька порядків
перевищує обсяг друкованих видань, забезпечує доступ
студентів до широких масивів педагогічних досліджень.
«Комп’ютерні технології, як зазначає С.Й. Феник, дозволяють знайомитися з найновішими виданнями в різних
областях педагогіки, дають можливість оглядати зміст науково–практичних конференцій і симпозіумів з педагогіки,
що не може не сприяти розвитку та формуванню самостійного, критичного, професійного мислення майбутніх педагогів та не підвищувати науковий потенціал» [6,с.5].
При відборі оптимального змісту комп’ютерної програми вчені користуються наступними критеріями: відбір
і побудова змісту комп’ютерної програми з урахуванням
структури й змісту предметної підготовки фахівців даного
профілю; індивідуального підходу в навчанні; її проблемності дискусійності тощо; диференційовання щодо рівня
навченості студента; ліміту навчального часу, який виділяється на вивчення дисциплін предметної підготовки. Зміст
комп’ютерної програми з педагогіки відображає ємність
і повноту знань, сучасний рівень розвитку даної науки, її
специфіку.
Другою педагогічною умовою, що сприяє ефективному
використанню комп’ютерної технології у викладанні педагогічних дисциплін, є облік індивідуальних особливостей
і рівня підготовки студентів.
Дана умова припускає всесторонній облік здібностей,
бажань, мотивів, інтересів і переваг учнів. На думку основоположника вітчизняної теорії розуміння особистості
С.Л. Рубінштейна, гуманістична парадигма «припускає,
що вибір технологій повинен ґрунтуватися не тільки на вимогах соціуму, але й на індивідуальних психічних до особистісних властивостях учня» [7,с.85]. Відзначимо також,
що виразні засоби комп’ютерної графіки відкривають можливості стимулювання емоційного сприйняття навчальних
повідомлень. Це досягається за рахунок образного бачення,
підкреслення головної думки в кадрі. Аудіовізуальне представлення матеріалу включає в систему запам’ятовування
образну і емоційну пам’ять, в якій навчальний матеріал
зберігається довше, ніж в словесно–логічній.
Заключною педагогічною умовою ефективності використання комп’ютерної технології у підготовці майбутніх
учителів є інтеграція комп’ютерних програм з традиційними засобами навчання.
Під засобами навчання розуміють матеріальний або ідеальний об’єкт, який використовується учителем і учнем
для засвоєння знань. До матеріальних засобів відносяться
підручники, навчальні посібники, дидактичні матеріали,
книги–першоджерела, тестовий матеріал, моделі, засоби
наочності, технічні засоби навчання, лабораторне обладнання. Все вищезазначене ми відносимо до традиційних
засобів навчання.
Як засіб навчання комп’ютери можуть використовуватися в декількох функціях: для навчання деяким способам
діяльності, особливо практичним; для індивідуалізації
навчання; для контролю та самоконтролю; як засіб, що
дозволяє моделювати явище і досліджувати його зміну в
залежності від умов; для наочності, організації дидактичних ігор якісно нового рівня; для організації необхідного
інформаційного середовища.
Таким чином, комп’ютерні технології в педагогічному
процесі покращують та полегшують як вивчення нового матеріалу так і підготовку нових педагогів, що приводить до збільшення наукового потенціалу педагогічного
процесу.
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Загалом, з розвитком сучасних інформаційних технологій та науково–технічних засобів зростає прозорість світу,
швидкість і обсяги передачі інформації між елементами
світової системи, з’являється ще один інтегруючий світовий фактор, який сприяє розвитку наукового потенціалу.
Однією з головних інстанцій та причин збільшення наукового потенціалу є утворений в результаті життєздатний
гібрид, який ознаменував революційний стрибок в історії
інформаційних технологій, що налічує сотні тисяч років.
Дані інформаційно–глобалізаційні процеси як призвели
так і сприяли потребі у збільшенні наукового потенціалу,
який полягає у використанні та вдосконаленні науково–
технічних засобів у педагогічному процесі, який включає
в себе, як нові методи виховання, так і науково–педагогічні
дослідження.
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Виходячи із загальнофілософського розуміння категорії «функція», логічно під функцією держави розуміти «певний вид державної діяльності». Саму діяльність
держави іноді зводять до діяльності державного апарату.
Поширеними є визначення функцій держави як напрямів
її діяльності, не тільки напрями, але й сторони діяльності
держави [1].
Функція держави виникає разом з її становленням, але
поки не створено дієвого механізму її здійснення, функція виступає основним напрямом державної діяльності.
Більшість авторів включають напрямки та сторони (сукупність однорідних видів) діяльності як поняття з однаковим
змістом.
Отже, функції держави можна визначити як основні напрямки діяльності держави, в яких виражається й
конкретизується її загальнолюдська сутність і соціальне
призначення.
Загальносоціальна функція держави забезпечує стійкість відносин і зв’язків у суспільстві, його цілісність на
базі загальних економічних, культурних, національних
й інших інтересів. Вона зумовлює роль держави як інструмента подолання протиріч, стабілізації суспільних
зв’язків. Це передбачає відмову в діяльності органів і посадових осіб від використання не лише методів примусу
і насильства, а й загальнодемократичних, гуманістичних
інститутів та ідей (правової держави, панування права в
суспільному житті, прав людини, місцевого самоврядування, забезпечення свободи преси, судового захисту прав і
законних інтересів громадянина й ін.).
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Форми здійснення функцій держави визначають як діяльність основних ланок механізму держави, специфічні
види державної діяльності на відміну від діяльності недержавних організацій. Це зовнішній прояв діяльності держави, що передбачає настання певних наслідків правового
або не правового характеру.
Основними формами здійснення функцій держави
визначають:
а) правотворчу діяльність, що полягає у виданні уповноваженими органами державної влади нормативно-правових актів;
б) адміністративно-управлінську чи виконавчо-розпорядчу діяльність, що базується на законах, оперативній,
повсякденній та конкретній реалізації органами держави
їх приписів;
в) судову діяльність, пов’язану з розглядом та вирішенням судами у встановленому законом порядку цивільних
та кримінальних справ;
г) наглядову діяльність, що поєднує різновиди державного контролю і нагляду, включаючи прокурорський нагляд за точним і неухильним виконанням законів державними органами, громадськими організаціями, посадовими
особами і громадянами.
Залежно від мети і завдань держави, складовими елементами методу здійснення її функцій можна визначити:
а) організаційно-технічні прийоми та засоби – засоби й
способи позитивної діяльності, якими користуються державні органи та організації для створення умов, які забезпечували б реалізацію державних функцій;
б) засоби державного впливу – переконання (реалізується через правове виховання населення, проведення профілактичних заходів), заохочення (надання пільг і нагород
особам та колективам, що відрізняються активною державною діяльністю), примус (застосування до суб’єктів,
які скоїли правопорушення законних заходів покарання,
перевиховання та стимулювання до виконання правових
норм);
в) засоби і заходи громадського впливу (іноді позитивний приклад, увага з боку суспільства краще впливають на
соціальну орієнтацію правопорушника ніж суворі примусові заходи).
Усі державні організації повинні діяти у єдності та узгодженості. Державний апарат (як сукупність державних органів) забезпечує практичне здійснення функцій держави
завдяки діяльності установ і підприємств, якими він керує.
Державні підприємства та установи, на відміну від державних органів, не наділені владними повноваженнями, не
є носіями державної влади; здійснюють функції управління в межах підприємства або установи; керуються у своїй
діяльності статутом. Адміністрація підприємства (установи) – орган виключно для самого підприємства, здійснює
управлінські функції виключно у сфері своєї діяльності, у
рамках самого підприємства або установи.
Державні установи (заклади) утворюються компетентним органом державної влади в розпорядчому порядку на
базі відокремленої частини державної власності і входить
до сфери його управління (це система охорони здоров’я,
медичної допомоги й медичного страхування, відпочинку,
соціального захисту, освіти, культури тощо).
Загалом державний механізм взаємодіє з інститутами
громадянського суспільства, зокрема з органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями, що
сприяє розширенню демократичної бази державної влади,
суспільному порозумінню та злагоді, соціальній та економічній стабільності. Держава, матеріальним уособленням
якої виступає державний механізм, повинна діяти виключно в тих сферах суспільного життя й у обсягах, якими
громадянське суспільство не може управляти самостійно
для забезпечення своєї життєдіяльності й еволюційного
розвитку.
Державний апарат є системою державних органів, наділених державно-владними повноваженнями з метою
безпосереднього управління суспільством та виконання
завдань і функцій держави. Йому притаманні наступні
ознаки:
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- це упорядкована система державних органів,
пов’язаних принципами побудови і функціонування (поділу влади та ін.), розподілу компетенцій;
- його діяльність здійснюється в правових формах державної діяльності (правотворчій, правозастосовчій, правоохоронній, контрольно-наглядовій, установчій);
- визначений правовий статус державних органів;
- наявність матеріальних засобів для здійснення управлінських функцій.
В Україні державний апарат як структурно оформлена система засобів державного впливу на суспільні процеси побудований відповідно до централізовано-сегментарної моделі. До нього входять такі елементи:
1. Державні органи:
Президент України є главою держави Україна, гарантом
суверенітету і прав громадян. Він обирається народом на
строк 5 років, але не більше ніж на два строки підряд.
Верховна Рада України – єдиний законодавчий орган,
що обирається у складі 450 народних депутатів, працює
сесійно. До її компетенції входить: прийняття законів,
затвердження бюджету, згода на призначення Прем’єрміністра, Генерального прокурора, Голови НБУ, призначення 1/3 Конституційного суду, оголошення амністії, обрання суддів (безстроково), право імпічменту.
Органи виконавчої влади: Кабінет Міністрів України
(уряд) – вищий орган виконавчої влади, міністерства, відомства, державні комітети – центральні органи; Рада
Міністрів АРК, місцеві державні адміністрації – місцеві
органи. Особливу групу складають правоохоронні органи
(міліція, збройні сили, митні органи).
Судова система України включає Конституційний суд
України, суди спеціальної юрисдикції і суди загальної
юрисдикції на чолі з Верховним Судом України тощо.
Контрольно-наглядові органи (прокуратура, омбудсмен).
2. Публічні служби і корпорації (Укрпошта, Нафтогаз);
3. Процедури прийняття державних рішень (процедури
виборів, референдуму, прийняття нормативно-правових
актів, призначення або звільнення з посади);
4. Ресурсне забезпечення (використання природних ресурсів, державної власності, законодавства про працю, матеріально-технічне забезпечення тощо).
Чинниками, що впливають на функціонування і розвиток державного апарату як єдиної, цілісної системи, є:
спільність економічної основи державних органів –
системи господарства і різних форм власності на засоби
виробництва;
єдність політичної основи державних органів;
наявність загальних принципів побудови і функціонування різних державних органів – частин державного апарату; спільність цілей і завдань різних державних органів.
До рис, що визначають функціонування державного
апарату відносять і пов’язані з забезпеченням усіх його ланок єдині організаційні, фінансові, а в разі необхідності, і
примусові засоби, загальною спрямованістю їх діяльності
на здійснення політичної лінії і вираження інтересів усього суспільства чи окремих соціальних прошарків.
В основу апарату держави організації та діяльності покладена слідуюча система принципів — основоположних
засад, які визначають основні підходи до формування і
функціонування державних органів:
Пріоритетності прав і свобод людини, що передбачає
обов’язок державних органів та службовців їх реалізації
й охорони. Права і свободи людини, до їх гарантії визначають зміст та спрямованість діяльності держави, яка відповідає перед людиною за свою діяльність. Забезпечення
політичних, економічних, соціальних, культурних, особистих прав і свобод громадян складає зміст діяльності всіх
державних організацій.
Демократизму, що виражається у залученні громадян
до формування та організації діяльності державних органів. Елементами його є принципи народовладдя, поділу
державної влади (на законодавчу, виконавчу і судову), взаємної відповідальності та взаємодопомоги особи й держави (обмеження державної влади правами і свободами
людини, юридична відповідальність для особи і держави,
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форми контролю громадськості за виконанням обов’язків
державних структур: референдум, звіти депутатів).
Законності − передбачає точне та неухильне дотримання
та виконання норм права усіма громадянами, державними
органами та іншими суб’єктами права. Відповідно до ст.6
Конституції України органи законодавчої, виконавчої та
судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених Конституцією межах і відповідно до законів України.
Принцип професіоналізму та компетентності створює
сприятливі умови для залучення кваліфікованих та високопрофесійних кадрів до діяльності державного апарату,
гарантує вирішення основних питань державного життя в
інтересах населення держави.
Гласності, відкритості та врахування громадської думки
забезпечує відкритість діяльності державних органів. Його
зміст включає право кожного на отримання інформації, яка
стосується його прав та законних інтересів, у ширшому
розумінні – формування громадської думки про діяльність
державного апарату.
Врахування національних загальнодержавних інтересів.
Поєднання колегіальності та єдиноначальності забезпечує поєднання демократичних і бюрократичних засад
державного апарату.
Називаються й інші принципи побудови та функціонування апарату держави, а саме: поєднання виборності
та призначуваності; економічність та науковість; позапартійність державних службовців. Їх врахування як при
утворенні державних органів, так і у процесі їх функціонування дозволить забезпечити максимальну ефективність
державного управління суспільством.
Отже, апарат держави це не механічне поєднання окремих його органів, а їх чітко організована, впорядкована цілісна система.
Основоположним елементом апарату держави є державний орган, тлумачення якого є неоднозначними. Так, державний орган визначається як структурно-організований
колектив державних службовців, які наділені владними
повноваженнями та необхідними засобами для виконання
певних функцій держави. Це складова частина «державного апарату», що має відповідно до закону власну структуру,
чітко визначені повноваження щодо управління конкретною сферою громадського життя й органічно взаємодіє з
іншими частинами державного механізму, які утворюють
єдине ціле.
Державний орган як різновид державних організацій
характеризується ознаками, що їм притаманні. Але їх не
слід ототожнювати, оскільки специфічними ознаками органу держави, його властивостями є наступні:
1. Створюється шляхом безпосередньої (виборів) або
представницької демократії (державними органами, сформованими народом) за законом і функціонує на його основі.
2. Складається з однієї особи або групи службовців,
які здійснюють управління суспільством на професійній
основі та перебувають в особливих правовідносинах один
з одним і з органом держави.
3. На нього покладаються передбачені конституцією або
іншими законами спеціальні функції, які він здійснює від
імені держави
4. Реалізує свою компетенцію на основі принципу «дозволено лише те, що прямо передбачено законом».
5. Наділений повноваженнями державно-владного характеру, що дозволяють здійснення юридично
обов’язкових дій.
6. Має територіальний масштаб діяльності.
7. Має організаційну структуру і необхідну матеріальну
базу.
8. Функціонально взаємодіє з іншими органами в процесі реалізації повноважень.
Практично виражені ці повноваження у виданні державними органами від імені держави юридично обов’язкових
нормативних та індивідуальних актів, здійсненні ними нагляду за реалізацією вимог, що містяться в цих актах, забезпеченні й захисті таких вимог від порушення шляхом
застосування заходів виховання, переконання, роз’яснення
та заохочення, а при необхідності і державного примусу.
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Отже, державний орган — це створена в установленому законом порядку організація, що складається з однієї
особи або колективу осіб, які реалізують свою компетенцію на певній території від імені держави, в певних правових формах діяльності, застосовуючи державно-владні
повноваження.
У структурі державного органу є не тільки апарат, що
безпосередньо виконує завдання та функції держави на
основі відповідних державно-владних повноважень (особи, які здійснюють керівництво, відповідно до покладених
на них юридичних обов’язків і наданих їм суб’єктивних
прав), але й допоміжний апарат, що не має державно-владних повноважень (спеціалісти та інші особи, що забезпечують технічні умови у здійсненні керівних управлінських
функцій).
Як ми вже зазначили вище, якість функцій державного
апарату базується на системі принципів. Саме через систему принципів правова освіта впливає на функціонування
держави і державного апарату.
Розглянемо цей вплив правової освіти більш детальніше. При цьому зазначимо, що наш розгляд принципів
функціонування державного апарату є фрагментарним,
адже мета нашого аналізу заключається в іншому – показати можливості впливу правової освіти на функціонування
держави і державного апарату.
По-перше, правова освіта впливає на функціонування держави і державного апарату через розповсюдження
знань про права і свободи людини. В залежності від того,
наскільки раніше відбудеться вплив правової освіти, а також від якості цього впливу, залежить знання населенням
держави своїх прав і свобод, та їх гарантій. Як показує
практика, саме незнання своїх прав в державі та невміння їх відстоювати в передбаченому законом порядку, призводить до сваволі державного апарату, безкарності його
представників та бюроктратії.
Для цих цілей передбачені відповідні аспекти правового навчання і виховання, які розкривають можливості державного будівництва, а також варіанти інших державних
форм управління. Можливість порівняння особливостей
функціонування державного апарату з аналогічними державними структурами в більш розвинутих демократичних
державах, дозволяють населенню розуміти рівень досконалості функціонування державного апарату та реагувати на його сваволю або недосконалість в діяльності його
органів.
По-друге, саме правова освіта впливає на розвиток демократії в державі. Займаючись розвитком самосвідомості, прищепленням поваги до інститутів влади, правова
освіта формує світогляд поколінь, які поважають культуру
попередніх поколінь, особливості побудови і організації
ними держави та права, правових основ державності як
такої. Демократія – це не тільки влада народу, а й самоідентифікація себе як громадянина держави, в якій міжособистісні відносини регулюються загальними законами,
які не знають виключень. Закон – це та основа, довкола
якої (і на основі якої) формуються суспільні відносини,
відбувається соціалізація особи. Тому знання законів та
служіння закону, вважається відповідальною і суспільно
корисною справою. З цієї причини, незалежно від сфери,
в якій практикує юрист, всі до одного юристи в США – а
їх більше мільйона – приведені до присяги як працівники суду. Внаслідок цього вони несуть не тільки моральну
і професійну, але і юридичну відповідальність за забезпечення законності, підтримку належного рівня професіоналізму і благопристойності; вони повинні бути чесними та
добросовісними при здійсненні правового супроводу чи
процесу. Підтримка цих основоположних цінностей сприяє зміцненню довіри суспільства до правової системи.
Як зазначає К.Каюмова, правова освіта є невід’ємною
частиною загальної культури громадянина, умовою формування правосвідомості. Життя в соціально-правовому
суспільстві формує правову свідомість (позитивну або
негативну), незалежно від того, відбувається це стихійно
чи цілеспрямовано в рамках правової освіти. Але правова
освіта є запорукою того, що право стане регулятором житЗбірник наукових праць «Ґілея: науковий вісник»
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тя індивіда, а не завадою, перешкодою на його шляху для
реалізації своїх особистих завдань чи проблем. В сучасних
умовах саме правова освіта може стати найважливішим
фактором розвитку особи, становлення громадянського
суспільства та демократичної правової держави в сучасній
Україні, громадяни якої зможуть жити в соціально-правовій злагоді між собою та з державою [2].
Наступним аспектом впливу правової освіти на функціонування держави і державного апарату є необхідність
постійного вдосконалення законів та нормативно-правових актів. Як ми знаємо, суспільство, як соціальний організм, постійно эволюціонує, вдосконалюється. Природно,
в ході еволюції суспільства змінюються і правові основи
його організації. Так от, правова освіта взмозі через нові
нормативно-правові акти, закони, впливати на функціонування держави, вдосконалювати її діяльність, змінювати
та модернізовувати її. Правова освіта призводить до вдосконалення методик та методології правознавства, цілеспрямовано формує знання і навички соціального функціонування. Питання отримання правової шкільної освіти
та методики викладання основ держави і права розглянуті в працях А.К.Котова, Л.С.Бахмутової, В.В.Бермана,
В.О.Мушинського,
А.Ф.Нікітіна.
Н.Г.Суворової,
А.Ю.Соловйова та багатьох інших.
Правова освіта – це гарантія постійного покращення
прав і свобод громадян. Спираючись на принципи демократизації та загальності правової освіти і виховання, правова освіта забезпечує:
- гуманізацію законів та інших нормативно-правових
актів;
- пріоритетність правового знання, особливо того, яке
має відношення до формування суспільної свідомостія і
самосвідомості;
- гнучкість та різноманітність освітніх програм для різних верств населення;
- розвиток правового мислення і пізнавальної мотивації
і т.п.
В цілому, через законотворчість та законознання, про
які ми будемо говорити далі, правова освіта впливає на
досконалість інститутів влади, забезпечує стійкість основ
державності.
Ще одним важелем впливу провової освіти на функціонування держави та державного апарату є формування
активної життєвої позиції, яка проявляється, в тому числі, і в громадській думці. Гласність та можливість заявити про свою громадянську позицію, вільно висловлювати
свою точку зору на політичні процеси в державі, на виконання норм законів з боку влади і т.п. – це наслідок якісного впливу правової освіти і виховання. Потрібно знати,
що можна говорити, а що наказується в судовому порядку,
тобто розумітисяі знати ази правознавства. Потрібно знати
правові можливості органів місцевого самоврядування та
органів влади, межі їх повноважень і наслідки перевищення влади або неслужбового використання влади.
Громадський контроль – це ще один важіль впливу правової освіти на функціонування держави. Під громадським
контролем розуміють безпосередній нагляд представниками різних громадських організацій за виконанням функцій
державного управління, за недопущенням порушеннь прав
і свобод громадянина з боку органів державної влади та
місцевого самоврядування.
Відмінними рисами громадського контролю виступають:
1. Направлений, заздалегідь спланований аналіз, як правило, «закритої» для суспільства інформації;
2. Інформація, яка збирається, становить інтерес для
суспільства;
3. Інформація, яка збирається, порушує закони моралі та
моральності, деструктивна для суспільства;
4. Кінцевою ціллю громадського контролю в ідеалі є
практичне вирішення конфлікту, покарання порушників та
відновлення соціальної справедливості;
5. Громадський контроль порушує органи державного
управління, а також сфери бізнесу, які в значній мірі впливають на соціальний розвиток даного суспільства.
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Построение в Украине информационного общества тесно связано с необходимостью модернизации на основе инноваций образовательной системы страны. Пережив, как
и все сферы индустриального общества, период глубокого
кризиса, украинская образовательная система сегодня находится в стадии реформирования и формирования новой
инновационной модели образования, поиска наиболее
эффективных форм организации учебного процесса, реализации принципов открытости, доступности и гибкости
образования.
Достижение поставленных целей предполагает решение одной из важных для образования задач – информатизации учебной среды путем внедрения в процесс обучения
информационно–коммуникационных технологий [1,c.24].
Важнейшей стратегической задачей, стоящей перед
высшей школой Украины является формирование новой парадигмы образования, которая будет базироваться
на разработке и внедрении в педагогическую практику
современных информационно–коммуникационных технологий обучения [2,с.25]. Сегодня уже недостаточно ориентироваться только на традиционные формы организации
учебного процесса. Традиционное образование уже не в
состоянии удовлетворить потребности информационного общества. Требуется принципиально новый подход,
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который предусматривает создание инновационной модели образования.
За последние годы в системе высшего образования
Украины активизировались работы по комплексному внедрению новых информационных технологий во все сферы
вузовской деятельности. В большинстве вузов наблюдается устойчивая тенденция активной разработки и внедрения новых информационно–коммуникационных технологий. Характерной особенностью такой работы стал
переход от этапа частичной, фрагментарной информатизации отдельных компонентов учебного процесса, научных
исследований к этапу широкомасштабной, комплексной
и системной информатизации всех сфер вузовской деятельности. Так, была завершена работа по организации
компьютерных классов на специализированных кафедрах
и создана система межкафедральных компьютерных классов. Сегодня основу информационной инфраструктуры
университетов составляет обширный компьютерный парк
и комплекс телекоммуникационных средств.
Повсеместное внедрение в вузах новых способов передачи знаний актуализировало ряд проблем, одной из
которых является существенное увеличение затрат. Новые
технологии требуют значительных финансовых средств на
содержание инфраструктуры, обучение и подготовку персонала, а также их техническое обслуживание, что представляет серьезную проблему для бюджетов вузов.
Несмотря на сложности, которые обозначились в ходе информатизации высшего образования Украины, вузы проводят реальные реформы, затронувшие учебные программы,
организационную структуру, методы и способы преподавания, инфраструктуру вузов и весь научно–педагогический персонал. Многие из перемен тесно связаны
с процессом внедрения новых информационных технологий. К задачам вузов по внедрению информационных
технологий в учебный процесс и научные исследования
относятся: разработка специальных дисциплин на основе информационных и коммуникационных интернет–технологий, учебно–методического и программного обеспечения новых форм обучения; развитие сети виртуальных
научных и учебных лабораторий, электронных библиотек,
информационных центров; создание нормативной базы
информатизации обучения.
Внедрение новых обучающих подходов с использованием информационно–коммуникационных технологий кардинально меняет процесс преподавания и усвоения знаний в вузах [2,с.117]. Так, использование мультимедийных
средств, компьютеров и Интернета позволило сделать
процесс обучения более активным и интерактивным. Это
достигается путем применения таких методов как, например, взаимное обучение, самоорганизация, обучение
с использованием технических ресурсов, проблемно–
ориентированная модель обучения. Названные средства
позволяют построить открытую систему образования, в
которой каждый человек сможет выбрать собственную
стратегию обучения. Уже сегодня в учебных планах вузов уделяется большое внимание самостоятельной работе студентов, имеется большой спектр курсов на выбор.
Способствуя максимальному развитию способностей человека к самообучению через систему образования, информационно коммуникационные технологии позволяют
провести раннюю профилизацию обучения, организовать индивидуальное обучение, дистанционное обучение,
предоставить тем, кто обучается самый широкий перечень
образовательных услуг, обеспечить непрерывность процесса обучения. Благодаря этому, современные технологии
призваны способствовать коренному изменению технологии получения нового знания – эффективной организации
познавательной деятельности тех, кто обучается на основе
индивидуализации обучения при условии сбережения целостности учебного процесса за счет программирования и
динамичной адаптации автоматизированных учебных программ [3,с.85].
Использование передовых информационных технологий в образовании открыло новые горизонты и возможности для развития личности, существенно повысило уровень
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образования. Сегодня образование, полученное при помощи персонального компьютера, очень экономично, т.к.
позволяет увеличить объем обучения на 30% и при этом
сократить время и средства почти на 40%.
Являясь важнейшим инструментом повышения качества образования, позволяющим многократно расширить
доступ к информации, максимально разнообразить технологические процессы, информационные технологии
создают, обрабатывают информацию и обеспечивают
эффективные способы ее передачи пользователю – участнику учебного процесса. Специфика образования состоит
в том, что с одной стороны оно выступает в роли потребителя, а с другой является активным производителем
информационных технологий. Именно система образования выступает реальным ускорителем процесса информатизации общества, инструментом формирования информационной культуры человека, подготовки профессионалов
новой генерации.
Одной из задач образования в условиях развития информационного общества – научить студентов использовать информационно–коммуникационные технологии.
Решение этой задачи требует ускоренной подготовки самих преподавателей, оснащение вузов современной техникой и информационным программным обеспечением.
Одной из острых проблем современной высшей школы
является подготовка преподавательского состава к работе
в условиях информатизации образования.
Эффективность образования всегда зависела от уровня подготовки преподавателей. Сегодня интеграция
Интернет–технологий и образования способствует формированию новой роли педагога, который при правильной
интеграции новых образовательных технологий в учебные
программы отходит от привычной роли учителя и становится лицом, облегчающим процесс обучения. Поэтому
для внедрения новых способов обучения необходимо,
чтобы педагоги сами овладели базовыми технологиями –
поиском информации в Интернете, работой с электронной
почтой, технологиями общения в реальном времени.
Термином «современные информационные технологии» определяются такие технологии, которые базируются на использовании компьютерной техники и
телекоммуникационных средств и предполагают передачу
разных форм информации. Такие технологии нашли широкое применение в учебной среде. Развивая способности
человека, они оптимизируют, повышают эффективность и
качество образования.
Применение информационных технологий в учебном
процессе направлено на решение следующих ключевых
задач: изменение содержания образования с целью
повышения качества специалистов; широкое применение
дистанционной формы обучения; использование компьютерной техники для создания мотивации и комфорта
в обучении. Одним из таких средств является компьютер,
использование которого в учебном процессе, по мнению
специалистов, обеспечивает качественный рывок в системе образования. Именно его появление существенно расширило организационные формы обучения. В учебном
процессе можно выделить две основные функции компьютера – объект изучения и средство обучения. Первая
предусматривает усвоение знаний, умений и навыков, вторая – повышение эффективности самого учебного процесса [4,c.112].
Как
показывает
анализ,
Украина
накопила
определенный опыт в области применения информационно–коммуникационных технологий в области высшего
образования. Однако, есть проблемы с компьютеризацией
общеобразовательных школ, особенно расположенных в
небольших городах и селах. Так, в Украине более 1 млн.
учеников учатся в школах, где нет ни одного современного компьютера. А по данным организации «Всемирный
экономический форум» по индексу готовности информационной инфраструктуры среди 104 стран мира. Украина
занимает 82 место.
К сожалению, страны с переходной экономикой, к которой относится Украина, еще не в полной мере используют
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выгоды, которые предоставляет информационное общество. Имея в мире один из высоких показателей образованности населения, Украина все еще остается страной с
низкотехнологичной промышленностью и слаборазвитой
информационной инфраструктурой.
Одной из сфер, связывающих информационное общество и образование, является Интернет, который позволил сделать многограннее формы и методы получения знаний для различных социальных, возрастных и
профессиональных групп. Он открыл новые возможности
для музеев, библиотек, архивов.
Интернет–образование открыло широкие возможности
доступа к высшему образованию лиц, которые по разным
причинам не могут посещать лекции в вузах и стало одной из форм образовательной деятельности, по–новому
организованным процессом обучения и воспитания молодежи, развивающимся в Украине в последние годы достаточно динамично. Сегодня мировой объем услуг по
обучению с использованием Интернет–технологий приближается к 12 млрд. долл. и стал для ряда стран одной из
прибыльных отраслей экономики. Так, если число студентов, обучающихся с помощью традиционных методов увеличивается в мире ежегодно на 2%, то темпы роста обучающихся с использованием электронных форм превышают
10%.
В последние два десятилетия во многих странах мира произошла диверсификация национальных образовательных
систем. Появление, наряду с классическими университетами, множества учебных заведений нового типа создало
дополнительные возможности для удовлетворения растущего спроса на образование. Эта тенденция усилилась
за счет быстрого роста числа частных вузов. В последние
годы обозначилась вторая волна институциональной диверсификации, которая связана с приходом в сферу образования информационно–коммуникационных технологий.
Возникли и получили развитие новые формы обучения
такие как, виртуальные университеты, центры дистанционного обучения, корпоративные университеты и т.д.
Благодаря информационно–коммуникационной революции, которая ликвидировала пространственные барьеры,
они получили возможность конкурировать с классическими университетами, имея через систему Интернет или
каналы спутниковой связи доступ к студентам в любой
точке мира. К динамично развивающимся в мире формам
обучения можно отнести корпоративные университеты.
Если десять лет назад их насчитывалось в мире чуть более 400, то в настоящее время их количество составляет
более двух тысяч. По оценкам экспертов, в будущем именно они составят серьезную конкуренцию классическим
университетам.
Развитие сети Интернет в Украине открыло принципиально новые возможности для системы дистанционного обучения. Сегодня получение образования с помощью
Интернета стало реальностью, а новая форма организации
учебного процесса открыла перед человеком реальные
возможности выбора своей личной траектории обучения и
позволила индивидуализировать этот процесс.
Дистанционная форма обучения – широко распространенная в мире форма организации учебного процесса,
преимущества которой в том, что она не имеет, как географических, так и политических границ. Будучи массовой,
она одновременно является и индивидуальной, а дополняя
традиционные формы подготовки имеет исключительно
мотивированную основу и подходит людям, которые стремятся получить знания и использовать их в своем карьерном росте. С точки зрения развития экономики и мирового
разделения труда эта технология обучения привлекательна
тем, что является динамичной по отношению к потребностям рынка труда, который быстро меняется и имеет
высокую скорость воспроизводства новых знаний.
Начало XXI века было отмечено формированием в мире
новых глобальных тенденций, среди которых – возросшая
роль образования. Из привилегии элитарной части общества, оно превратилось в насущную потребность для
большинства населения. Сегодня качественное образоваЗбірник наукових праць «Ґілея: науковий вісник»
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ние стало основной гарантией продвижения, как конкретного человека, так и страны в целом. Но в современном
мире, высококвалифицированный специалист это не тот,
который раз в жизни научился качественно что–то делать, а тот кто осваивает новые знания каждые 1,5–2 года.
Сегодня, стремительно меняющиеся технологические
процессы заставляют человека по несколько раз на протяжении жизни обновлять свои знания или осваивать новую
специальность. Темпы смены базовых технологий в мировой экономике настолько велики, что уже в среднем через
несколько лет объем, полученных в вузе знаний, перестает соответствовать требованиям реального производства.
А учитывая демографические процессы, происходящие в
развитых странах мира, специалисты пришли к выводу,
что каждый человек в течение своей жизни минимум пять
раз будет сталкиваться с необходимостью изменить вид
своей деятельности, или повысить свой образовательный
уровень. Для преподавателей высшей школы это будет
означать многократное увеличение аудитории, необходимость пересмотра учебных программ и поиска новых форм
и методов передачи знаний и повсеместное внедрение в
учебную среду информационных технологий. Решающим
фактором вывода образовательной системы Украины на
качественно новый уровень и улучшения подготовки специалистов, по мнению экспертов, станет не только широкомасштабная компьютеризация учебного процесса, но
и активное внедрение в высшей школе Интернет–технологий, создание корпоративных сетей и виртуальных лабораторий, позволяющих в реальном времени проводить
экспериментальные исследования в процессе аудиторных
занятий.
Сегодня современный учебный процесс нельзя представить без мультимедийных технологий [5,с.101]. Возросшая
производительность компьютеров сделала возможным их
применение в образовательной среде.
Специалисты, занимающиеся вопросами использования мультимедийных технологий в образовании пришли к
выводу, что их активное применение в учебном процессе
существенно повышает эффективность обучения и значительно сокращает время, отведенное на освоение учебного материала. Мультимедийные технологии выполняют
важные для учебного процесса функции – разъясняющую,
информационную, систематизирующую, мотивирующую
и развивающую. Они позволяют реализовать принципиально новые формы и методы, существенно повышающие
эффективность учебного процесса и приводят к кардинальному изменению образовательной среды.
Дальнейший прогресс Интернет–образования в Украине
возможен при условии свободного доступа всех звеньев
образовательной системы к Интернету и реализации трех
составляющих: технического и программного обеспечения учебных заведений; кадрового ресурсного обеспечения; наличие образовательных Интернет–ресурсов.
Сегодня реальностью стал приход в сферу высшего образования новых форм обучения. Этот процесс тесно связан с формированием и становлением в Украине информационного общества. Так, из года в год в стране растет
число пользователей Интернета, динамично развивается
национальный рынок телекоммуникаций, продуктов и
услуг, информатизированы отрасли экономики, банковской сферы и т.д.
Изменения затронули и образовательную систему
Украины. Так, информатизация образовательной отрасли привела к широкомасштабному использованию информационно–коммуникационных технологий в вузах. Она способствовала оптимизации и сокращению
административной работы, повышению эффективности
процессов управления вузами. Активное применение современных информационных технологий привело к радикальным трансформациям методов обучения.
Сегодня традиционные методы уступают место новым
прогрессивным организационным формам обучения.
Организация процесса обучения с применением различных
информационно–коммуникационных технологий становится образовательным стандартом [3,с.275]. Являясь од-
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ним из эффективных способов модернизации образования,
современные информационные технологии расширяют теоретические основы учебных курсов, делая их доступнее
для студентов, а также кардинально меняют роль и место
преподавателя в учебном процессе.
Сегодня стремительно развивающиеся современные
информационные технологии порождают среду, для которой характерны постоянные изменения. Поэтому процесс
информатизации учебного процесса следует признать постоянно обновляющимся.
Как показывает опыт, проводимая в Украине информатизация образовательной системы, сможет дать
необходимый социально–экономический эффект только
в том случае, если внедряемые в учебный процесс информационно–коммуникационные технологии будут не
отдельными элементами в существующей системе подготовки специалистов, а станут единым целым этой
системы. Тем более, что высшая школа располагает для
этого всем необходимым. Так, в вузах Украины работают высококвалифицированные ученые и преподаватели,
способные реализовать современные информационные
технологии в учебном процессе и имеющие определенный
опыт подготовки специалистов в области информационных
технологий.
Положительный опыт в этой области накопили ученые
Киевского национального университета им. Т.Шевченко,
Национального педагогического университета им.
М.Драгоманова, Харьковского национального университета радиоэлектроники, Национального технического
университета «Харьковский политехнический институт»,
Национальный технический университет «Киевский политехнический институт» и т.д.
Для успешной информатизации образовательной
системы Украины, кроме желания вузов проводить системную работу, необходима поддержка со стороны государства. Приоритетным в деятельности органов
государственной власти должна стать реальная, а не декларативная поддержка системы высшего образования, и создание законодательной основы для успешной реализации
в высшей школе современных информационных технологий обучения.
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Украине и Германии
Рассмотриваются актуальные вопросы современного
педагогического образования. Проанализировано состояние высшего
образования в Украине и Германии, доминирующие направления их
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Освіта – фундамент розвитку особистості, суспільства
та держави в цілому, майбутнє нації. Вона являється головним чинником його політичної, соціально-економічної,
культурної та наукової організації. Освіта відтворює і накопичує інтелектуальний, духовний і економічний потенціал народу, виховує патріота своєї Батьківщини.
Сьогодні уся європейська спільнота має за мету вирішити проблеми функціонування вищої освіти у XXI столітті,
яке висуває до освіти певні вимоги. Роль освіти стрімко
зростає, чому передує трансформація педагогічної освіти,
розвиток новітніх технологій, утвердження пріоритетів
сталого розвитку суспільства. Людство помітно набирає
обертів в напрямі розвитку демократії, зокрема її культури, толерантності, здатності до розвитку і саморозвитку.
Ми робимо крок у світ, де новітні науково-інформаційні
технології є невід’ємною частиною дійсності, а отже без
реформування та модернізації в сфері вищої освіти однозначно не обійтись.
В результаті такої стрімкої трансформації педагогічної
освіти виникло ряд гострих проблем, які з плином часу
лише накопичуються. Багато сучасних європейських країн штовхнулися з цією проблемою, так як відбувся стрімкий розвиток науки і техніки, підвищення благополуччя
його членів, їх духовного та інтелектуального зростання.
Приймаючи до уваги існуючі протягом багатьох років
дружні відносини між народами Німеччини та України,
Німецько-Український та Укрансько-Німецький Форуми
мають на меті поглибити добрі відносини між обома незалежними європейськими країнами, розвивати далі на високому рівні систему вищої освіти, співробітництво між
ними та зміцнити дружбу між людьми у Німеччині та в
Україні [4]. Саме тому в даній статті ми хочемо детальніше зупинитися на проблемах та перспективах розвитку педагогічної освіти, їх трансформації, зробити порівняльний
аналіз освіти в країнах, що розглядаються, а саме звернути
увагу на недоліки та переваги.
Аналіз вітчизняної та зарубіжної наукової літератури
з питань вищої освіти вказує на її певні недоліки і слабкі місця: недостатнє та неефективне використання нових
інформаційних технологій у вищій освіті, низький рівень
підготовки кадрів, невтішний економічний стан країни
тощо.
Едвард Кеннеді (США) говорив: “Необхідно зміцнювати міжнародну співпрацю в поліпшенні освіти. Чим більЗбірник наукових праць «Ґілея: науковий вісник»
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ше розвиватимемо нашу освіту, базуючись на надійній інформації від усіх націй, тим кращою буде освіта. Ми всі
повинні працювати разом у сфері технології освіти”.
Загально відомо, що Україна, як сучасна незалежна держава, ввійшла у світове співтовариство панівної еліти провідних країн Європи – Англії, Франції, Німеччини, Італії,
в яких основною метою являється посилення конкурентоспроможності Європейської системи освіти. Входження
України до європейського освітнього простору прискорює
перехід від освітньої моделі індустріального суспільства
до моделі освіти суспільства інформаційного. Саме тому
вона приділяє велику увагу розвитку освіти і науки, її
трансформації, адаптації освіти до нових умов роботи. Не
зважаючи на спроби швидкої трансформації української
освіти та науки на ряду з іншими європейськими країнами, не викликає сумніву той факт, що педагогічна сфера
сьогодні потребує реформ.
Показовим для нашої Батьківщини є досвід Німеччини,
яка досить успішно пройшла цілу низку реформ в сфері
системи педагогічної освіти та її адаптації до основних
вимог європейського освітнього простору в основному із
збереженням своїх національних особливостей. Протягом
досліджуваного періоду у Німеччині здійснювалися заходи із узгодження і координації дій щодо визначення
завдань університетської освіти, стандартизації освітніх
вимог, комплектування науково-викладацького складу, фінансування університетів на міжуніверситетському та державному рівнях.
Як і Україна, Німеччина входить до числа європейських
країн, які мають високорозвинену систему вищої освіти,
акцентуючи увагу на якісній підготовці педагогічних кадрів. Німеччина з її стародавніми університетами одна з
найбільш привабливих країн для здобуття вищої освіти за
кордоном. Німецькі вищі навчальні заклади в сфері освітніх послуг мають бездоганну репутацію і високий сучасний рівень.
В той же час, ми ще досі з дня незалежності України,
протягом двадцяти двох років, активно боремося із залишками депресивного стану країни. Відчутним є вплив
залишкових явищ старої системи соціальної організації
та господарювання, що безумовно відбивається й на стані
освіти. Не достатньо лише ступати в ногу з сучасним науково-інформаційним світом та наполегливо боротися за
місце серед найрозвиненіших освітніх країн, обов’язково
потрібно скинути весь тягар минулого, щоб досягти поставленої мети.
Стан сучасної педагогічної освіти кожної країни залежить від багатьох факторів. Важливим чинником є стабільність економічного та політичного становища, як всередині країни, так і на міжнародній арені. Розвиток освіти
протягом 2007–2011 рр. проходив у складній міжнародній
обстановці. Ми прослідковуємо постійні конфлікти, де не
була стабільною економічна ситуація: не встиг світ оправитися від кризи 2006 року, як в 2008–2009 рр. його охопила нова світова криза. Недостатній рівень економічного
забезпечення висококваліфікованих кадрів не дає можливості повністю розкрити свій науковий потенціал ні викладачам, ні студентам. Викладацький склад окрім основної
роботи постійно знаходиться в пошуках ще однієї, цим самим менше приділяє уваги пошукам новітніх технологій,
рівню та сумлінності підготовки до заняття. Навчання перетворюється на формальне, монотонне викладення матеріалу. Як результат, отримуємо небажання учнів здобувати
освіту та прагнути до саморозвитку та самоосвіти. Окрім
того, спостерігається зниження потреби в технічній освіті, що в результаті призвело до обезцінювання та репродуктивності професійно-технічних училищ. З прийняттям
рішення про 12-річну загальну середню освіту багато викладачів деяких вищих навчальних закладів залишились
без студентів, оскільки заявки абітурієнтів навіть не були
подані на розгляд до приймальної комісії.
Перед тим як побудувати щось нове та ефективне перш
за все необхідно перебудувати вже існуюче, те, що ми
успадкували від системи вищої освіти СРСР, яка мала на
меті розв’язання завдань соціалістичного будівництва.
Збірник наукових праць «Ґілея: науковий вісник»
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Однак такі спроби виявились невдалими. Педагогічна
освіта в колишньому СРСР базувалася на принципі так
званого «демократичного централізму». Рішення «згори» вважалося каноном, що не підлягає обговоренню, навіть якщо воно несе за собою негативний результат. І на
сьогодні ця проблема являється не до кінця вирішеною.
Повне контролювання Міністерством освіти і науки, молоді та спорту (через апарат і спеціальні підрозділи: 30
Державну акредитаційну комісію, Державну інспекцію
навчальних закладів), процесу навчання, звітності ректорів у кожному самостійному кроці вирішення внутрішньо
університетських проблем. Кожний вищий навчальний
заклад як і особистість – індивідуальний, тому загальновідомі рекомендації не завжди будуть сприяти вирішенню
нагальних питань, розвитку та процвітанню закладу. Але
це не означає, що вищий навчальний заклад повинен бути
позбавлений відповідальності перед головним органом
влади. Важливо подавати до розгляду загальний стан закладу, вказувати на всесвітні заслуги та плідну співпрацю
з іншими світовими та європейськими університетами
тощо. Міністерство ж повинно корегувати та слідкувати
за самостійною роботою університетів, розробляючи подальші стратегії розвитку системи вищої освіти в цілому.
Ми не повинні руйнувати систему контролю повністю, але
її доцільно реформувати, посиливши в ній роль незалежних громадських організацій.
Тому Президент України В.Ф. Янукович в своїй програмі економічних реформ на 2010–2014 рр. «Заможне
суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна
держава» поставив за мету розробити національну систему оцінювання якості освіти, створити незалежні кваліфікаційні центри [8].
Питання ж освіти та культури в Німеччині відносяться
до компетенції шістнадцяти земель, тому умови та програми навчання в різних землях можуть відрізнятися одне від
одного. Питаннями координації освітньої політики займається спеціальний орган – Постійна конференція міністрів
культури земель, який стежить за тим, щоб рівень якості
освіти в масштабах всієї країни залишався на гідному рівні. Крім того, вона також займається розробленням методик оцінювання якості, готують обґрунтовані висновки
про результати зовнішнього контролю.
В Німеччині професори університетів керуються принципом академічної свободи. Вони можуть викладати курси, які не були безпосередньо пов’язані з їх фаховою спеціалізацією, самостійно визначати зміст дисциплін, які ними
викладаються та обирати напрями наукових досліджень.
Вважається, що «вільна університетська атмосфера» забезпечує ідеальні умови для процвітання наукових досліджень в університетах країни.
Необхідно звернути увагу на ту обставину, що висококваліфіковані професіонали масово виїжджають з території України в пошуках перспектив інтелектуального та
економічного зростання. На теперішньому етапі інтеграція в європейський освітній простір української молоді
лише прискорить еміграційні процеси, оскільки значна
частина вітчизняних студентів пов’язують свою майбутню
професійну діяльність не зі своєю Батьківщиною, а з європейськими країнами чи США. За рахунок висококваліфікованих кадрів України сили інші європейські та світові
країни стають конкурентоспроможними. Тому нагальною
потребою є припинити еміграцію інтелектуальної еліти з
території України, оскільки ми втрачаємо висококваліфікованих фахівців, які потрібна нам для прискорення соціально-економічного розвитку.
З такою проблемою штовхнулася і ряд розвинених європейських країн, серед яких присутня і Німеччина. Як
зазначає М.Камп, щорічно в пошуках кращих умов для
трудової діяльності Німеччину покидає близько 120 тис.
висококваліфікованих спеціалістів [3,с.25]. Німеччина
також гарно зарекомендувала себе серед іноземних студентів, привернувши їх увагу величезною кількістю навчальних програм, по закінченню яких вони отримають
дипломи бакалавра та магістра міжнародного рівня.
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Сьогодні предметом вивчення багатьох відомих українських науковців є питання щодо проблем будування
ефективної системи освіти в нашій країні, зокрема її реформування, які висвітлені в працях В. Андрущенка, О.
Навроцького, Н. Пасічника та ін. Реформування педагогічної освіти, на нашу думку, потрібно здійснювати, враховуючи два важливі аспекти: збільшення кількості годин
на наукову підготовку з основних предметів і посилення
професійної орієнтації.
Німеччина, держава, яка пройшла складний шлях реформ і змін, зумовлених економічними, політичними та
соціальними процесами, як надійний партнер, погодилася
прийняти активну участь у реформуванні української педагогічної освіти. Зокрема голова правління УкраїнськоНімецького Форуму А.Кінах та голова правління НімецькоУкраїнського Форуму М- Кляйнерт (2003 рік) домовилися
про спільну робочу програму, з метою: «сприяти реформам в Україні, а також ролі громадських організацій та
засобів масової інформації в процесі розбудови демократичного суспільства; здійснити всі заходи для зближення з
Європейським Союзом; покращити передумови для економічного співробітництва між обома країнами, включаючи
покращення правових умов; зробити більш інтенсивним
співробітництво в галузях культури, науки, освіти та підтримувати співробітництво молодої еліти в Німеччині та
в Україні; ширше інформувати про розвиток обох країн та
поглиблювати двосторонні знання про культуру, традиції,
народ» [4].
Головним завданням освітньої політики нашої держави
є вихід української освіти на ринок світових освітніх послуг, поглиблення міжнародної співпраці, прийняття участі навчальних закладів, студентів і науковців у проектах
міжнародних організацій та співтовариств.
В Україні спостерігаються позитивні зрушення в даному питанні – поступово збільшується чисельність студентів-абітурієнтів на перший курс навчання, які приїхали з інших країн. Якщо в 2007 р. в Україні навчалося
37 тис. студентів з 129 країн, то в 2011 р. їхня кількість
зросла до 46,6 тис. з 134 країн, головним чином з Африки,
Азії [1]. Міністр освіти і науки, молоді та спорту Дмитро
Володимирович Табачник звернув увагу керівників вищих навчальних закладів на їх особисту відповідальність
за невиконання ліцензійного обсягу, зменшення кількості
іноземців, що прибули для проходження підготовки для
вступу до вищих навчальних закладів у 2013-2014 роках
та порушення наказу МОН щодо порядку набору іноземців
на навчання [6].
Німеччина ж посідає четверте місце у світі за числом
іноземних студентів (після Великої Британії, США та
Франції). 56% іноземних студентів – вихідці з європейських країн. Близько 160 000 тис студентів навчаються
в університетах країни. У Німеччині студенти-іноземці
мають можливість отримати безкоштовну вищу освіту за
умови, що навчання буде проводитися німецькою мовою.
Якщо ж викладання предметів ведеться англійською мовою, навчання проводитиметься на платній основі.
На сьогоднішній день, як зазначається в Урядовому порталі, Україна та Німеччина вже 15 років плідно працюють
пліч-о-пліч у сфері професійно-технічної освіти, підписавши договір про обмін досвідом та впровадження інноваційних технологій в освітню сферу. Завдяки спільній меті та
умовам договору відбувається обмін делегаціями студентів та викладачів професійно-технічних закладів. Щорічно
нашу державу представляє делегація Міжрегіонального
вищого професійного училища автомобільного транспорту
та будівельної механізації (м. Київ), а наших колег – учні та
педагоги Мюнхенської автошколи (м. Мюнхен). Це чудова
можливість відкриває можливості проходження практики
у Мюнхені на заводах BMW, Ford, Volkswagen, Mercedes,
де українські учні працюють з високотехнологічною апаратурою, набираються досвіду у професіоналів. Андрес
Мессіа, заступник директора Мюнхенської автошколи,
провівши певний час в Україні, підкреслив, що «українська сторона, як і німецька має програми розвитку професійно-технічної освіти, але бракує педагогічних кадрів для
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їх реалізації». Окрім цього, він вказав на певні проблеми, а
саме: відсутній мотивації учнів обирати робочий фах, що в
результаті спричинює низький рівень зацікавленості в робітничих професіях, та відразу вказав на вирішення даної
проблеми – мотивувати випускників шкіл обирати технічну освіту високо оплаченою заробітної оплатою, престижністю професії та перспективами кар’єрного росту. В свою
чергу, директор департаменту професійно-технічної освіти Міністерства освіти і науки України В’ячеслав Супрун
подякував за дільні поради іноземних колег і наголосив
на тому, що на сьогодні, розробляється новий закон «Про
професійну освіту» і проводяться реформи з питань покращення рівня престижу робітничих спеціальностей. Учні
Мюнхенської школи також поділилися своїми позитивними спостереженнями та побажаннями від проходження виробничої практики на українських підприємствах [7].
Ще однією приємною новиною є підписання
Педагогічної Конституції Європи 23-25 травня 2013
року у м.Франкфурт-на-Майні (Федеративна Республіка
Німеччина) під час проведення Другого Форуму ректорів педагогічних університетів Європи, де ректор
Національного педагогічного університету імені Михайла
Драгоманова (НПУ), академік Віктор Андрущенко зазначив: «Наш проект – відповідь на вимогу часу. Це пошук
ресурсів, шляхів і технологій взаєморозуміння і співпраці.
Це – конкретний крок і конкретна справа, яка, ми певні,
принесе абсолютно конкретний результат» [5].
Нове суспільство готує насамперед людину, яка здатна
не лише до отримання знань, але й самовдосконалення,
індивідуального навчання та самоосвіти, що в результаті сприятиме консолідації української нації, інтеграції
України в європейський та світовий простір, як конкурентоспроможної держави. Тому український науковий простір підтримує особистісний розвиток людини та її творчу
самореалізацію.
В нашій країні повинна стверджуватися стратегія випереджувального інноваційного розвитку освіти і науки;
повинні забезпечуватись умови для розвитку, самоствердження і самореалізації особистості протягом життя.
Національна доктрина являється державним документом,
що визначає стратегію і основні напрями розвитку освіти
у першій чверті XXI століття. Стандартизація, інформатизація та технологізація, як основні тенденції розвитку суттєво впливають на функціонування сучасної педагогічної
освіти.
Сьогодні особливої уваги в Україні потребує вироблення оптимальної моделі для застосування міжнародного
досвіду європейських країн щодо розробки стратегії та
стандартів громадянської освіти. Для освіти з точки зору
демократичного громадянства в Україні потрібно переглянути зміст освіти, розробити державні стандарти, створити
мережу ресурсних та інформаційних центрів, забезпечити
розробку і впровадження новітніх комп′ютерних технологій навчання, підготувати нову генерацію вчителів, забезпечити формування активної громадянської позиції позитивного ставлення суспільства до громадянської освіти.
Особливості змісту та структури педагогічної освіти
Німеччини сьогодні є предметом вивчення багатьох науковців (Н. Абашкіна, Г. Анісімова, Х. Бауман, Т. Вакуленко,
М. Громкова, Н. Козак, П. Лундгрен, О. Матвієнко, Т.
Мойсеєнко, О. Піскунов, Л. Писарєва, Л. Пуховська, Л.
Сакун, М. Тихонова, А. Турчин, Л. Чулкова, Т. Яркіна).
Учені сьогодні руйнують усталені стереотипи та заявляють про педагогіку Німеччини як про високорозвинену та
гідну вивчення галузь, яка, проте, не позбавлена певних
труднощів та потребує оновлення і реформування.
Зроблено кроки щодо подальшої розбудови ступеневої
вищої освіти. Зокрема, розроблено концепцію і програму підготовки магістрів, яка була затверджена наказом
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 10
лютого 2010 р.
Сучасна система освіти є малоефективною оскільки
якість фахівців, що випускаються являється низькою, при
досить високій вартості навчання. Головними причинами
низької ефективності освіти є також наступні фактори:
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відсутність мотивації у студентів до здобуття якісної освіти; відсутність мотивації у викладачів до наукової праці і
впровадження її результатів у навчальний процес.
Прийняття зобов’язань щодо трансформації системи
вищої освіти в Україні з метою створення спільного європейського простору визначають зростання спільних рис у
розвитку вищої освіти зокрема, у європейських країнах.
Відповідно вивчення досвіду реформування університетської освіти у Німеччині другої половини ХХ ст. дозволяє
зробити висновок щодо змін і тенденцій розвитку університетів, підкреслити прогресивні ідеї німецького науково-практичного досвіду та звернути увагу на перспективи
модернізації вищої освіти в Україні.
Необхідно відзначити і позитивні моменти у розвитку
сучасної педагогічної освіти як в Україні, так і в європейських країнах. Україна активно співпрацює з країнами
ЄС щодо впровадження європейської тематики у вищу
освіту, яка відображена у спільних проектах і програмах.
Пророблена величезна робота, де, безпосередньо, задіяна
співпраця України та Німеччини (Педагогічна Конституція
Європи, 2013 рік, Німецько-Український Форум та
Українсько-Німецький Форум, 2003 рік). В Україні особлива увага приділяється покращенню якості професійно-технічної освіти, так як держава намагається підготувати висококваліфіковані кадри, а міжнародна співпраця
з Німеччиною й іншими розвиненими країнами, а також
спільне втілення освітніх наукових програм, сприяє реалізації поставлених завдань.
Варто підтримувати ефективні тенденції розширення
й поглиблення співробітництва України з європейськими
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державами в галузі науки і технологій, які активно спостерігаються останнє десятиріччя. Такі напрями співпраці сприяють підвищенню міжнародного авторитету нашої
держави, що відповідно може позитивно вплинути на залучення іноземних інвестицій у розвиток національної
науки.
Наведені факти дають нам можливість побачити певні
зрушення та зробити підбадьорюючий висновок, що вища
школа України перебуває напередодні великих змін, які
приведуть до покращення якості педагогічної освіти, випуску висококваліфікованих спеціалістів.
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Аналіз геостратегічного становища нашої держави
демонструє проблеми практично на всіх напрямках зовнішньої політики: відсутність впливового положення на
міжнародній арені, негативний міжнародний імідж нестабільної та ненадійної держави, слабка економіка, що також
послаблює міжнародні позиції та можливості, високий ступінь вразливості до зовнішніх загроз і впливів тощо. Разом
з тим геополітичне положення нашої держави є вельми
сприятливим: Україна володіє достатньо великою й водночас компактною територією, розташована в центральній
частині історично найбільш розвиненого європейського
континенту в зоні помірного клімату. Крім того величезні
запаси прісної води, вихід до двох морів, значні природні
ресурси, включаючи знамениті українські чорноземи, значний транзитний потенціал створюють чудові передумови
для соціально–економічного розвитку України. Проте відсутність ефективної та послідовної геополітичної стратегії
ускладнює розвиток держави зводячи нанівець існуючи
порівняльні переваги, що зумовлює сучасну політико–економічну кризу.
Для транзитивних держав і зокрема України досягнення сталого розвитку, насамперед в економіці, було й залишається одним з головних завдань, що впливає на формування векторів як внутрішньої, так і зовнішньої політики.
Найбільш відчутно невдачі в цьому напрямку проявилися
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в період світової економічної кризи 2008 року, коли політико–економічна система держави виявилася безсилою перед
деструктивними зовнішніми чинниками, що в сою чергу
призвело до глибокої й затяжної фінансової кризи всередині країни. Окрім світової економічної кризи, наслідком
впливу якої стали значні втрати для вітчизняної економіки,
відчутний удар по стабільності розвитку та міжнародному
іміджу України нанесли численні торгівельні конфлікти
з РФ, що в пресі отримали назву «газових», «молочних»,
«шоколадних» та ін. воєн.
Подібна ситуація яскраво свідчить про відсутність
ефективної зовнішньополітичної стратегії, завданням якої
є забезпечення національних інтересів держави, в тому
числі економічних, та їх захист від потенційних зовнішніх
загроз. Розробка подібної комплексної стратегії, а також її
здійснення, неможливе без розуміння та врахування специфіки глобального та геополітичного середовища та його
регіонального контексту. Лише усвідомлення місця й ролі
нашої держави в системі глобальних і регіональних геополітичних стратегій відкриє шлях до створення власної
стратегії розвитку.
Також необхідність побудови адекватної зовнішньополітичної стратегії з урахуванням геостратегічних і геоекономічних чинників обумовлена специфічними умовами
глобалізації з її розмаїттям проблем та завдань, що постають перед більшістю держав світу. Транзитивний – себто
невизначений, перехідний характер політичних і економічних систем посилює небезпеку деструктивного впливу зовнішніх чинників різного характеру. Саме ефективна
геополітична стратегія держави має слугувати своєрідним
щитом проти зовнішніх загроз, оскільки синтетичний характер геополітики дозволяє враховувати специфіку та
потенційну небезпеку різних зовнішніх чинників, а також
попереджувати їхній вплив.
В даній статті ми розглянемо основні глобальні та регіональні геополітичні стратегії, їх вплив на розвиток
України, та спробуємо виділити базові орієнтири та пріоритети для створення національної геополітичної стратегії
в умовах сучасної міжнародної системи.
Для аналізу глобальних і регіональних геополітичних
стратегій ми обрали американську, китайську та російську
стратегії. США на сьогоднішній день безумовно залишаються державою, яка найбільше впливає на міжнародну
систему; водночас за більшістю прогнозів КНР з її традиційними геополітичними амбіціями, які протягом кількох
останніх десятиліть поступово підкріплюються реальними можливостями, є найбільш перспективною потугою;
РФ також постійно заявляє про свої глобальні інтереси та
підкреслює прагнення до набуття статусу геополітичного
лідерства в багатополярному світі, проте з огляду на суттєве відставання за багатьма лідерськими показниками від
своїх «геополітичних конкурентів» – США та КНР – Росія
є впливовою силою переважно регіонального масштабу.
Серед критеріїв лідерства у світовій політиці традиційно виділяють наступні: 1) військова сила, 2) науково–технічний потенціал, 3) виробничо–економічний потенціал,
4) організаційний ресурс, 5) сукупний креативний ресурс
(потенціал виробництва затребуваних життям культурних,
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ідейних, наукових та інших інновацій) [1,с.10]. За ступенем важливості вказані лідерські риси розташовують в
наступній послідовності: 1) військова сила, що є придатною для встановлення контролю над поведінкою інших
держав; 2) економічна потужність як засіб для підтримки
своєї сили; 3) ідеологічний вплив, пов’язаний з виникненням в інших держав бажання добровільно підкоритися лідеру, дослухатися до його думки чи просто імітувати
його поведінку [1,с.10]. Відповідно до вказаних критеріїв
США займають закономірне чільне місце на геополітичній
карті світу. Америка є беззаперечним світовим лідером за
багатьма показниками військової могутності, серед яких
зокрема: кількість та розгалуженість системи військових
баз, що охоплюють практично всі регіони світу; кількість
та якість звичайних озброєнь, які складаються з найновітніших зразків; перше місце в світі за обсягами витрат на
військові потреби та біля половини загальносвітового військового бюджету; перший в світі ядерний потенціал, за
кількістю боєголовок та засобів їх доставки.
Американське лідерство базується не лише на військовому потенціалі, економіка США є найбільшою та найефективнішою в світі, ВВП держави за 2012 рік склав майже $16 трлн. [2], а ВВП на душу населення понад $49000.
Економіка Сполучених Штатів є основним джерелом технічного прогресу – здійснюючи більш ніж 35% світових
витрат на виробництво нових технологій та інвестуючи
в високотехнологічні галузі більше ніж вся Європа разом
узята [3,с.103]. Стосовно культурного потенціалу впливу
варто лишень згадати, що англійська мова є основною в
міжнародному спілкуванні у сфері бізнесу, політики науки
й освіти. В США найбільша кількість Нобелевських лауреатів, якість освіти щороку приваблює мільйони іноземних
студентів, практично в кожному уряді на кожному континенті можна знайти випускників американських університетів [3,с.106]. США були серед засновників ООН та є
засновником НАТО – найбільшого військово–політичного
блоку в світі.
Геополітична стратегія США базується на усвідомленні
власного статусу наддержави і відповідно світового лідерства, що з одного боку відкриває широкі можливості для
здійснення впливу на світову політику, а з іншого накладає велику відповідальність за наслідки цих дій. Напрями
геополітичної стратегії США відповідають масштабам
їхньої політики та передбачають направлення зусиль на
підтримку міжнародної стабільності шляхом поширення
демократичних цінностей, що є цілком логічним з огляду на провідне місце в існуючій міжнародній системі.
Серед конкретних елементів відповідно до американської
Стратегії національної безпеки 2010 року можна виділити: поновлення довгострокового лідерства; забезпечення захисту й безпеки американських людей; запобігання
розповсюдженню ЗМУ; боротьба з тероризмом; боротьба
зі змінами клімату; підтримка міжнародного співробітництва в різних форматах (G20 та ін.) [4]. У 2012 році
з’явилася нова оборонна стратегія США в якій президент
Б.Обама окреслив основні місії збройних сил США: боротьба з тероризмом та нерегулярні війни; стримування
та розгром агресора; підтримка безпечних в експлуатації,
захищених від несанкціонованого доступу й ефективних
засобів ядерного стримування; захист території США й
підтримка цивільних органів влади [5]. Зважаючи на те,
що США цілком влаштовує їх лідерська позиція, більше
того – подібне становище вони вважають основою національної безпеки, то будь–які дестабілізуючі чинники або
прагнення інших держав до зміни балансу сил в світовій
політиці вони сприймають як виклик власній безпеці. На
сьогоднішній день потенційну загрозу американському
лідерству в середньостроковій перспективі може складати лише КНР з її «економічним дивом» та величезними
людськими ресурсами, однак поки що розрив між США та
КНР залишається більш ніж суттєвим, а ступінь економічної взаємопов’язаності постійно зростає.
Україна та США ще у 1996 році визначили свої відносини як стратегічне партнерство, даний статус було підтверджено та закріплено в Хартії Україна–США про стратегічЗбірник наукових праць «Ґілея: науковий вісник»
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не партнерство від 19.12.2008 року. В документі зазначено,
що сторони підтверджують важливість своїх відносин як
друзів та стратегічних партнерів, мають намір поглиблювати партнерство та розширювати співробітництво з широкого спектру спільних проектів [6]. Разом з тим навряд
чи Україна як самостійний геополітичний гравець займає
суттєве місце в американській стратегії. Вашингтон безумовно цікавить перспектива розвитку регіону в цілому і
головна увага в даному контексті справедливо приділяється Росії як регіональному лідеру, що має суттєвий вплив
на цей процес.
Якщо Сполучені Штати були й залишаються наддержавою з часів Холодної війни то Китай є відносно новою
потугою, що впевнено прямує до статусу глобального геополітичного центру. На відміну від США, основу могутності яких складає військовий потенціал, КНР спирається
в першу чергу на свої економічні можливості. Це однак не
виключає ключового для Китаю значення військової галузі, про що свідчать значні витрати на розвиток ВПК. Так
за офіційними даними у 2012 році Китай зайняв 2 місце
(після США) за обсягами військових витрат, що становить
$166 млрд. проте західні експерти традиційно вважають,
що ці дані суттєво занижені. Пекін володіє найбільшою за
чисельністю армією в світі – близько 2,3 мільйонів чоловік, є членом «ядерного клубу», а державні видатки на армію кожен рік збільшуються.
Успіхи Китаю в розвитку економіки протягом останніх
десятиріч зумовили появу нових орієнтирів в його зовнішньополітичній стратегії. За останні 20 років КНР з відсталої країни перетворилася на світового інвестора увійшовши до трійки лідерів, а обсяги її іноземних інвестицій
виросли більш ніж в 30 разів [7]. Китай повсякчас декларує
свою готовність допомагати всім країнам, що розвиваються, активно використовуючи свій економічний потенціал
для того, щоб «прив’язати» до себе країни, в яких робить
значні для їх масштабів інвестиції. Зокрема, це можна побачити на прикладі співпраці КНР з країнами Африки та
Латинської Америки. Китай приваблює своєю «невибагливістю» щодо вибору партнерів – його цікавить лише економічна вигода. На відміну від країн Заходу, що схильні
висувати низку вимог та здебільшого відмовляються інвестувати гроші в країни, де при владі знаходяться диктаторські режими або йде громадянська війна, Китай з ними
співпрацює, надає технології та капітал, не обтяжуючі
партнерів своєю «цивілізаційною місією». Він використовує ці країни просто як сировинні бази, а правлячі режими
«приваблює» великими грошима та готовністю надавати
їм зброю для конфліктів з сусідами, ведення громадянської
війни або для приборкання опозиції. У пошуках нових
джерел сировини та енергоносіїв Китай охоче співпрацює
з подібними країнами, прив’язуючи їх до себе економічно,
інвестуючи будівництво залізниць, транспортних систем,
шкіл, лікарень, які згодом потребуватимуть спеціалістів
з Китаю для їх обслуговування, запчастин, модернізації
тощо [8,с.333]. Водночас багато спроб Китаю щодо придбання закордонних активів зустрічають супротив західних держав, особливо США. Вашингтон побоюється, що
китайські компанії, більшість з яких частково чи повністю
належать державі, отримають доступ до військових секретів чи природних ресурсів або перенесуть виробництво
придбаних в США компаній на свою батьківщину. «Багато
китайських корпорацій так тісно пов’язані з державою, що
важко зрозуміти де закінчується компанія й починається
країна» – такий коментар дав сенатор Джек Рід щодо ситуації, що склалася [7].
Китайська політична культура ґрунтується на імперських традиціях, які були започатковані багато тисячоліть
тому й зберігаються досі. Мао Цзедун хоча й діяв шляхом
диктатури та терору, але згуртував націю під своїм одноосібним керівництвом, його наступники на відміну від
звичайної практики, критикуючи дії та методи Мао не
стали руйнувати його досягнень, а спрямували мобілізаційний потенціал величезної нації на досягнення в першу
чергу економічних цілей та подолання руїни в державі.
Методична та послідовна політика держави разом з вико-
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ристанням різних економічних моделей зумовила стійке
економічне зростання КНР, яке вона використовує також в
політичних цілях. Китай традиційно прагне до величі й лідерства. Подібно Росії КНР наголошує на своєму прагненні до побудови багатополярного світу, зрозуміло вбачаючи
себе в ролі одного з полюсів. Свої амбіції Пекін демонструє
досить стримано, переважно уникаючи гучних заяв та зосереджуючи увагу на практичних кроках в цьому напрямку – тобто створенні необхідної економічної та військової
основи. Важливим напрямом геополітичної стратегії КНР
є «збирання земель», після встановлення суверенітету над
Гонконгом та Макао зусилля Пекіну зосередженні на одному з найбільш конфліктних територіальних вузлів в світі –
Тайвані. Одним з важливих стратегічних завдань Китаю є
вирішення демографічної проблеми, а саме перенаселення.
Одним з елементів поширення китайського впливу в світі
є створення осередків діаспори на кшталт славнозвісних
Чайна–таунів. Ця практика підтримується офіційною політикою держави – часто однією з основних умов здійснення
інвестиції Китаєм є працевлаштування під час виконання
робіт громадян Китаю, які частіше за все залишаються в
крані перебування після закінчення підряду. На шляху до
здійснення своїх глобальних амбіцій середньостроковою
метою КНР є досягнення геополітичного лідерства у східній Азії. Основним суперником в контексті даної стратегії
може виступати Японія, проте її слабке місце у відсутності
власних збройних сил, що суттєво обмежує її потенціал як
геополітичного лідера.
Китай безперечно є «комфортним» партнером України
з геополітичної точки зору – він є своєрідною «третьою»
силою порівняно з країнами Заходу та Росією, тож розвиваючи відносини з КНР наша держава може керуватися
насамперед прагматичними економічними цілями, а не займатися політичним «балансуванням». Україна й КНР не
мають будь–яких політичних суперечностей чи невирішених «проблемних» питань у взаємовідносинах, натомість
мають чимало спільного, починаючи з сумісності технічних стандартів у багатьох галузях народного господарства,
закінчуючи перехідним характером соціально–економічної системи. Україна має величезний науково–технологічний потенціал (машинобудування, аерокосмічна галузь,
військова галузь тощо), який в поєднанні з виробничим
потенціалом КНР може сприяти реалізації економічних
інтересів обох сторін. Водночас співпраця з Україною в галузі використання та втілення технологій напевне буде набагато простішою від спільних проектів з країнами Заходу
з огляду на відсутність ідеологічних розбіжностей. Ще одним козирем України в процесі розбудови партнерства з
КНР є її центральноєвропейське географічне положення
та відповідно її транспортний потенціал в якості «містка»
між Сходом та Заходом. Водночас співпрацюючи з таким
партнером як КНР необхідно ретельно зважувати всі аспекти своєї позиції, щоб з суб’єкту співпраці не перетворитися на об’єкт впливу.
Ще більш виваженою має бути стратегія співпраці з
Російською Федерацією, оскільки Україна традиційно
знаходиться безпосередньо в зоні її геополітичних інтересів. Більшість російської політичної еліти та військового
командування починали кар’єру ще в Радянському Союзі,
що ускладнює перехід та адаптацію до сучасних геополітичних умов. Після розпаду СРСР Москва втратила свій
статус столиці світової наддержави, а в якості спадку від
Радянського Союзу молода Російська Федерація отримала
економічний занепад, промислову катастрофу та соціально–політичну кризу. Проте звичка відігравати центральну
роль в світовій політиці залишається однією з детермінант
російської геополітичної стратегії, документальним фундаментом якої є затверджена в травні 2009 р. «Стратегія
національної безпеки Російської Федерації до 2020 року».
Росія позиціонує себе як «ключового суб’єкта багатополярних міжнародних відносин, що формуються» та зауважує,
що «в цілому сформовані передумови для перетворення
Російської Федерації в одну з лідируючих держав за рівнем технічного прогресу, якості життя населення, впливу
на світові процеси» та «володіє достатнім потенціалом для
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того, щоб розраховувати на створення в середньостроковій
перспективі умов для її закріплення в числі держав – лідерів в світовій економіці на основі ефективної участі в світовому поділі праці, підвищенні глобальної конкурентоздатності національного господарства, оборонного потенціалу,
рівню державної та суспільної безпеки» [9]. Окреслюючи
актуальний стан та тенденції розвитку сучасного світу
Росія робить акцент на регіоналізації економічних та політичних процесів, що відповідно є спробою утвердження
та легітимації власного регіонального лідерства. Зокрема
зазначається, що «в результаті укріплення нових центрів
економічного росту та політичного впливу складається
якісно нова геополітична ситуація. Формується тенденція
до пошуку вирішення наявних проблем та врегулюванню
кризових ситуацій на регіональній основі без участі нерегіональних сил» [9]. Незважаючи на важкі наслідки розпаду СРСР російське керівництво вважає, що «перехід від
блокового протистояння до принципів багатовекторної
дипломатії, а також ресурсний потенціал Росії й прагматична політика його використання розширили можливості Російської Федерації з укріплення її впливу на світовій
арені» [9]. Так само як КНР, однією зі стратегічних цілей
РФ є статус «полюсу» – центру сили та впливу, в постбіполярній міжнародній системі. Одним з головних національних інтересів проголошено «перетворення Російської
Федерації на світову державу… В умовах багатополярного
світу» [9]. Звичайно дане прагнення спрямоване на ревізію
глобального геополітичного лідерства США, судячи з офіційної риторики Росія розглядаючи себе правонаступником СРСР та не зважаючи на реалії сьогодення, намагається виступати в світовій політиці з аналогічних Радянським
позицій. Так в своїх деклараціях РФ повсякчас робить акцент на рівноправності та необхідності співпадіння інтересів на шляху до побудови «повноцінного стратегічного
партнерства» між Росією й США, а також підкреслюється
ключовий вплив російсько–американських відносин на
стан міжнародної обстановки в цілому [9]. Те ж саме стосується й відносин з НАТО, яку Росія продовжує сприймати в ролі потенційного ворога. В Стратегії національної
безпеки зокрема наголошується, що «визначаючим чинником у відносинах з Організацією Північноатлантичного
договору залишається неприйнятність для Росії планів
просунення військової інфраструктури альянсу до її кордонів та спроби надання йому глобальних функцій» також в
документі зазначається, що «неефективність існуючої глобальної й регіональної архітектури, що орієнтована, особливо в Євро–Атлантичному регіоні лише на Організацію
Північноатлантичного договору… Все більше створюють
загрозу міжнародній безпеці» [9].
Проте не зважаючи на гучні заяви та глобальність російських геополітичних амбіцій існуючі можливості можуть забезпечити РФ максимум регіональне лідерство,
принаймні в середньостроковій перспективі. Як зазначає
Н.Сирота «вакуум у суспільній свідомості заповнюється
великодержавною риторикою про «велич» країни, яка апелює до спадку СРСР (ресурсна база, розмір й протяжність
території, геополітичне положення, ядерний статус тощо).
Позиціонуючи себе як самостійний центр міжнародної
системи, Росія здійснює обмежений вплив на глобальні
процеси. ВВП Росії складає біля 10% американського. На
ринку інноваційних технологій їй належить менше 1%, в
той час як Китаю – 7%, а США 37%» [10,с.175]. На думку автора «сучасна Росія не має іміджевої привабливості,
яка б дозволила знайти прибічників в різних країнах світу.
Вона не пропонує ані демократичного ідеалу (як США),
ані моделі успішної інтеграції на основі демократичних
принципів (як Євросоюз), ані зразку динамічного розвитку (як Китай). Росія має знайти шляхи укріплення власної
«м’якої сили», знайти те, що можна запропонувати світові, нехай й не в таких масштабах як СРСР» [10,с.175].
Н.Сирота вважає також, що характер існуючого «напівдемократичного» транзитивного режиму зумовлює недостатній рівень визначеності у відносинах Росії з зовнішнім
світом, що в свою чергу обмежує стратегічні можливості
держави в тому числі підвищення її статусу та впливу.
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Становлення російської геополітичної стратегії відбувається в умовах кризи самоідентифікації РФ у світовій політиці, зумовленої несумісністю геополітичної ролі СРСР,
до якої «за інерцією» тяжіє сучасна владна еліта, та яка
є для них звичною, з існуючими економічними й соціально–політичними реаліями. Подібна ситуація зміщує акценти зовнішньої політики, так, замість пошуку конструктивних компромісів з партнерами, центральними стають
питання впливу та демонстрації величі. Росія продовжує
сприймати країни пострадянського простору зоною своїх
виключних геополітичних інтересів. Створення Митного
союзу відкрито називають проектом відтворення СРСР на
нових засадах [11]. Часом не маючи конструктивних «заохочуючих» аргументів у вирішенні певних двосторонніх
питань Росія використовує інструменти економічного тиску, зокрема енергетичний шантаж, намагаючись шляхом
маніпулювання цінами на нафту та газ домогтися певних
політичних дивідендів чи бажаних політичних рішень.
Подібні прецеденти, що отримали в пресі назву «газові
війни» мали місце у відносинах з Білоруссю, Україною,
Литвою тощо.
Відносини з Російською Федерацією один з найважливіших й водночас найскладніших напрямків вітчизняної
зовнішньої політики. Однією з причин такої ситуації є наслідки історичного розвитку обох держав, що характеризується суттєвою асиметрією відносин аж до розпаду СРСР.
Після отримання незалежності питання засад для побудови нових відносин надзвичайно актуалізувалося, оскільки
наші держави мають дуже багато спільного практично в
усіх сферах суспільного життя, що зумовлює високий ступінь взаємозалежності.
На сьогоднішній день Україна намагається балансувати між інтересами Росії, яка прагне інтегрувати її до
підконтрольних їй економічних й політичних структур –
зокрема Митного союзу – та ЄС, що також демонструє зацікавленість у співпраці, але водночас наголошує на критеріях, відповідність яким є необхідною для продовження
та поглиблення інтеграційних процесів. За цих умов стратегія орієнтована на національні інтереси України стає
життєвою необхідністю та має будуватися з урахуванням
специфіки економічних та соціально–політичних стратегій держав–лідерів Митного союзу та ЄС. Російська економіка базується на торгівлі енергоносіями, що з одного боку
робить її вразливою від світових цін на нафту й газ, а з іншого виключає можливість наслідування російського шляху для більшості держав світу. Досвід країн ЄС являє нам
розмаїття соціально–політичних та економічних систем,
що перевірені часом, давно продемонстрували свої слабкі й сильні боки та дають широкі можливості для аналізу
та адаптації різних їх елементів в умовах нашої держави.
Таким чином Україна знаходиться в досить складній геополітичній ситуації. Розширення ЄС на схід та приєднання
до нього Польщі фактично перетворило Україну на буферну територію між Росією та Заходом. Враховуючи, що РФ
розглядає НАТО, з якою ми вже маємо спільний кордон,
в якості потенційного супротивника, забезпечення сталого
розвитку нашої держави можливе лише за умови вирішення питання національної безпеки.
Особливо враховуючи, що напередодні можливого підписання Угоди про Асоціацію з ЄС тиск з боку Росії щодо
недопущення цього акту досяг безпрецедентного рівня –
торговельні війні, митні блокади, дипломатичний та інформаційний тиск, зокрема 28.08.2013 радник президента
Російської Федерації С.Глазьєв заявив, що в разі підписання даного документу Україна перестане бути стратегічним партнером Росії та міжнародним партнером взагалі.
Представники ЄС назвали неприпустимим подібний тиск
на рішення країн Східного партнерства, які прагнуть поглибити свої відносини з Заходом та заявили, що такі дії
можуть мати наслідки у відносинах Росії та ЄС.
На сьогоднішній день серед держав, чиї геополітичні
стратегії мають глобальне значення та вплив, можна виділити США та КНР, перша є беззаперечним світовим лідером за сукупністю показників (економічних, військових,
соціальних, інноваційних тощо), тоді як друга демонструє
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приклад сталого розвитку протягом кількох десятиліть,
що дає можливості прогнозувати її подальше звеличення.
РФ є регіональним геополітичним лідером, чиї стратегічні
амбіції спрямовані на набуття глобального статусу, але це
питання довгострокової перспективи оскільки ці прагнення не мають відповідного економічного та соціально–політичного фундаменту. Найбільший вплив на розвиток нашої держави здійснює саме російська стратегія, оскільки
Україна є частиною регіону, який Росія традиційно вважає
зоною своїх життєвих інтересів.
Враховуючи специфіку впливу глобальних і регіональний геополітичних стратегій на нашу державу, а також
хаотичний характер глобальної системи міжнародних відносин, відсутність універсальних наднаціональних регуляторів в світовій економіці, що зумовлює постійну загрозу
виникнення зовнішніх викликів, життєвою необхідністю
для всіх транзитивних держав стає розробка та реалізація
комплексної стратегії розвитку, яка б передбачала прогнозування кризових ситуацій та розробку комплексів превентивних дій. Велику частину цих функцій може виконувати
завдяки своєму синтетичному підходу геополітична стратегія. Українська геополітична стратегія обов’язково має
включати наступні напрями та орієнтири: 1) укріплення
національної безпеки, одним зі шляхів може бути приєднання до систем колективної безпеки; 2) орієнтація на внутрішній геополітичний потенціал; 3) розвиток та модернізація національної транспортної системи, системи доріг та
магістралей, морських та річкових портів; 4) формування
позитивного міжнародного іміджу стабільної держави; 5)
розвиток та модернізація вітчизняної туристичної галузі;
6) підвищення рівня освіти та науки, практична реалізація
вітчизняних наукових розробок. Проте реалізація вказаних
напрямів можлива лише шляхом оптимізації та створення
необхідних умов в сфері внутрішньої політики, зокрема
таких як зміцнення національної самосвідомості, укріплення громадянського суспільства, /подолання корупції.
Список використаних джерел
1. Вєтринський І.М. Геополітика та лідерство в умовах глобалізації / І.М. Вєтринський // Вісник Національного технічного
університету України «Київський політехнічний інститут». Зб.
наук. праць. – К.: ІВЦ «Політехніка», 2010. – №2 (6). – С.7–12.
2. Download entire World Economic Outlook database
[Електродний ресурс] // International Monetary Fund Home Page –
Режим доступу: http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2013/01/
weodata/download.aspx
3. Лебедева Т.П. Геополитика. Учебное пособие / Т.П.
Лебедева, – M.: МГУ, 2008. – 219 с.
4. National Security Strategy [Електронний ресурс] // The White
House – Режим доступу:http://www.whitehouse.gov/sites/default/
files/rss_viewer/national_security_strategy.pdf
5. Sustaining U.S. Global Leadership: Priorities for 21st Century
Defense 2012 [Електронний ресурс] // U.S. Department of Defense –
Режим доступу: http://www.defense.gov/news/defense_strategic_
guidance.pdf
6. Хартія Україна–США про стратегічне партнерство
[Електронний ресурс] // Верховна Рада України офіційний
веб–портал – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/
show/840_140
7. Всемирный инвестор: За 20 лет иностранные инвестиции Китая выросли более чем в 30 раз! [Електронний ресурс] //
Деловой журнал про Китай China PRO – Режим доcтупу: http://
www.chinapro.ru/rubrics/2/7238/
8. Вєтринський І.М. Вплив глобалізації на трансформацію імперської стратегії Китаю / І.М. Вєтринський // Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. – К.: Український
центр політичного менеджменту, 2009. – Вип.17. – С.327–335.
9. Стратегия национальной безопасности Российской
Федерации до 2020 года [Електронний ресурс] // Совет безопасности Российской Федерации – Режим доступу: http://www.scrf.
gov.ru/documents/99.html
10. Сирота Н. Геостратегия России в полицентрическом
мире / Н.М. Сирота // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение.

273

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ
Вопросы теории и практики. – Тамбов: Грамота, 2012. – №6 (20):
в 2–х ч. Ч. II. – C.174–181.
11. Таможенный союз может воссоздать СССР на новых
началах [Електронний ресурс] // ФИНАМ – Режим доcтупу:
http://finam.info/news/tamogenniy–soyuz–moget–vossozdat–
sssr–na–novih–nachalah/

* * *

УДК 32.327.7(477)
Баланюк Ю.С., здобувач кафедри міжнародних відносин, Чернівецький
національний університет ім. Ю.Федьковича (Україна, Чернівці),
juliana0708@ya.ru

Збереження об’єктів культурної спадщини
ЮНЕСКО в Україні: проблеми та перспективи
Розглядаються особливості національного збереження об’єктів
культурної спадщини в Україні, на основі аналізу співпраці з ЮНЕСКО,
робиться акцент на проблеми, що виникають в ході збереження
культурних об’єктів. Мета статті – проаналізувати та з’ясувати проблеми,
що виникають в ході збереження культурної спадщини в Україні,
висвітлення методів вирішення цих проблем та окреслення перспектив
розвитку сфери збереження культурної спадщини.
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Preservation of cultural heritage list of UNESCO in Ukraine:
problems and prospects
The article deals with the peculiarities of the national conservation of
cultural heritage in Ukraine, based on the analysis of cooperation with
UNESCO. It also focuses on such issues which arise on the preservation of
cultural objects.Ukraine is actively integrating into the global cultural space,
so the actual question is becoming to be the comprehensive examination
and identification of cultural heritage of Ukraine for its conservation and
rational use. Protection of the national cultural and spiritual heritage is
determined to be one of the priorities of the National Security Strategy of
Ukraine. The relevance of this article consists in the fact that the protection
of cultural heritage is a priority area of cultural policy in developed countries.
Compliance and adherence to European standards of cultural heritage
protection is one of the main conditions for the integration of Ukraine into
the European Community. The purpose of the article is to analyze and figure
out the problems arising in the course of cultural heritage preservation in
Ukraine, to highlight the methods of these problems’ solving and outline the
prospects for the development of cultural heritage preservation.
Keywords: UNESCO, cultural heritage.
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Сохранение объектов культурного наследия ЮНЕСКО в
Украине: проблемы и перспективы
Рассматриваются особенности национального сохранения
объектов культурного наследия в Украине, на основе анализа
сотрудничества с ЮНЕСКО, делается акцент на проблемы,
возникающие в ходе сохранения культурных объектов. Цель статьи –
проанализировать и выяснить проблемы, возникающие в ходе
сохранения культурного наследия в Украине, освещение методов
решения этих проблем и определение перспектив развития сферы
сохранения культурного наследия.
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Сучасні міжнародні відносини характеризуються високим рівнем інтеграційних процесів. Це спонукає не лише
державні структури, але й, насамперед, науковців до пошуку нових шляхів формування якісного розвитку економіки держави та підвищення рівня життя населення в умовах глобалізації.
Нині відбувається активна інтеграція України до світового культурного простору, тому актуальним постає питання всебічного вивчення та виявлення об’єктів культурної
спадщини України, з метою їх збереження та раціонального використання. Захист вітчизняної культурної і духовної
спадщини визнано одним з пріоритетів Стратегії національної безпеки України.
Відповідно до міжнародних конвенцій ратифікованих
Україною (Рамкової Конвенції про значимість культурної
спадщини для суспільства, Конвенції про охорону архітектурної спадщини Європи, Європейської Конвенції про охо-
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рону археологічної спадщини і т.д.) міжнародно–правовим
зобов’язанням України перед світовою спільнотою – є охорона культурної спадщини.
У світлі останніх подій важливим постає узагальнення
досліджень культурної спадщини України, удосконалення
організаційних, економічних і правових механізмів збереження і використання об’єктів культурної спадщини.
Основні теоретичні і прикладні дослідження культурної
спадщини закладені в працях культурознавців, істориків
та правознавців В.І. Акуленко, В.О. Горбик, Т.І. Катаргіна,
Т.В. Курило, Є.А. Ліньова, В.М. Піскун, Л.В. Прибєга та
інших.
Україна володіє неповторним культурним багатством,
котре могло би стати, а частково вже є, візитівкою не лише
окремих регіонів, а і усієї країни. Як зазначає академік
Д.С. Лихачьов, одне з найважливіших свідчень прогресу культури – розвиток розуміння культурних цінностей
минулого й інших національних цінностей, уміння їх берегти, нагромаджувати, сприймати як естетичну цінність
[1,с.350]. Кожна країна зобов’язана забезпечити належне
збереження культурної спадщини та передачу наступним
поколінням.
Е.А. Баллер писав, що протягом століть поступово відбувається зростання ролі культурної спадщини [2,с.61].
Проте, в Україні практика показує інше. Руйнування все
більше загрожує культурній і природній спадщині. Це
спричинено багатьма факторами: вплив часу, природно–
кліматичних умов; еволюцією соціального та економічного життя, яка погіршує їх ще більш руйнівними явищами;
відсутністю достатніх коштів; недосконалим механізмом
охорони об’єктів культурної спадщини. Тому, сьогодні як
ніколи, питання збереження культурного надбання України
є особливо актуальним.
З 1946 р. свою роботу розпочала ЮНЕСКО – спеціальна установа ООН, що ініціює і координує міжнародну
співпрацю в галузі освіти, науки і культури. Кожен документ в галузі охорони культурної спадщини був прийнятий
ЮНЕСКО задля покращення охорони визначних об’єктів
кожної країни. І є прикладом для удосконалення національного законодавства в згаданій галузі. З кожним роком
збільшується кількість держав бажаючих внести свої культурні об’єкти до Списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО,
тим самим забезпечивши їм належний захист не лише з
боку держави, а і з боку міжнародної спільноти. Так наприклад, за даними офіційного сайту ЮНЕСКО на сьогодні
в Попередньому списку налічується 1575 об’єктів із 172
країн, серед яких є і 15 українських визначних пам’яток,
які чекають своєї черги [3].
Досягненням української культурної політики стало внесення українських культурних об’єктів до Списку
Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Перша українська
пам’ятка увійшла до переліку об’єктів Світової спадщини
1990 року на 14–й сесії Комітету Всесвітньої спадщини
ЮНЕСКО [4,с.7]. Надалі список об’єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО в Україні поповнювався у 1998 [5,с.31],
2005 [6,с.138], 2007 [7,с.145], 2011 [8,с.230] та 2013 роках
[9,с.206,210].
З–поміж 7 об’єктів 6 є об’єктами культурного (критерії І–VI) й 1 – природного типу (критерії VII–X). 4 з 7
українських об’єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО
повністю знаходяться в межах території України. Інші 3
пам’ятки частково перебувають на території інших держав: Пункти геодезичної дуги Струве розміщені також у
Норвегії, Швеції, Фінляндії, Росії, Естонії, Латвії, Литві,
Білорусі та Молдові [10]; Букові праліси знаходяться також у Німеччині та Словаччині [11]; Дерев’яні церкви карпатського регіону перебувають також на території Польщі
[12].
Особливої уваги заслуговують об’єкти які знаходяться
в межах України. Київ – одне з найдавніших міст на планеті, центр політичного, економічного і культурного життя
українського населення. Незважаючи на численні випробування які випали на долю міста, воно зберегло свою
історичну цінність і неповторність. Окрасою української
столиці є архітектурний ансамбль давньоруського періоЗбірник наукових праць «Ґілея: науковий вісник»

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ
ду Національного заповідника «Софія Київська». Собор
Святої Софії та прилегла монастирські споруди з 1990
року входять до Списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
Інтер’єр собору зберіг основні риси архітектури ХІ ст.,
на стінах храму зберігся унікальний ансамбль монументального живопису – 260 кв. м. мозаїк і близько 3 тис. кв.
м. фресок. Відзначуючи унікальність деяких пам’яток,
винятковість історично–архітектурного та мистецького
ансамблю, незначну кількість подібних об’єктів у цілому
світі, собор зберігається у статусі музею.
Найбільшу небезпеку для охорони культурного об’єкту
Софія Київська становить нове будівництво в оточуючому історичному середовищі, яке ведеться без належних
історичних і містобудівних досліджень. Першим кроком на шляху збереження історичної пам’ятки стала фіксація її охоронної зони, якої заповідник не мав. У 2005
році Міністерством культури і туризму України було затверджено «Межі і режим зон охорони ансамблю споруд
Софійського собору Національного заповідника «Софія
Київська»« [13]. Що було зафіксовано на 29–й сесії
Комітету Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО [14,с.148]. Але,
незважаючи на це, в останні роки проблема постала достатньо гостро. Експерти Міжнародної ради з питань пам’яток
та визначних місць (ICOMOS) при ЮНЕСКО занепокоєні ігноруванням рекомендацій моніторингових місій в
Україні. Зокрема, на 33–й сесії ЮНЕСКО, яка відбулася
в 2009 році, країні радили створити єдиний орган управління об’єктами всесвітньої спадщини і ввести мораторій
на забудову буферних зон [15,c.156], на 34–й сесії (2010
рік) – прийняти генеральний план Києва [16,с.147], на
35–й (2011 рік) – розширити межі буферних зон [8,с.144].
Жодна з цих рекомендацій не була виконана. На останній,
37 сесії Комітету Всесвітньої спадщини, яка відбулася 5
липня 2013 році в Камбоджі, знову було наголошено на
згаданих рекомендаціях і запропоновано ввести мораторій на забудову в буферних зонах об’єктів ЮНЕСКО. Крім
того, експерти закликають Україну до кінця 2013 року удосконалити нормативно–правову базу на місцевому на національному рівнях, розробити нормативні заходи щодо
комплексного захисту буферних зон та ін. [9,с.134].
Разом із Софійським собором і прилеглими монастирськими будівлями перший український об’єкт у Списку
Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО доповнює Києво–
Печерська лавра.
Архітектурний ансамбль лаври склався протягом майже дев’яти століть, і відображає розвиток культурного і
духовного життя, стилістичних змін у мистецтві. Києво–
Печерська лавра розташована на 22 га і завжди була центром православного життя України. Більшість монастирських будівель і споруд мають архітектурні форми
українського бароко середини XVIII століття.
На території лаври діє «Національний Києво–
Печерський історико–культурний заповідник» – один з
найбільших музеїв–заповідників в Україні, культурно–
просвітницька і науково–дослідна установа, яка досліджує, зберігає, використовує та популяризує унікальний
комплекс споруд Києво–Печерської лаври, є одним з центрів співпраці з міжнародними організаціями (ЮНЕСКО,
ІКОМОС, ІКОМ), а також музейними установами світу.
Розглядаючи проблеми збереження пам’яток культури на території заповідника, особливою уваги заслуговує
охорона прилеглої, буферної зони. Ситуація погіршилася
з 2009 року, коли після візиту експертів ЮНЕСКО було
висловлено занепокоєння станом прилеглих територій
об’єкту на яких ведеться несанкціоноване будівництво.
Вимоги ЮНЕСКО щодо організації належних умов збереження та використання пам’яток, внесених до Списку
Всесвітньої спадщини, потребують концентрації зусиль
держави і установ, під юрисдикцією яких ці об’єкти культурної спадщини перебувають, врегулювання кола питань
організаційного, архітектурного, містобудівного та програмного характеру.
У 1998 році на засіданні 22–ї сесії Комітету Всесвітньої
спадщини ЮНЕСКО до Списку Всесвітньої спадщини
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було включено другий український культурний об’єкт
«Ансамбль історичного центру Львова» [5,с.31].
Сьогодні Львів – єдине місто в Україні, що зберегло середньовічну структуру забудови і має понад 2000 пам’яток,
які розташовані на території Державного історико–культурного заповідника та історичного ареалу міста та перебувають на державному обліку як пам’ятки історії і культури. Ансамбль історичного центру Львова (співпадає із
територією Державного історико–культурного заповідника) та собор Святого Юра включені до Списку Всесвітньої
спадщини ЮНЕСКО.
Віднесення до культурної спадщини світового значення такого об’єкта як «Історичний центр міста Львова» є
підтвердженням унікальності не лише окремих пам’яток,
а всього міста в цілому. Відповідальність держави за збереження такої пам’ятки є чинником розробки спеціального законодавства. Сам Львів як місто культурної спадщини потребує додаткових матеріальних та фінансових
ресурсів для його охорони, зокрема для попередження
і ліквідації несприятливих умов, техногенних процесів.
Державна влада керується рішеннями прийнятими у минулому, якими були намічені певні заходи із розв’язання
нагальних проблем (Постанова Ради Міністрів УРСР «Про
створення Державного історико–культурного заповідника
в м. Львові» від 12 червня 1975 року [17], Указ Президента
України «Про збереження історичної забудови у центральній частині міста Львова» від 2 липня 1997 року [18],
Постанова Кабінету Міністрів України «Про комплексну
програму збереження історичної забудови міста Львова»
від 15 листопада 1997 року [19]). Але через недосконалу
їхню розробленість, особливо в частині фінансування реставраційно–відновлювальних робіт, системності їх виконання, узгодженості владних структур різних рівнів, ці документи виявилися недостатньо ефективними. Зволікання
з вирішенням цих питань може призвести до виключення
об’єкту із Списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
На 37–й сесії Комітету Всесвітньої спадщини, враховуючи результати моніторингу 2012 року, експерти
ЮНЕСКО закликали Україну до виконання рекомендацій,
та вирішення нагальним проблем в охороні історичного
міста Львів, зокрема: узаконити засоби захисту історичного середовища та охоронної, буферної зони міста Львова;
встановити правила відновлення та реконструкції об’єкта;
створити єдиний орган контролю за охороною культурної
спадщини, разом із неурядовими організаціями; підготувати стратегічний план управління культурним об’єктом
«Історичний цент міста Львова», враховуючи його масштабність; зупинити всі будівельні роботи які проводяться
на території об’єкту. У 2015 році на 39–й сесії Україна
повинна буде представити у Центр Всесвітньої спадщини оновлену доповідь про стан збереження культурних
пам’яток міста Львова та хід виконання вищевказаних рекомендацій [9,с.133].
28 червня 2011 року в м. Париж на 35–й сесії Комітету
Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО було прийнято рішення
включити ансамбль Резиденцію митрополитів Буковини
і Далмації (нині Чернівецький Національний університет
імені Юрія Федьковича) до списку світового культурного
надбання.
Унікальний ансамбль Резиденції буковинських митрополитів в м. Чернівці по праву можна оцінити як найвидатніший архітектурний витвір кінця ХІХ ст., і як справжню перлину культурної спадщини Чернівців. Композиція
ансамблю досить складна, але при цьому відзначається
чіткістю планування. Вона складається з трьох монументальних споруд–корпусів: головного, духовної семінарії
разом із церквою Трьох Святителів, пресвітерія.
Серед приміщень головного корпусу своє красою і
величчю вражає Синодальна зала, одна з найгарніших
в Європі. Вона була оздоблена мармуром (звідси її теперішня назва – Мармурова) і обставлена бічними галереями колон, на які спиралася декорована орнаментикою
дерев’яна стеля. Під час Другої Світової війни Синодальна
зала була пошкоджена пожежею. У вогнищі постраждали
не лише інтер’єри, але й згоріла синодальна бібліотека, що
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містила унікальні стародруки та архіви. Теперішній вигляд Мармурової зали – детальна копія, створена реставраторами. Не менш величною є Червона зала, стіни якої
оздоблені китайським шовком, дерев’яна стеля декорована
орнаментом, а підлога встелена паркетом з червоного бука,
дуба та зеленої липи. На одній зі стін висять величезні венеціанські дзеркала. Створені за старовинною технологією вони нараховують аж п’ять шарів срібла.
Номінований об’єкт та його буферна зона захищені на
регіональному та національному рівні. Державне фінансування «Комплексна програма по збереженню архітектури
у Чернівцях на 2009–2015 рр.» [20] створює основу для
систематичного збереження та раціонального використання об’єкту та здійснення заходів з охорони у відповідності з національними стандартами для захисту об’єктів
Всесвітньої спадщини.
У липні 2013 року на 37–й сесії Комітет Всесвітньої
спадщини ЮНЕСКО прийняв Херсонес Таврійський, нову
українську номінацію, до списку Всесвітньої спадщини.
Херсонес Таврійський та його хори унікальна пам’ятка
історії, залишки стародавнього міста заснованого в V ст. до
н.е. Доісторичні розкопки та історія Херсонесу демонструють розвиток суспільства протягом більш ніж 20 століть.
З 1892 р. у м. Севастополі діє Херсонеський Історико–
Археологічний Музей–Заповідник, у фондах якого налічується близько 200 тис. експонатів видатної цінності
[21]. Унікальна збереженість археологічних знахідок дає
змогу створити на базі Херсонеса Таврійського перший в
Україні – археологічний парк.
Велика кількість і розмаїтість культурних пам’яток в
Україні свідчить про багате історичне минуле нашої держави. Головним завданням культурної політики повинна бути
охорона і популяризація об’єктів архітектурної спадщини.
На жаль, сьогодні, міжнародна спільнота констатує не достатньо високий рівень забезпечення збереження об’єктів
культурної спадщини та нездатність державних структур
у запобіганні руйнації згаданих об’єктів. Недостатнє бюджетне фінансування, недосконалість законодавчої бази,
недоцільний розподіл управлінських функцій, відсутність
єдиного керівного центру, необізнаність і байдужість населення – це проблеми які вимагають негайного вирішення.
Важливим для України залишається запозичення світового досвіду у сфері збереження культурної спадщини та
обов’язкове дотримання рекомендацій, які щорічно надаються експертами ЮНЕСКО. Адже, відповідність європейським нормам охорони культурної спадщини є однією
з обов’язкових умов інтеграції України до Європейського
співтовариства.
Отримання статусу об’єкта Світової спадщини це лише
початок на шляху до досконалого збереження, раціонального використання і передачі майбутнім поколінням частини історії.
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Громадський моніторинг за виборчим
процесом: основні етапи здійснення
Метою статті є характеристика виборчого процесу як предмету
громадського моніторингу і фазова (етапна) характеристика
громадського моніторингу за виборчим процесом на прикладі України.
В результаті узагальнення результатів аналізу наукової літератури
та вітчизняного законодавства, застосування процесного підходу
до розгляду виборчого процесу, було визначено, що громадський
моніторинг за виборчим процесом – це процес, що включає
спостереження за виборами спостерігачами з метою визначення, чи
відповідають вони демократичним засадам, вдосконалення виборчого
процесу в майбутньому, тощо. Виборчий процес варто розглядати
як такий, що складається з чотирьох етапів: пре–електорального,
електорального, пост–електорального, між–електорального.
Громадський моніторинг за виборчим процесом, зважаючи на його
важливість як інструменту подальшої демократизації влади та розвитку
громадянського суспільства в Україні, має відбуватися на всіх етапах
виборчого процесу, включаючи між–електоральний.
Ключові слова: громадський моніторинг, демократія, виборчий процес,
етапи, пре–електоральний, електоральний, пост–електоральний, між–
електоральний.
Arabadjyiev D.Yu., candidate of political sciences, docent of the social
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Public monitoring of the electoral process: implementation
milestones
Background. As for civil society becoming and democracy development
in Ukraine an electoral process’s become the object of public organizations’
and separate citizens’ monitoring activity. However, regardless to wide
practice of electoral process monitoring, the letter remains scantily
investigated.The article is devoted to the characteristic of the electoral
process as a subject of public monitoring and phase characteristics of
electoral process public monitoring in Ukraine.
Results and conclusions. In the article the public monitoring is defined,
the electoral process public monitoring as a special type of the public
monitoring is characterized. Importance of the electoral process public
monitoring realization in the countries of transitional democracy is based.
According to the results of the literature and national legislation analysis, and
due to process approach to the electoral process studying, it was determined
that public monitoring of the electoral process is a process that involves
the special observers’ activity such as electoral process observation. The
main tasks of the observers are the next ones: to determine whether the
elections meet the principles of democracy, if there are any threats to
the transparency, impartiality, objectivity of the elections, to propose the
recommendations for removing these threats and for improving the electoral
process in the future.The electoral process should be considered to be four–
staged, as including pre–election, election (voting), post–election, between–
elections stages. The last one includes the period between elections,
during which the political field changes due to the election process. Public
monitoring of the electoral process, according to its importance as a tool for
the further democratization of government and civil society development in
Ukraine should be realized at all stages of the electoral process, including
between–elections.
Keywords: public monitoring, electoral process, supervision, publicity,
democracy, international observers, national observers.
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Общественный мониторинг за избирательным процессом:
основные этапы осуществления
Целью статьи является характеристика избирательного
процесса как предмета общественного мониторинга и фазовая
(этапная) характеристика общественного мониторинга за
избирательным процессом на примере Украины.
В результате обобщения результатов анализа научной
литературы и отечественного законодательства, применения
процессного подхода к рассмотрению избирательного процесса,
было определено, что общественный мониторинг за избирательным
процессом – это процесс, включающий наблюдение за выборами с
целью определения, соответствуют ли выборы демократическим
принципам, совершенствования избирательного процесса в
будущем и т.д. Избирательный процесс следует рассматривать
как состоящий из четырех этапов: пре–электорального,
электорального, пост–электорального, между–электорального.
Общественный мониторинг за избирательным процессом, учитывая
его важность как инструмента дальнейшей демократизации
власти и развития гражданского общества в Украине, должен
происходить на всех этапах избирательного процесса, включая меж–
электоральный.
Ключевые слова: общественный мониторинг, демократия,
избирательный процесс, этапы, пре–электоральный, электоральный,
пост–электоральный, между–электоральный.
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Постановка
проблеми
у
загальному
вигляді.
Громадський моніторинг за виборчим процесом відображає зацікавленість громадян конкретної країни, а також
міжнародної спільноти (у залежності від того, є суб’єктом
моніторингової діяльності громадянин даної країни чи
місцева громадська організація, або ж іноземець чи міжнародна громадська організація) у проведенні демократичних виборів, згідно законодавству та відповідно до прав
людини. Для нашої країни, що знаходиться на шляху побудови громадянського суспільства, здійснення громадського моніторингу за виборчим процесом є запорукою демократизацій, підвищення відповідальності влади, розвитку
громадянської свідомості і активності.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналізуючи
феномен громадського моніторингу, можна констатувати,
що його характеристики, у т.ч. структурні, в науковій літературі розкриті стисло та фрагментарно. Що стосується
громадського моніторингу за виборчим процесом, то в науковому доробку як об’єкт досліджень він практично не
представлений. Деякі положення громадського моніторингу висвітлюються через діяльність громадських організацій різного спрямування, об’єднань споживачів, профспілок тощо в роботах таких авторів, як О.Лазор, Е.Лісіцин,
В.Мартиненко, С.Новиков, Г.Орлов, В.Тимощук, О.Чуб,
Т.Яременко. У цьому ж руслі висвітлюють проблему
громадського моніторингу науковці Г.Борн, Б.Гурне,
Г.Добринін, О.Лучин, О.Майоров, О.Маштакова, С.Рогов,
Г.Сьомін, Т.Троїцька та інші. Але серед праць бракує поки
що досліджень громадського моніторингу, що природно
притаманне демократичній державі і є невід’ємною складовою громадянського суспільства, з точки зору особливостей його організації, зокрема, етапів проведення.
Мета дослідження. Основним завданням статті є характеристика виборчого процесу як предмету громадського
моніторингу і фазова (етапна) характеристика громадського моніторингу за виборчим процесом на прикладі
України.
Виклад основного матеріалу. В узагальненому вигляді
будь–який політичний режим як суспільно–політичне явище визначається трьома групами чинників:
– процедурами та способами організації владних інститутів, методами безпосереднього здійснення влади;
– стилем ухвалення та реалізації суспільно–політичних
рішень;
– формами взаємовідносин між політичною владою і
громадянами [1,с.7].
В умовах демократії, незалежно від того, чи мова йде
про її пряму форму, практиковану в містах–державах
Стародавньої Греції, або її нинішній вигляд як демократії
представницької, громадяни завжди вдаються до виборів
для реалізації демократії. А з третьою хвилею демократизації, що почалася в Південній Європі всередині 70–х
років, вибори стали головною особливістю демократії.
Сьогодні неможливо уявити собі демократичний режим
без виборів, що мають бути регулярними, конкурентними
і прозорими [2].
Тому і політики, і науковці визнають, що вибори – це
наріжний камінь створення сучасної демократичної політичної системи [3].
Ця теза закріплена в міжнародних актах, ратифікованих і нашою країною. Зокрема, Загальна Декларація прав
людини і різні міжнародні договори закріплюють право
громадян брати участь в управлінні своєю країною, як
безпосередньо, так і через представників, обраних під час
вільних виборів. Стаття 21 Загальної Декларації прав людини [4] говорить, що в основі влади уряду лежить воля
народу: ця воля знаходить вираз у періодичних і нефальсифікованих виборах, які повинні провадитись при загальному і рівному виборчому праві шляхом таємного голосування або в рівнозначних формах, що забезпечують свободу
голосування.
Інші міжнародні документи закріплюють і розвивають дане право. Міжнародні документи з прав людини
(Міжнародний пакт про громадянські і політичні права
[5], Міжнародна конвенція про ліквідацію всіх форм расо-
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вої дискримінації [6], Міжнародний пакт про громадянські
і політичні права [7] тощо) закріплюють за громадянами
право брати участь у державному управлінні, а також виборче право, а роль спостерігачів на виборах, як гарантів
забезпечення таких прав, не ставиться під сумнів.
Будь–який громадський моніторинг (в тому числі громадський моніторинг за виборчим процесом) – це діяльність, суб’єктом якої є насамперед, інститути громадянського суспільства, окремі громадяни, представники інших
держав, наділені відповідними повноваженнями.
Під інститутами громадянського суспільства розуміємо
громадські організації, професійні й творчі спілки, організації роботодавців, благодійні організації, релігійні організації, органи самоорганізації населення, недержавні
засоби масової інформації та інші непідприємницькі товариства і установи, діяльність яких регулюється законодавством України, політичні партії, які не представлені у
Верховній Раді України [8].
Громадський моніторинг за виборчим процесом – це
процес, що включає спостереження за виборами спостерігачами (окремими громадянами або представниками громадських організацій) з метою визначення, чи відповідають вибори демократичним засадам, які існують загрози
щодо прозорості, неупередженості, об’єктивності виборів,
які можна надати рекомендації для усунення цих загроз та
загалом вдосконалення виборчого процесу в майбутньому.
Відповідно до розширеного тлумачення, виборчий процес можна визначити як технологічну інфраструктуру і
форму реалізації конституційних принципів організації
виборів та забезпечення виборчих прав людини і громадянина в межах, передбаченого законом комплексу виборчих
дій та процедур, що забезпечують реалізацію політичного
права громадян обирати і бути обраними до органів державної влади та місцевого самоврядування [9].
Інтерес представляє думка Л.В. Бориславського, який
на основі аналізу українського виборчого законодавства
виділяє чотири самостійні стадії: підготовчу, основну, агітаційну і заключну.
До підготовчої стадії виборчого процесу автор відносить етапи, пов’язані з підготовкою до дня проведення
виборів: призначення дати виборів або оголошення про
початок виборчого процесу, утворення виборчих округів,
утворення виборчих дільниць, утворення виборчих комісій, складання списків виборців.
На основній стадії виборчого процесу визначається коло
осіб, з числа яких обиратимуть майбутнього Президента
України, народних депутатів України, депутатів та голів
сільських, селищних та місцевих рад, депутатів Верховної
Ради Автономної Республіки Крим.
Агітаційна стадія складається з сукупності заходів, що
забезпечують ознайомлення виборців з кандидатами, їхніми передвиборними програмами, можливість їхнього обговорення і проведення передвиборної агітації.
Заключна стадія виборчого процесу складається із завершальних етапів: голосування, підрахунок голосів дільничними виборчими комісіями, встановлення підсумків
голосування відповідними виборчими комісіями, встановлення та оголошення результатів виборів, реєстрація обраних кандидатів, а у передбачених законом випадках – проведення повторного голосування, призначення повторних
виборів [10,с.66–68].
В науці конституційного права звичайно виділяють такі
стадії виборчого процесу:
– призначення виборів;
– утворення виборчих округів та виборчих дільниць;
– утворення (формування складу) виборчих комісій;
– складання, перевірка та уточнення списків виборців;
– висування і реєстрація кандидатів;
– передвиборна агітація;
– голосування;
– підрахунок голосів виборців;
– встановлення та оприлюднення результатів виборів
[11,с.90].
Цікавою є думка (і її варто взяти до уваги), згідно якої
виборчий процес може охоплювати проміжок часу між
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попередніми і наступними виборами. При такому підході умовного його можна розділити на декілька фаз –
пре–електоральну, електоральну, пост–електоральну і
між–електоральну.
Пре–електоральна фаза – це період, що починається з
початком підготовчих заходів до проведення наступних
виборів і закінчується із завершенням виборчої кампанії.
Електоральна фаза триває один день (або декілька днів
в окремих країнах) і включає всі заходи, що стосуються
голосування. Вона закінчується із закриттям виборчих
дільниць.
Пост–електоральна фаза – це період між закриттям
виборчих дільниць (закінченням процесу голосування) і
оголошенням остаточних результатів вибору (після узгодження всіх можливих конфліктів і вирішення проблемних
ситуацій).
Між–електоральна фаза – це фаза між виборами, під час
якої у політичному полі та інших сферах життя раїни відбуваються зміни, пов’язані з виборами.
Слід відзначити, що розподіл виборчого процесу на
фази – втім, як і на етапи, стадії, тощо – залежить від мети
такого розподілу, а також від особливостей національного
законодавства країни, виборчий процес якої аналізується.
Крім того, достатньо часто демаркаційна лінія між окремими етапами є дуже тонкою. Це зумовлено тим, що заходи, які включає один етап процесу, можуть бути тісно
пов’язані із заходами, передбаченими іншим етапом, або
перетікати з одного етапу в інший.
Тому при дослідженні того або іншого виборчого процесу варто спиратися не тільки на наукові джерела, що
стосуються його розподілу на фази чи етапи, але й на законодавчі акти, що регулюють проведення виборів в даному
конкретному випадку.
Українське виборче законодавство, а саме, закони, які
визначають порядок проведення виборів у нашій країні
(Конституція України [12], Закони України: від 5 березня
1999 року №474–XIV «Про вибори Президента України»
[13], від 10 липня 2010 року №2487–VI «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» [14], від
17 листопада 2011 року №4061–VI «Про вибори народних
депутатів України» [15], від 30 червня 2004 року №1932–
IV «Про Центральну виборчу комісію» [16] тощо) містять
визначення та стадії виборчого процесу.
Законодавчими актами про вибори (Законами України
«Про вибори Президента України», «Про вибори депутатів
Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих
рад та сільських, селищних, міських голів», «Про вибори
народних депутатів України») виборчий процес визначається як здійснення суб’єктами, визначеними конкретним Законом, виборчих процедур, передбачених даним
Законом.
Слід звернути увагу на те, що тільки Законом України
«Про вибори народних депутатів України» спостерігачі від
громадських організацій визнаються суб’єктами виборчого процесу. Відповідно до Законів України «Про вибори
Президента України» та «Про вибори депутатів Верховної
Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів», лише офіційні спостерігачі від партій (блоків) – суб’єктів виборчого процесу,
від кандидатів на пост Президента України, від місцевих
організацій партій, які висунули кандидатів у депутати у
багатомандатному виборчому окрузі, від кандидатів у депутати в одномандатному, одномандатному мажоритарному виборчому окрузі, від кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, є суб’єктами виборчого
процесу.
Відповідно до Закону України «Про вибори Президента
України», виборчий процес включає такі етапи:
– утворення територіальних виборчих округів;
– утворення виборчих дільниць;
– утворення окружних та дільничних виборчих комісій;
– формування списків виборців, їх перевірка та
уточнення;
– висування та реєстрація кандидатів;
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– проведення передвиборної агітації;
– голосування у день виборів Президента України;
– підрахунок голосів виборців та встановлення підсумків голосування і результатів виборів Президента України.
У разі необхідності виборчий процес може включати
також такі етапи:
– повторне голосування;
– підрахунок голосів виборців і встановлення підсумків
повторного голосування та результатів виборів Президента
України.
Виборчий процес завершується офіційним оприлюдненням Центральною виборчою комісією результатів виборів Президента України або офіційною публікацією
подання Центральної виборчої комісії до Верховної Ради
України щодо призначення повторних виборів Президента
України.
Відповідно до Закону України «Про вибори депутатів
Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих
рад та сільських, селищних, міських голів» , виборчий
процес включає такі етапи:
– утворення виборчих округів;
– утворення виборчих дільниць;
– формування складу територіальних виборчих комісій,
утворення дільничних виборчих комісій;
– складання списків виборців, їх перевірка та уточнення;
– висування та реєстрація кандидатів у депутати та кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови;
– проведення передвиборної агітації;
– голосування у день виборів;
– підрахунок голосів виборців, установлення підсумків
голосування і результатів місцевих виборів.
У випадках, передбачених цим Законом, виборчий процес включає також такі етапи:
– повторне голосування;
– підрахунок голосів виборців, установлення підсумків
повторного голосування і результатів місцевих виборів.
Виборчий процес завершується офіційним оприлюдненням результатів місцевих виборів у порядку, передбаченому цим Законом.
Відповідно до Закону України «Про вибори народних
депутатів України», виборчий процес включає такі етапи:
– висування кандидатів у депутати;
– утворення виборчих комісій (крім Центральної виборчої комісії);
– реєстрація кандидатів у депутати;
– проведення передвиборної агітації;
– утворення спеціальних виборчих дільниць, що існують на тимчасовій основі;
– складання списків виборців, їх перевірка та уточнення;
– голосування;
– підрахунок голосів виборців та встановлення підсумків голосування;
– встановлення результатів виборів депутатів та їх офіційне оприлюднення;
– припинення повноважень окружних та дільничних виборчих комісій.
У випадках, передбачених цим Законом, виборчий процес включає також такі етапи:
– повторне голосування;
– підрахунок голосів виборців та встановлення підсумків повторного голосування.
Виборчий процес завершується через п’ятнадцять днів
після дня офіційного оприлюднення Центральною виборчою комісією результатів виборів депутатів. Повноваження
окружних та дільничних виборчих комісій у випадках, передбачених цим Законом, можуть частково тривати поза
строками виборчого процесу.
Для успішного здійснення громадського моніторингу за
виборчим процесом він має охоплювати всі етапи виборчого процесу, передбачені чинним законодавством, адже,
як було зазначено раніше, вибори – це процес, а не окрема
подія. І моніторинг за виборчим процесом стосується всіх
процесів, пов’язаних із виборами.
Як і виборчий процес, моніторинг за виборами не обмежується лише безпосередньо днем виборів. Його
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об’єктом може бути правова база щодо виборів, політичне
середовище, рівень співпраці між усіма учасниками виборчого процесу тощо.
Моніторинг за виборчим процесом включає і моніторинг за діями, що передують голосуванню і відбуваються
після голосування, і впливають на результат виборів.
Дії, які передують голосуванню, включають розмежування виборчих округів, висування кандидатів, реєстрацію
виборців, поширення різного роду матеріалів, навчання
працівників, що працюватимуть на виборах і т.д.
Після голосування відбувається підрахунок голосів,
отримання та оголошення результатів.
Якщо ці заходи проводяться ретельно, з дотриманням
чинного законодавства, неупереджено, незалежно від інтересів партій, кандидатів тощо, то вибори розглядаються
як такі, що заслуговують довіри, вільні і справедливі, дійсно демократичні.
Таким чином, моніторинг за виборами в ідеалі має здійснюватися впродовж всього виборчого процесу. Однак такий підхід передбачає залучення величезних ресурсів – і
дуже часто спостерігачі зосереджуються на окремому
дні – дні голосування – сприймаючи його як відображення
всього виборчого процесу, що, звичайно, суттєво впливає
на висновки спостерігачів.
Висновки і перспективи подальших досліджень. В результаті аналізу наукової літератури і вітчизняного законодавства, що стосується проведення виборів в Україні,
можна зробити висновок, що в контексті здійснення громадського моніторингу за виборчим процесом, його варто розглядати як такий, що складається з чотирьох етапів:
пре–електорального, електорального (голосування), пост–
електорального, між–електорального (що включає період
між виборами, під час якого відбуваються зміни політичного поля, зумовлені виборчими процесами).
Загалом, зважаючи на його специфіку, громадський моніторинг за виборчим процесом можна розглядати як один
із перспективних напрямів подальшої демократизації влади та розвитку громадянського суспільства в Україні. Його
впровадження формуватиме умови: дотримання чинного
законодавства, прозорості дій суб’єктів суспільно–політичної сфери, активного залучення громадян до участі в
управлінні та ухваленні рішень з питань життєдіяльності
суспільства, посилення контролю за діями та рішеннями
органів влади з боку громадськості, підвищення громадянської активності тощо.
Перспективними напрямками подальших наукових розробок, що стосуються громадського моніторингу за виборчим процесом, можна визначити: вивчення особливостей
моніторингової діяльності в між–електоральний період,
особливості співпраці національних та міжнародних спостерігачів, роль держави у розвитку системи громадського
спостереження за виборами.
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Етнічний лобізм слід розглядати як інститут політичної
системи, що являє собою форму представництва інтересів, процес просування та захисту інтересів національної держави її етнічним закордонним лобі (закордонними автохтонними етнічними меншинами, діаспорою
державоутворюючого етносу цієї національної держави)
на міждержавному, регіональному, транснаціональному та
глобальному рівнях. Кожна сучасна держава намагається
створити власне сильне міжнародне лобі – тобто мобілізувати ресурси та координувати діяльність різноманітних
недержавних геополітичних акторів, котрі б у відповідності до розроблених зовнішньополітичних стратегій проводили стійкий інституціональний вплив на органи виконавчої влади, законодавців, суспільну думку; цілеспрямовано
сприяли б ухваленню вигідних для неї міжнародних політичних рішень [23], нарощуванню «м’якої сили» держави (за Д.Наєм «м’яка сила» – це вплив, здатність досягати
своєї мети завдяки власній привабливості, а не примусу).
Діаспори як етнічне лобі слід є явищем не лише національним, а й політичним та соціальним. Діаспоральні
об’єднання для захисту своїх інтересів об’єднуються в
групи впливу і стають учасниками транснаціональних мереж. Проблеми діаспори, на думку дослідників, доцільно
вивчати в рамках глобалізаційної парадигми. У нових геополітичних умовах доби глобалізації діаспори набувають
політичної суб’єктності, стають самостійними впливовими геополітичними акторами, в той же час національні
держави втрачають монополію у зовнішньополітичній діяльності. Це є викликом для держави і ставить на порядок
денний нагальну необхідність теоретичного осмислення
вказаної проблематики та вироблення науково обґрунтоваЗбірник наукових праць «Ґілея: науковий вісник»
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ної стратегії державної діаспоральної політики та етнічного лобіювання.
Аналіз потенціалу діаспор як суб’єктів лобіювання національних інтересів, нарощування м’якої сили, просування
позитивного іміджу та бренду держави–донора вимагає застосування полідисциплінарних підходів, базується на положеннях теорії глобалізації; інформаційного суспільства,
політичних комунікацій, етнічного лобізму, міжнародних
стосунків, «м’якої сили» Д.Ная, транснаціональних мереж.
У поле зору як зарубіжних, так і вітчизняних науковців потрапили окремі аспекти досліджуваної проблеми. Їхній
науковий доробок презентований такими напрямками: 1)
політична роль діаспор (Дж.Армстронг, Й.Шайн, А.Барт,
В.Тишков, Г.Шеффер [37;29;32]), 2) міжнародний та етнічний лобізм як теоретична проблема, вивчення світового досвіду етнічного лобізму (Д.Голдберг, К.Голдштайн,
Т.Амброзіу, А.Бинецький, М.Зяблюк, Е.Лозанський,
В.Васильєва, С.Чєрногорцева, В.Нестерович, Р.Кобець,
С.Панцир [2;8;11;3;31;18;24]); 3) діаспоральна політика
Української держави (О.Малиновська; Б.Юськів, А.Попок
[17;18;27]).
Однак мусимо констатувати, що проблеми етнічного
лобізму держави у вітчизняній науці перебувають на периферії теоретичних досліджень, сприймаються дещо спрощено через призму існуючих стереотипів та негативних
конотацій щодо лобізму як внутрішньополітичної практики. Проте цивілізований лобізм – це не протекціонізм,
підкуп чи закулісна інтрига, сукупність силових методів і
корупційних дій [13], а механізм підготовки й прийняття
рішень, вид зовнішньополітичної комунікації, упорядкований законом спосіб впливу та переконання, система аргументації, елемент демократії [26]. Панування стереотипних підходів зумовлює значні проблеми у теоретичному,
нормативно–правовому, інституціональному, кадровому
забезпеченні української діаспоральної політики, відсутність науково обґрунтованої стратегії лобіювання, керування діаспоральною політикою та політикою державного
іміджування України [16].
Нормативно–правова база, що регламентує діаспоральну та іміджеві політики України, включає низку документів, серед яких Концепція державної міграційної політики
(2011 р.), Концепція програми формування позитивного
міжнародного іміджу України на 2013–2015 рр. та інші.
Проте вони були піддані гострій критиці експертів [18;21]
і вимагають кардинального переосмислення та доопрацювання. У цих документах лобістська діяльність діаспори як
вагомий інструмент реалізації зовнішньополітичних стратегій України навіть не розглядається.
Діяльність інституцій, на яких покладено завдання реалізації діаспоральної політики [16], характеризує формальність підходів та неузгодженість дій. У 2008 р. було
утворено Міжвідомчу координаційну раду з питань забезпечення розвитку зв’язків із закордонними українцями,
однак у 2013 р. її ліквідували. Інститут професійного лобіювання та адвокасі опікується головним чином питаннями
легітимізації та закріплення інституту лобіювання на території Україні. Згідно проектів, дія Законів України, що мають регламентувати інститут лобіювання, також буде розповсюджується виключно на внутрішньополітичну сферу.
Отже міжнародне та етнічне лобіювання інтересів України
взагалі випадає із поля зору законодавців та політиків. Не
ведеться і підготовка кадрів за спеціальністю Government
Relations.
Експерти відмічають, що позитивною рисою євролобізму є фінансова підтримка з боку ЄС та активне підключення некомерційних груп інтересів до обговорення актуальних проблем [33]. У той же час попри важкі проблеми
на шляху до євроінтеграції, Україна не використовує можливості діаспори і задля лобіювання своїх інтересів у ЄС.
У 2006 р. створена «Європейська Асоціація Українців»,
яка розробила і почала реалізовувати цільову програму
«Український поступ в Європі» із метою гуртування закордонних українців у мережеву спільноту, просування позитивного іміджу України; навчання найактивніших громадських лідерів із числа закордонних українців; формування
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в Європейському Парламенті проукраїнської депутатської
платформи, яка має представляти та лобіювати інтереси
України в ЄС. Партнерами. У 74 державах світу, а також
у Європарламенті, Євросуді, ЮНЕСКО, ООН, МАГАТЕ,
ОБСЄ, ПАРЄ, НАТО, Ватикані при участі дипломатичних
установ та інститутів громадянського суспільства – «Друзі
України» («Friends of Ukraine») відкрито представництва
Місії Народної Дипломатії «Європейська Україна». Однак
діяльність цих інституцій у світлі досліджуваних проблем
також не видається вельми результативною.
В Україні функціонують Інститут досліджень діаспори Національного університету «Острозька академія»,
Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою Національного університету «Львівська політехніка». Проте їхні теоретичні напрацювання та пропозиції
поки не знаходять відгуку та втілення в нормативно–правових документах та практиці діаспоральної політики
держави.
Актуалізують глибоке вивчення вказаної проблематики
та включають її до порядку денного безпекової політики
також і низка наступних вагомих факторів. По–перше,
проблеми української діаспори як частини національного
гуманітарного простору та одночасно «світової» [7] діаспори. Україна входить до числа країн із найбільшою діаспорою, за деякими підрахунками кожен третій етнічний
українець проживає за її межами, чисельність закордонних
українських громад згідно із офіційними даними становить близько 7 млн. осіб, українська трудова міграція налічує від 1,5 до 7 млн. осіб [35]. Консенсусна діаспоральна
політика України повинна забезпечити збереження української ідентичності діаспори, тобто гарантувати виживання
діаспори як такої; зберегти генетичний фонд українського етносу, котрий є державоутворюючим та титульним в
Україні, його демографічний потенціал, що може бути в
перспективі використаний завдяки репатріаційній політиці як ресурс відновлення чисельності населення України;
нейтралізує сприйняття української діаспори державою–
реципієнтом як конфліктогенного фактору, попереджує
спроби її дискримінації, асиміляції, розколу та використання для реалізації антиукраїнських геополітичних регіональних стратегій третіх держав (прикладом слугує проблема політичного русинства). По–друге, проблеми самої
України: цивілізаційна невизначеність, труднощі в міжнародних політичних комунікаціях та реалізації курсу на
євроінтеграцію, недостатній потенціал м’якої сили, відсутність сильного лобі, вакуум безпеки, потреба у закордонних інвестиціях та інноваційних моделях та технологіях
для підтримки внутрішньополітичних реформ, негативний зовнішньополітичний імідж, недостатня присутність
України у світі, існування антиукраїнського лобі.
Не слід також забувати, що українська діаспора всіх чотирьох хвиль еміграції є найбільшим інвестором в українську економіку – у 2012 р. трудові мігранти інвестували в
українську економіку понад 7,5 млрд. доларів, у той же час
прямі інвестиції склали 6 млрд. [30,с.200]. Втрата українцями за кордоном контактів із етнічною Батьківщиною
призведе до втрати Україною цих інвестицій.
Таким чином метою даного дослідження є вивчення політичних аспектів діаспоральної політики України та можливості використання ресурсів діаспори для лобіювання
національних інтересів України на міжнародній арені,
нарощування потенціалу її м’якої сили та створення позитивного зовнішньополітичного іміджу держави. Отже
об’єктом дослідження є українська діаспора, предметом –
її потенціал у лобіюванні національних інтересів України.
Діаспора, що визнає спільну ідентичність, як недержавний актор та суб’єкт лобіювання національних інтересів
країни–донора є частиною транснаціональної мережі, елементом розгалуженої групи впливу, котра включає: діаспоральні об’єднання, їхні кадрові (еліти, актив, пасивні
члени та широкий загал), політичні, економічні, фінансові,
культурні, освітні, наукові, інформаційні ресурси; лобістів
у політичних, державних органах країни–реципієнта або
транснаціональної структури; країну–донора, що диспонує відповідними фінансовими, дипломатичними ресур-
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сами, розробляє стратегію захисту та просування власних
національних інтересів на міжнародній арені та координує
діяльність з її реалізації.
Лобіювання інтересів України силами діаспори слід
проводити комплексно, у всіх напрямках та сферах діяльності, із урахуванням потенціалу діаспори, геополітичних інтересів України та реальних умов у кожній окремій
країні чи регіоні. Результативність лобістської діяльності
діаспори визначають наступні чинники: 1) збереження діаспорою етнічної ідентичності; 2) сприятлива етнополітика
країни–реципієнта, характер політичного режиму в країні–
реципієнті, співпадіння інтересів країни–донора, які представляє діаспора, із інтересами країни–реципієнта; 3) всебічна підтримка етнічної Батьківщини; 4) висока ресурсна
забезпеченість діаспори; 5) консолідованість діаспори та
висока групова мотивація.
Інструментами лобістської діяльності діаспоральних
груп є наступні види політичної діяльності: демонстрація
електоральних уподобань, у тому числі шляхом фінансування виборчих кампаній політиків; участь у діяльності
політичних партій, органів місцевого самоврядування;
створення власного лобі у політичних та державних структурах; політичний консалтинг, надання потрібної інформації, підготовка довідок та проектів документів; організація
прямого та непрямого тиску на керівництво країни–реципієнта задля вирішення окремих проблем в інтересах діаспори або країни–донора; створення власних об’єднань,
що артикулюють етнополітичні інтереси; організація у
ЗМІ пропагандистських та PR–кампаній; неінституційні
форми участі: акції, політичні виступи, страйки, протести, демонстрації [32;29]; діаспори звертаються також і до
послуг професійних лобістів, що працюють у індустрії
лобізму.
Слід зауважити, що етнічний лобізм як інструмент реалізації зовнішньополітичних стратегій взяли на озброєння
більшість країн світу. Найбільш привабливою країною для
лобістською діяльності залишаються США, де в 1938 р.
прийнятий Федеральний закон про реєстрацію іноземних агентів (FARA), а прикладом успішності у цій сфері – єврейська, вірменська, грецька, китайська, індійська
діаспори. Для України може бути цінним досвід польської
діаспори, завдяки зусиллям якої вступ до ЄС та НАТО для
Польщі значно прискорився та спростився. Українська
діаспора в ХХ ст. також мала у своєму активі низку вдалих лобістських заходів [12]. Із 1940 р. українців у США
репрезентує Український конгресовий комітет Америки.
Він багато зробив для захисту українців від репатріації
до СРСР у 1945 р., забезпечував інформаційну присутність України у світі завдяки роботі радіостанцій «Голос
Америки» та Радіо «Свобода»; провадив акції на підтримку правозахисного руху в СРСР; сприяв у 1991 р. визнанню державної незалежності України.
Формуванню глобального українського простору сприяє діяльність міжнародних українських організацій, передусім Світового конгресу українців та Європейського
конгресу українців. Українська Всесвітня Координаційна
Рада, що об’єднує 382 членів–організацій (найвищий орган – Всесвітній форум українців), є провідним координаційним органом українців за кордоном. За висновком українських дослідників, на часі розробка концепції світового
українського лобі.
Варто вказати, що лобістська діяльність українських
діаспоральних організацій гальмується внутрішніми проблемами самої діаспори: 1) українська діаспора кількісно потужна, однак, у політичному та економічному плані
слабка, неконсолідована, маловпливова, аморфна, неоднорідна як в сенсі етнічної мотивації, так і за ресурсним потенціалом . Тобто, за Дж. Армстронгом, вона – не «мобілізована»; а «пролетарська» діаспора (не вміє ефективно
відстоювати власні інтереси) 2) етнічна маргіналізація,
активні асиміляційні процеси, відмова від власної ідентичності; 3) об’єднання діаспори часто маловпливові, їх
сприймають іноді як клуби пенсіонерів, з’їзди вишиванок,
які не шукають адекватних відповідей на політичні виклики сучасності [19], їм не вистачає притоку молоді, нової ге-
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нерації української еліти; 4) відсутність єдиної структури,
яка б координувала лобістську діяльність українства; 5)
діаспора страждає від внутрішніх суперечок, боротьби за
владу, корупційних скандалів, «перебуває у летаргічному
сні» [25], «українське лобі скоріше мертве, ніж живе» [31].
За висновком українських учених, діаспорна присутність України у світі є важливим ресурсом нашої держави,
який досі залишається ще повною мірою неусвідомленим
і незатребуваним [5], а етнічний лобізм як технологія зовнішньополітичного впливу перебуває в Україні у зародковому стані. Тому імперативами діаспоральної політики
України у сфері етнічного лобіювання є: 1) позиціонування
Української держави як головного суб’єкта діаспоральної
політики, що розробляє концепції світового українського
лобі та його транснаціональної мережі, формує довгострокову стратегію ефективного етнічного лобіювання, міжнародного іміджування та брендингу України, координує
через спеціально створений при МЗС Координаційний
Центр співпрацю з діаспорою та керує реалізацією цих
стратегій; 2) визнання діаспоральних груп незалежними
недержавними повноправними суб’єктами міжнародних
стосунків, елементом транснаціональних мереж, вагомим
каналом політичної комунікації, сприяння підвищенню
мотивації участі закордонних українців у процесах лобіювання України, укладання між провідними діаспоральними
організаціями та органами, що представляють Українську
державу, договорів про співпрацю, що передбачали б делегування частини прав; 3) врахування при формуванні
вказаної стратегії інтересів країн–реципієнтів, транснаціональних структур та необхідності гармонізації інтересів
всіх сторін із акцентом на українських національних інтересах у кожній країні; 4) повноцінне науково–методичне,
нормативно–правове, інституціональне, фінансове, кадрове, інформаційне, технічне забезпечення діаспоральної політики та всебічне сприяння оптимізації взаємодії України
із закордонним українством; 5) активна протидія асиміляційним процесам, втраті етнічної ідентичності, знищенню генофонду та демографічного потенціалу українства;
6) здійснення політики етнічного лобіювання України
виключно в правовому полі, уникаючи ситуацій, коли б
українці за кордоном ставали заручниками міжнародних
конфліктів або сприймалися як конфліктогенний фактор, перетворення діаспори на інструмент «м’якої сили»
України; 7) врахування при прийнятті рішень з питань, що
є особливо чутливими для української діаспори, її інтереси
та позицію; 8) регулярне проведення моніторингів стану
та потенціалу українських діаспоральних груп; 9) виділення коштів на фундацію за кордоном наукових центрів,
кафедр україністики та надання всебічної державної підтримки вже існуючим інституціям; створення глобального
українського національного гуманітарного простору; 10)
залучення діаспорних кадрів до реалізації проектів з посилення інформаційної присутності України в закордонному
медіа просторі, особливо цифровому.
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Політичне православ’я в Україні
Висвітлено феномен політичного православ’я в Україні. Аналізуючи
співвідношення поняття «політичне православ’я» з діючими в
Україні православними суспільними організаціями, їх програмними
установками, ідеологією, акціями, автор приходить до висновку, що
застосування терміна «політичне православ’я» по відношенню до них є
не коректним.
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Українська православна церква, православний фундаменталізм.
Posrednikov D., Candidate of Historical Sciences, associate professor
of the Department of Political Science, Donetsk National University (Ukraine,
Donetsk), dposrednikov@yandex.ru
Political Orthodox in Ukraine
The purpose of the article: is to illuminate the phenomenon of «political
Orthodoxy» in Ukraine. Political orthodoxy – based on the ideology of the
Holy Tradition, which mobilizes it’s followers to achieve religious goals
by political means. The main actors of the political orthodoxy are: the
leaders of the church, NGO and movements, informal groups of believers,
brotherhoods, some monasteries and the media. It is important to explore
the activities of the Orthodox organizations. The author analyzes the concept
of «political Orthodoxy» as applied to political organizations that operate
in Ukraine. They describe themselves as Orthodox, with their ideology and
actions. The organizations of the «political orthodoxy» share a common
vision of the destiny of the Orthodox peoples. Their views and ideology only
conditionally can be called «Orthodox», activity – «fundamentalist» and
«political». The author comes to the conclusion that the application of the
term «political orthodoxy» is not correct to them.
Keywords: political orthodoxy, social organizations, Ukrainian Orthodox
Church, the Orthodox fundamentalism.
Посредников Д., кандидат исторических наук, доцент, доцент
кафедры политологии, Донецкий национальный университет
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Политическое православие в Украине
Освещен феномен политического православия в Украине.
Анализируя соотношение понятия «политическое православие»
с действующими в Украине православными общественными
организациями, их программными установками, идеологией, акциями,
автор приходит к выводу, что применение термина «политическое
православие» по отношению к ним является не корректным.
Ключевые слова: политическое православие, общественные
организации, Украинская православная церковь, православный
фундаментализм.
(стаття друкується мовою оригіналу)

Актуальность проблемы обусловлена формированием
на постсоветском пространстве феномена политического
православия, что представляет как научный, так и практический интерес. Несмотря на то, что политическое православие в настоящее время переживает кризис, оно оказало значительное влияние на внутрицерковную жизнь.
Рассмотрение проблемы политического православия, как
правило, в украинской научной литературе связывается
с событиями раскола, активностью депутатских групп в
Верховной Раде, руководства УПЦ КП, группы сторонников автокефалии внутри УПЦ по созданию помест-
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ной церкви, в то время как деятельность «околоцерковных» общественных организаций не получила должного
освещения.
Цель: не претендуя на исчерпывающее освещение темы,
попытаться осветить феномен политического православия
в Украине.
Термин «политическое православие» в настоящее время не имеет общепринятого научного и богословского
обоснования. Впервые он был использован А.Верховским
[2] с целью обозначить данное явление в русском православии как негативное. Е.Холмогоров, напротив, употребил его в сугубо положительном значении, обозначив им
активную позицию в реализации православного проекта
«последних времен», не искажающую сущности вероучения: «Политическое Православие – это Православие и
ничего больше» [11]. А.Миторфанова выдвинула проект
воссоздания «православного мира» [6]. Большинство исследователей склонно отождествлять «политическое православие» с фундаментализмом [12]. Архиерейский собор
УПЦ в 2007 г. осудил «политическое православие», однако
определение ему не дал.
Под «политическим православием» можно понимать
основанную на Священном Предании Православной церкви идеологию, которая мобилизует на достижение религиозных целей политическими средствами. Большинство
общественных, позиционирующих себя как православные, организаций возникло как гражданская инициатива в
1990–х гг. для удовлетворения религиозно–культурных и
социальных потребностей верующих; часть из них стремилась получить государственную регистрацию, часть получила благословение на деятельность от духовенства.
Движение православных братств оформилось в декабре
1992 г., когда в Артемовске было образовано «Объединение
православных братств Украины и России» (с 2007 г. – «Союз
православных братств Украины и России»). Цель СПБУ:
координация деятельности братств в области духовного
просвещения и социального служения. В состав СПБУ
вошли: Киево–Могилянское братство Киево–Печерской
иконы Божией Матери (с 1996 г. – «Всеукраинское братство Архистратига Михаила»), Киево–Софийское братство, Киевское Александро–Невское братство и другие.
Идеология СПБУ: православие, монархизм («непредрешенчество»), призыв к покаянию в грехе цареубийства,
единство русских народов; против идентификационных
номеров и электронных паспортов. СПБУ проводил акции:
в 2000 г. требовал вывести руководство УПЦ МП за пределы Украины, выступал против визита Папы Римского, за
снятие УПЦ–КП с регистрации и возврат имущества УПЦ
[1], в поддержку предложений УПЦ к изменению закона
Украины о свободе совести [3]. В 2005 г. деятельность
СПБУ резко активизировалась. СПБУ испортил отношения
с церковноначалием УПЦ, когда встал вопрос о создании
поместной церкви, независимой от Московского патриархата. 11 ноября 2008 г. Синод УПЦ принял постановление:
«Осудить политическое направление деятельности Союза
православных братств Украины и некоторых других общественных организаций мирян, а также распространение и
пропаганду ими идей и литургических обрядов, которые
противоречат правилам и учению Православной Церкви»
(журнал №93) [4]. 28 июня 2011 г. Синод УПЦ принял решение об отлучении В.Лукияника от церковного общения
[5].
В СПБУ входит Всеукраинское Православное братство Александра Невского (руководитель – Ю.Егоров).
Братство в свое время выступало против экуменических
действий, проводимых президентом В.Ющенко, требовало не допустить перенос центральной кафедры УГКЦ
из Львова в Киев [10]. В марте 2005 г. братство в открытом письме к Вселенскому патриарху Варфоломею выступило против вмешательства КП в дела православия в
Украине [7].
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В сентябре 2005 г. СПБУ и братство Александра
Невского основали ВОО «Православный выбор» (руководитель – Ю.Егоров). Необходимость создания ВОО обосновывалась экспансией антихристианских западных ценностей, курсом украинских властей на интеграцию страны
в ЕС и НАТО; конкретная задача – информационная работа в преддверии парламентских выборов.
17 января 2009 г. более 1 тыс. активистов от организаций: «Православный выбор», «Союз Русского Народа»,
«Новороссия», «Войско верных казаков Черноморских»,
«Русское содружество», «Союз верных казаков» и других,
провели шествие против автокефалии УПЦ [9].
Общественная организация «Народный Собор» (председатель – И.Друзь) создана в январе 2011 г., является частью движения «Народный Собор» – содружества общественных объединений Украины, России и Белоруссии.
«Народный Собор» информационно помог провалить законопроекты: о ювенальной юстиции, о рекламе спиртных
напитков и табака и др. В 2013 г. «Народный собор» совместно с сирийской общиной в Украине, активистами организаций «Украинский выбор», «Суть времени», ПСПУ,
«Союз граждан Украины» провели акцию у стен посольства США против американского военного вмешательства
в конфликт в Сирии.
В Днепропетровске с 2005 г. по благословению епископа Ипполита (Хилько) действует ВОО «За Русь Святую
и Веру Православную» (руководитель – С.Бабанин) [8].
Организация сотрудничает с СПБУ. Заявленные приоритеты: признание православной веры как государствообразующей религии для Украины, России и Белоруссии,
поддержка УПЦ (в том числе, от посягательств
Константинопольского патриархата), против глобализации и цифровой идентификации личности, за объединение
пророссийских православных организаций. Свои материалы ВОО размещает на сайте «Стояние за истину» (http://
www.zaistinu.ru/).
В Харькове действует «Союз русского народа» (СРН) –
монархическая черносотенная организация, созданная в
Москве в 2005 г. Приоритеты практической работы: содействие сохранению УПЦ в лоне РПЦ, поддержка проектов Русского мира, участие в консолидации здоровых сил
общества.
Одесская областная общественная организация «Единое
Отечество» (ЕО) (руководитель – В.Кауров) создана накануне визита в Украину Папы Римского. ЕО начала деятельность с акций противостояния УПЦ КП, греко–католикам
и протестантам, помогала УПЦ вернуть захваченные УПЦ
КП храмы. Организация подучила благословение митрополита Одесского и Измаильского Агафангела и поддержку одесского бизнесмена И.Маркова.
ВОО «Союз православных граждан Украины» (СПГУ),
которую также возглавил В.Кауров, создана 10 сентября
2005 г. при поддержке К.Затулина и К.Фролова. Согласно
программе: СПГУ является объединением лиц для осуществления и защиты прав и свобод и удовлетворения
духовных, исторических, культурных, патриотических,
политических, экономических, социальных и других интересов. В период президентства В. Ющенко в Киеве
СПГУ организовывал акции протеста «оранжевому» политическому курсу, проводил манифестации против политических репрессий, против вступления Украины в НАТО
и ЕС; в Одессе и Киеве – против реабилитации ОУН–
УПА. На сайте ЕО сообщается, что за период 2006–2010
гг. проведено более 90 акций. В 2006 г. СПГУ совместно
с ПСПУ и «Прорывом» проводили антиНАТОвские акции. «ЕО», когда встал вопрос о предоставлении «канонической автокефалии» УПЦ, выступил против политики
Константинопольского патриархата. В марте–апреле 2007
г. активисты СПГУ в одесской общегородской акции «Я
говорю по–русски». В марте 2007 г. по поводу резонансного выступления епископа Диомида произошел конфликт
между СПГУ и «Прорывом». Более 20 пророссийских орЗбірник наукових праць «Ґілея: науковий вісник»
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ганизаций опубликовали коллективное письмо, в котором
В.Кауров обвинялся в политическом и финансовом мошенничестве. Архиерейский собор УПЦ 21 декабря 2007
г. принял резолюцию, осуждающую деятельность «Союза
православных граждан Украины» и лично В.Каурова. В
апреле 2008 г. после «покаянного» обращения Каурова
к Синоду УПЦ, началось его примирение с Церковью. С
февраля 2008 г. по апрель 2013 г. ЕО приостановил деятельность. 4 апреля 2013 г. Кауров дал интервью порталу
ЕО, в котором обозначил новые цели ЕО – противостояние
активизации «Свободы» и греко–католикам в свете их вероятной поддержки оппозиции на выборах.
Своего рода альтернативу «политическому православию» для церковноначалия представляет попытка правительства совместно с УПЦ с 2011–2012 гг. создать новое
казачье объединение. В его основе – организация «Верное
казачество» (главный атаман – А.Селиванов), которое стоит на позициях верности монархии, единству славянских
народов, придерживается «Основ социальной концепции»,
действует в тесном контакте с УПЦ. Акции: участие в
крестных ходах и мероприятиях, связанных с памятованием царской семьи, истории казачества, единства русских
народов, оказание помощи в возведении храмов, участие в
акциях протеста вступлению Украины в НАТО и ЕС, проведению гей–парадов.
Таким образом, идейно организации «политического
православия» объединяет общее видение судеб православных народов Украины, России и Белоруссии в свете
русской православной эсхатологии. К успехам «политического православия» в Украине следует отнести влияние
организаций «политического православия», оказанное на
внутрицерковную жизнь УПЦ, ряд совместно проведенных акций, на которые они смогли максимально собрать
5 тыс. участников (проведена 23 февраля 2005 г. в Киеве
против вступления Украины в НАТО). Вместе с тем, они
не ставили перед собой задач перерасти в клерикальную
или в христианскую партию, создать четкий политический
и социально–экономический проект, богословски отрефлексированную идеологию, известны единичные факты
поддержки депутатов на выборах. То есть, «политической» деятельность данных организаций можно назвать
весьма условно. С другой стороны, из–за богословской
некомпетентности лидеров «политического православия»,
под сомнение попала «православность», а, следовательно,
способность данных организаций отстаивать Священное
Предание Церкви, по которому их можно было бы определить как «фундаменталистские». УПЦ, в свою очередь,
несмотря на задекларированное в «Основах социальной
концепции», поощрение социальной и политической активности мирян, оказалась не готова окормлять и отвечать
за не контролируемые ею организации. И поскольку отдел
Синода УПЦ по работе с общественными организациями
пока не создан, очевидно, что иерархия отдает предпочтение личным контактам с чиновниками, политиками и бизнесменами, которые и решают церковные проблемы.
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Еволюція «дисидентства» та «номенклатури»
як першої хвилі «нової – старої» політичної
еліти України
Аналізується процес формування політичної еліти України, до складу
якої в перші роки незалежності ввійшли представники «дисидентства»
та колишньої «партійної номенклатури»; дисиденти, за правило,
були налаштовані на боротьбу проти радянського режиму, партійної
номенклатури, «партії влади», її характеризують політичний романтизм,
захоплення політичною риторикою; вони протистояли беззаконню
влади, порушенню прав людини, обстоювали принципи відкритого
суспільства, демократії, гласності, ненасильницьких форм захисту
прав людини, пропагували ідеали правової держави та громадянського
суспільства. Оскільки ж досвіду конкретної практичної діяльності
більшість з них не мала, їх входження в «нову еліту» незалежної України
вагомих конструктивно–практичних державотворчих результатів не
забезпечило. В той же час, представники колишньої «номенклатури»,
які увійшли до складу «нової еліти» здебільшого були «людьми
практичної дії»; відкинувши ідеологічну риторику минулих десятиліть,
вони забезпечили суспільну організацію в контексті проголошеної
незалежності; частина з них привнесла в державотворчі процесі
залишки колишньої партійно–номенклатурної політичної культури.
Автор стверджує, що формування «нової еліти» України в наші дні
здійснюється вкрай суперечливо і непослідовно.
Ключові слова: людина, суспільство, політика, культура, еліта,
виховання.
Pustolovska A.O., PhD student, National pedagogical university of
М.П. Drahomanov (Ukraine, Kyiv),05031985@ukr.net
Evolution of «dissent» and «range» as the first wave of «new – old»
political elite in Ukraine
The process of forming of political elite of Ukraine, in the complement
of that the representatives of «dissident» and former «party nomenclature»
entered in the first years of independence, is analysed; dissidents, for a
rule, were adjusted on a fight against the soviet mode, party nomenclature,
«party of power», she is characterized by political romanticism, infatuation
for a political rhetoric; they resisted to lawlessness of power, violation of
human rights, principles of open society, democracy, publicity, non-violent
forms of protection of human rights defended, propagandized the ideals of
the legal state and civil society. As to experience of concrete practical activity
majority did not have from them, the their included did not have provided
in the «new elite» of independent Ukraine of ponderable structurallypractical state-creative results. At the same time, representatives of former
«nomenclature», that entered in the complement of «new elite» mostly were
the «people of practical action»; casting aside the ideological rhetoric of past
decades, they provided public organization in the context of the proclaimed
independence; part from them introduced in state-creative process bits
and pieces of former party-top-level political culture. An author asserts
that forming of «new elite» of Ukraine in our days comes true extremely
contradictory and unconsistently.
Keywords: man, society, politics, culture, elite, education.
Пустоловська А.О., аспирантка, Национальный педагогический
университет им. М.П. Драгоманова (Украина, Киев), 05031985@ukr.net
Эволюция «диссидентства» и «номенклатуры» как первой
волны «новой – старой» политической элиты Украины
Анализируется процесс формирования политической элиты
Украины, в состав которой в первые годы независимости
вошли представители «диссидентства» и бывшей «партийной
номенклатуры»; диссиденты, за правило, были настроены на
борьбу против советского режима, партийной номенклатуры,
«партии власти», ее характеризуют политический романтизм,
захват политической риторикой, они противостояли беззаконию
власти, нарушения прав человека, отстаивали принципы открытого
общества, демократии, гласности, ненасильственных форм защиты
прав человека, пропагандировали идеалы правового государства и
гражданского общества. Поскольку опыта конкретной практической
деятельности у большинства из них не было, их вхождение в «новую
элиту» независимой Украины весомых конструктивно–практических
результатов не дало. В то же время, представители бывшей
«номенклатуры», которые вошли в состав «новой элиты» в основном
были «людьми практического действия»; отбросив идеологическую
риторику прошлых десятилетий, они обеспечили общественную
организацию в контексте провозглашенной независимости,
часть из них привнесла в процессы остатки бывшей партийно–
номенклатурной политической культуры. Автор утверждает, что
формирование «новой элиты» Украины в наши дни осуществляется
крайне противоречиво и непоследовательно.
Ключевые слова: человек, общество, политика, культура, элита,
воспитание.

Політична еліта є групою осіб, які забезпечують соціальну організацію та управління процесами життєдіяльності суспільства та держави. До складу еліти входять
люди різного штибу, професійної підготовки, компетентності, характеру, світоглядних переконань та ціннісних
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орієнтацій. В період існування України в системі колишнього СРСР «елітою» вважалась партійна номенклатура. З
другого боку, існувала група особистостей, які виявляли
непогодженість з офіційними підходами та рішеннями. Їх
називали дисидентами, переслідували, карали, піддавали гонінню та репресіям. Парадоксально, але факт: саме
з цих двох непримиренних груп в основному й сформувалась «нова еліта» незалежної України. Наслідки такого
формування були вкрай суперечливими. Багато в чому
Україна втратила можливості продуктивного розвитку.
Справедливим є й те, що «інших людей» в суспільстві не
було! Як зазначав у свій час Л.Кравчук, «маємо те, що маємо». Оскільки політична участь представників цих груп
продовжується і в наші дні, питання про їх вклад у розвій
державотворчих процесів потребує додаткового вивчення.
Зупинимось на цьому більш детально.
За визначенням поняття «дисиденти» (лат.: dissidens –
незгідний) є інакомислячі особистості, які виступають
прости існуючого державного (політичного) ладу країни,
протистоять офіційній ідеології і політиці. В Україні дисидентами стали називати осіб (переважно представників
інтелігенції), які виявляли свою не згідність з тоталітарним режимом, комуністичною ідеологією, безроздільним
пануванням КПРС, ратували за надання Україні статусу
суверенної держави. Активність дисидентів стала помітною з початком 60–х років ХХ століття. Цій групі політично й морально активного населення (їх називали також «правозахисниками) випала на долю історична місія
здобуття незалежності України, розбудови української
держави, боротьба з тоталітаризмом та його наслідками,
створення основ демократичного режиму. Як відзначають
А.Романюк і Ю.Шведа, дисидентський рух мав також значний вплив на розвиток процесу розбудови багатопартійності в Україні. З його рядів вийшла плеяда політичних
діячів, які безпосередньо взяли участь у створенні політичних партій і принесли тим самим у партійний рух
традиції та досвід дисидентів та правозахисної діяльності
[1,с.227]. Після здобуття Україною незалежності, «правозахисники»–дисиденти отримали статус «політичної
еліти». У перші роки незалежного розвитку їх політична
активність переливалась через край. Проте, як показав
час, більшість з них не змогла проявити себе в нових політичних умовах. Як зазначають дослідники, після проголошення незалежності України до вищих ешелонів влади
прийшло багато нових людей, які належали до контреліти
радянських часів. Серед них було чимало представників
художньої та наукової інтелігенції. Проте з плином часу
більшість з них недовго утрималася на високих посадах.
Злетіти на вершину влади у буремний час соціальних змін
виявилося легше, аніж утримати владу. Інша частина виявилася нездатною реалізувати ті ідеї та гасла, які підняли
її до вершин влади. Вона інкорпорувалась у нову систему
елітних відносин [2].
Спробуємо розібратися, чому так відбулося. В першу
чергу, варто відзначити особливості ментальності цієї групи еліти. Її представникам були властиві налаштованість
на боротьбу проти радянського режиму, партійної номенклатури, нової «партії влади», політичний романтизм, захоплення політичною риторикою. За правило, вони протистояли беззаконню влади, порушенню прав людини,
обстоювали принципи відкритого суспільства, демократії,
гласності, ненасильницьких форм захисту прав людини,
пропагували ідеали правової держави та громадянського
суспільства. Досвіду конкретної практичної діяльності
більшість з них не мала.
Відзначаючи прихід до влади певної кількості нових
людей (вихідців з наукової, мистецької сфери, інтелігенції,
колишніх дисидентів), М.Сидоренко відзначає, що ці люди
повинні були стати носіями ідей демократизації, лібералізації суспільно–економічного життя. Саме на них покладалося завдання генерації нових ідей, формування тактики і
стратегії розвитку, виходу з кризи, що панувала в усіх сферах суспільного життя. Втім, особистості, рекрутовані до
еліти з позаноменклатурних прошарків, не мали необхідного досвіду державного управління, погано розуміли осоЗбірник наукових праць «Ґілея: науковий вісник»
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бливості функціонування ринкової економіки і демократії,
прихильниками якої вони вважалися. Слід зазначити, що
як в Росії, так і в Україні більшість реформаторів мали доволі романтичні уявлення про ефективність ринку як засобу економічного регулювання, наївно сподівались на
його швидкий і благотворний вплив на економіку держав.
Переважно саме цим зумовлені серйозні помилки в управлінні на початковому етапі реформ економічної сфери [3].
Окрім того, національно–демократичні сили взагалі
недостатньо уваги приділяли питанням соціально–економічного розвитку, що набули особливої гостроти в умовах
кризової ситуації початку 1990–х років. Можна погодитися
з висновком авторів «Нарисів з історії українського державотворення», згідно з якими всі партії державницького
спрямування (саме вони об’єднували національно–демократичну еліту) не змогли належним чином присвятити
увагу економічній складовій державотворення. В діяльності цих партій власне політика мала пріоритет перед
економікою, а між тим з літа 1992 року в громадській думці економічні питання беруть гору над суто політичними
[4,с.472].
Багатьма дослідниками відзначається також брак єдності та консолідації серед представників національно–демократичної еліти. Так, В.Литвин, розглядаючи лідерів дисидентського підпілля як особливу групи серед керівництва
та активу партій початку 1990–х років, вважає, що вони
перебувають в своєрідній ізоляції один від одного, кожен
на своєму «постаменті», в оточенні своїх послідовників та
однодумців [5,с.359]. Ці вади найбільш рельєфно проявилися під час перших виборів президента України у грудні 1991 р. Передвиборча президентська кампанія 1991 р.
спричинила фактичний розкол у лавах демократичних сил:
В.Чорновіл, Л.Лук’яненко, І.Юхновський ішли на вибори
осібно, дистанціюючись один від одного, сіючи в головах
і душах українців суперечливі ідеї та відтягуючи кожен на
себе голоси електорату [6,с.480].
Окрім того, національно–демократичні еліті бракувало
політичного досвіду та навичок політичної боротьби. Так,
Д.Сергатюк, характеризуючи депутатів Верховної Ради,
що входили до опозиційного блоку під назвою Народна
Рада, відзначає, що більшість з них для державотворчої діяльності не володіли достатнім багажем суспільно–гуманітарних знань, необхідним рівнем управлінського досвіду
і консенсусної єдності [7,с.57]. В свою чергу, В.Фесенко,
аналізуючи склад «Народної ради», звертає увагу на той
факт, що 2/3 її складу були представниками творчої інтелігенції. Тон в цій групі, особливо на перших порах, задавали письменники, журналісти, діячі культури. Як наслідок – романтизація та надмірне емоційне забарвлення її
діяльності на шкоду прагматичному боку політики [8,с.89].
Згідно з точкою зору Л.Мандзій, після серпня 1991,
коли перед опозицією раптово відкрилася можливість стати єдино правлячою і головною частиною політичної еліти
незалежної України, вона виявилася неготовою до захоплення й утримування влади, тобто до ведення політичної гри з позиції не критики, а реалізації намірів, до здійснення «великої політики» на загальнодержавному рівні.
Опозиціонери епохи «політичного романтизму» 1989–1991
років, як правило, не пов’язували себе ні з новим бізнесом,
ні з «червоними директорами», іншими представниками
господарської номенклатури, що могли реально підтримати прихід нової еліти до влади. Опозиційна еліта розраховувала в основному на ентузіазм населення й відданість
мас державницькій ідеї, на інформаційну і спонсорську
підтримку діаспори, на ту частину номенклатури, що радикально змінила свою орієнтацію та активно шукала підтримки націонал–демократів. Цього сповна вистачило на
західні області України, де відбулися дуже значні та швидкі в часі зміни у складі правлячої еліти. Але у східних і
південних областях правляча еліта, якщо й змінювалася, то
за «старими» правилами, і відбувалося це дуже повільно.
Залишені без оригінальності ідеологічного протистояння,
представники опозиції не змогли створити якісно нову політичну еліту й переважно самовизначилися з необхіднісЗбірник наукових праць «Ґілея: науковий вісник»
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тю співпраці з чинною владою заради розбудови незалежної України [9,с.233].
Згідно з висновками М.Головатого, перші романтики – інтелігенти, що представляли фактично молоду еліту
України, поступово від політики не просто відійшли, але
й були відтиснуті. Найяскравішим підтвердженням цього
є фактичний розпад НРУ, розпорошеність націонал–демократичних сил. І це тоді, коли ще у 1990–і роки нова
українська еліта починала формуватися найперше з представників гуманітарної інтелігенції, яку «відтерли» від
реальної влади прагматики–господарники, бізнесмени,
люди, які ще зовсім недавно жодного відношення до практичної політики, політичної діяльності не мали [10].
Ф.Рудич ще більш негативно оцінює роль національно–демократичного сегменту політичної еліти України. На
його думку, представники національно–демократично налаштованих верств, не маючи професійних умінь і навичок
управління, виявили безпорадність у вирішенні складних
соціальних та економічних проблем, які постали перед
суспільством, в результаті чого практично зійшли з політичної сцени, проте не забули, керуючись мораллю «нової
буржуазії», її зневагою до закону, збагатитися особисто
[11,с.5].
Не менш суперечливими виявилися статус і соціальна
роль колишньої «політичної номенклатури». Ще наприкінці 1980–х років зовнішньо монолітна партійна номенклатура, якій належала вся повнота влади в УРСР, почала
стрімко диференціюватися. Як зазначає М.Михальченко,
період влади М.Горбачова в СРСР підштовхнув розкол
української партійної бюрократії на догматиків–авторитаристів, які і далі орієнтувалися на Москву, і на націонал–комуністів, які почали переходити на позиції захисту
національних інтересів України. У результаті перемогу
здобули націонал–комуністи, які швидко перевтілилися в
«демократів» за самоназвою і пішли на частковий союз з
націонал–патріотами. Догматики–авторитаристи ще були
деякий час достатньо впливовою політичною силою – висували своїх кандидатів у президенти, навіть очолювали
Верховну Раду, але з роками невпинно знижували свій
вплив, а їхня партія – КПУ, перетворилася на політичного
аутсайдера [12,с.187].
Результатом якісних суспільних змін став перехід значної частини колишньої республіканської номенклатури
на позиції суверен–самостійників. Стара номенклатура
стала розпадатися на етнократію, спираючись при цьому на антикомуністичну, популістську і націоналістичну
ідеологію. В Україні це була та частина старої еліта, яка
своєчасно зорієнтувалася і стала переходити на позиції незалежності. Найбільш яскраві постаті старої номенклатури стали адептами самостійної української державності.
Додатковим гаслом тієї частини старої номенклатури, що
була досить політично гнучкою і швидко пристосувалася до нових обставин, було гасло необхідності проведення економічних реформ,переходу до ринкової економіки.
Іншим наслідком цих змін було те, що, після проголошення незалежності України, відбулася масова (звичайно, що
це означає – суцільна) трансформація колишньої номенклатури в нову еліту шляхом конвертації старих посад у
економічну або/та політичну владу [2].
В.Рихлік звертає увагу на тяжкий вибір, що поставав перед партійно–господарською номенклатурою Української
РСР наприкінці 1980–х – на початку 1990–х років – залишатися на відчутно застарілих догматично–партійних позиціях чи розпочати реформування власного сприйняття
нових реалій та методів поведінки. На основі відмінностей
у баченні політичної ситуації із рядів КПРС–КПУ виділилася «Демократична платформа». Вона складалася із числа
комуністів середньої ланки ієрархії та частини партійної
інтелігенції, які вбачали в ній гарант самореалізації або
самозбереження, особливо в регіонах із посиленою активністю новоствореної опозиції. «Демплатформа» набрала
суспільної ваги як внутрішньопартійна реформаторська
опозиція заідеологізованим партійним функціонерам, хоча
такий імідж створювався радше завдяки мітингам та за-
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собам масової інформації, ніж завдяки реальним справам
[13].
На думку Л.Мандзій, більшість партійно–господарської
номенклатури змогла відтіснити – особливо після серпневого путчу 1991 р. – найнепоступливіших своїх представників, відчинила двері для схильних до конформізму
опозиційних діячів, у тому числі для лідерів та інших керівників опозиційних політичних об’єднань, політичних
діячів. Цим вона обеззброїла й розколола саму опозицію,
частина якої отримала привілеї і посади, а номенклатура
значною мірою зміцнила своє становище, оскільки здобула «націонал–демократичну» легітимність. Щоб не втратити владу в Україні, у серпні 1991 року ця, як з’ясувалося,
дуже значна частина партійно–радянської еліти блискавично зорієнтувалася і на власний лад почала втілювати
ідею незалежності [9,с.233].
В свою чергу Л.Козловська вважає, що «стара» політична еліта УРСР під впливом «перебудівних» тенденцій і націонал–демократичного руху втратила свої позиції, трансформувалася, розпалася на дрібні угрупування. Вже перші
іспити – вибори на з’їзд народних депутатів СРСР, вибори
до Верховної Ради УРСР та місцевих рад 1989–1990 років
показали тенденцію руйнації «старої» еліти і трансформації частини контреліти і місцевої еліти у політичну еліту
України. Проте вже на початку 1990–х років колишні номенклатурні лідери відчули «соціальне замовлення» народу України, який сподівався на поступові, помірковані зміни без загострення боротьби за владу, без кровопролиття.
В результаті вони блискавично змінили свої переконання
і, очоливши рух за самостійну, демократичну, буржуазну
державу, перетворилися у нову національну еліту, що перехопила гасла у своїх колишніх ворогів і стала впроваджувати їх у життя [14].
О.Балацька акцентує увагу на середні щаблі номенклатури переважно з адміністративно–господарської сфери,
що, з її точки зору, зіграли роль основного суб’єкта соціально–політичних трансформацій. Новизна «нової» еліти
була умовною, символічною і відображала здебільшого
проголошені демократичні гасла, а не реальний стан речей. Складалася вона переважно з представників різних
груп радянської правлячої верстви, що раніше грали другорядну роль, а в нових умовах отримали можливість піднятися на верхні щаблі владної ієрархії. Мотивацією їх
дій було економічне збагачення, приватизація економіки,
конвертація політичного капіталу в економічний, отримання незалежності від центральної партійної влади. Під час
політичної трансформації зазначені групи, не втративши
своєї номенклатурної сутності, проголосили себе демократами й діяли під гаслами нової ліберальної та національної
ідеології [15,с.327–328].
Отже, більшість вчених, що досліджують процеси
трансформації української еліти, відзначають збереження
владних позицій основної маси номенклатурної еліти. Які
ж це мало наслідки для розвитку українського суспільства? Багатьма дослідниками соціальна роль колишньої
номенклатури, що, увійшовши до складу політичної еліти
незалежної України, зберегла свій статус у нових умовах,
оцінюється переважно негативно. Як відзначає Д.Горбач,
одним із суттєвих елементів політичних і соціальних
трансформацій у країнах Центральної та Східної Європи,
пов’язаних із переходом від недемократичних політичних
режимів до демократії, стала заміна старої компартійно–
номенклатурної правлячої еліти новою демократичною
елітою. Цей процес став однією з характерних рис саме
центрально– та східноєвропейських революцій. CPCP під
час перебудови, а після 1991 року й більшість пострадянських держав (у тому числі й Україна) пішли шляхом переходу «згори», внаслідок чого при владі залишилася стара
номенклатура. Саме перебування еліти часів ancien regime
при владі в незалежній Україні розглядається багатьма як
головна причина всіх сучасних соціально–економічних і
політичних негараздів [16,с.196].
М.Сидоренко базовою характеристикою пострадянських політичних еліт вважає їх «номенклатурне» походження. В результаті значна кількість рис старої еліти була
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перенесена на еліти нові. Серед них: брак навичок відкритого, прозорого, демократичного управління, клановість,
переважання технократичного підходу, певна ностальгія
за старим режимом тощо [3].
Водночас не можна заперечувати певні позитивні моменти, що пов’язані з функціонуванням колишньої номенклатурної еліти в складі нової політичної еліти України.
В першу чергу, варто відзначити наявність в її складі кваліфікованих фахівців, що, на відміну від значної кількості представників національно–демократичної еліти, мали
досвід державного управління, хоча й у зовсім інших суспільно–політичних та економічних умовах.
Головним серед критеріїв належності до старої еліти є
такий – чи займала високу, номенклатурну, елітну посаду
людина у старій соціальній системі, чи ні. Одночасно ці ж
критерії показують і те, чи мала управлінський досвід людина, чи ні. А для еліти це дуже важливий показник. Адже
відсутність управлінського досвіду чи здібностей може
стати причиною того, що, навіть зайнявши пріоритетні позиції в еліті, нові люди не здатні довго утримуватися на
них. Це одна з причин того, чому значна частина тих, хто
складав стару номенклатуру, сьогодні входить у правлячу
еліту [2].
За оцінками Л.Козловської, на початку 90–х років XX
століття Українська держава могла виникнути лише як
держава «номенклатурної» еліти, контреліта була нечисленна, не мала досвіду і впливу на економіку. Реформи у
суспільстві в кінці 80–х – на початку 90–х років проводила
номенклатура, але на користь ще не сформованого класу
вільних приватних підприємців. Номенклатура була достатньо розвинена кількісно і якісно та придатна для будівництва держави. Іншого соціально–політичного середовища, яке безкровно могло перехопити владу, на початку
90–х років не було [14].
Можна також відзначити роль певної частини колишніх партійних функціонерів у процесах демократизації
українського суспільства. На думку Є.Остренко, в період занепаду комуністичного тоталітарного режиму і його
трансформації частина бюрократії, щоб зберегти реальну
владу, була змушена (і видалася здатною) змінювати свою
політичну ментальність, йти на соціальні та політичні
компроміси. І хоч цей факт забезпечив підтримку, перш за
все, з боку соціальних груп, які ще не усвідомили власних
інтересів і не набули необхідного політичного досвіду, все
ж таки дав поштовх подальшій демократизації суспільно–
політичного життя в Україні [17,с.457].
Вражаюча активність «колишніх», на жаль, особливо вагомого практичного результату не забезпечувала. Не заперечуючи певних здобутків, досягнутих завдяки діяльності
«дисидентів» і «номенклатури» у перші роки незалежності, слід визнати, їх час пройшов. Україна потребувала нової
еліти, формування якої розпочалось зі шкільної лави, університету, перших самостійних виробничих кроків нової
генерації молоді. І хоча в системі влади чи в структурах
громадянського суспільства діяльність «колишніх» є силою помітною й незаперечною, майбутнє України все ж
належить молоді, яка поступово здобуває необхідний політичний досвід, навчається керувати великими соціальними
системами й впевнено обіймає посади високого державного і суспільного значення.
Список використаних джерел
1. Романюк А. Партії та електоральна політика / А.Романюк,
Ю.Шведа. – Львів, 2005. – 348 с.
2. Шульга М. Правляча еліта сучасної України / М.Шульга,
О.Потєхін, Н.Бойко, О.Парохонська, Т.Шульга [Електронний документ]. – Аналітична доповідь №10. – Київ, 1998. – Режим доступу: http://i–soc.com.ua/institute/elit.pdf
3. Сидоренко М. Роль політичних еліт України і Росії в модернізаційних процесах початку 1990–х років / М.Сидоренко
[Електронний документ] // Політичний менеджмент. – 2006. –
Спецвипуск. – Режим доступу: http://www.politik.org.ua/vid/
magcontent.php3?m=1&n=61&c=1345
Збірник наукових праць «Ґілея: науковий вісник»

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ
4. Грабовський С. Нариси з історії українського державотворення / С.Грабовський, С.Ставрояні, Л.Шкляр. – К.: Генеза,
1995. – 608 с.
5. Литвин В. Політична арена України: Дійові особи та виконавці / В.Литвин. – К.: Абрис, 1994. – 495 с.
6. Суспільно–політичні трансформації в Україні: від задумів
до реалій / В.Ф. Солдатенко (кер.) та ін. – К.: Парламентське вид–
во, 2009. – 536 с.
7. Сергатюк Д. Формування української політичної еліти періоду отримання незалежності / Д.Сергатюк // Сучасна українська політика: політики і політологи про неї. – Київ; Миколаїв,
2009. – Вип.15. – С.52–61.
8. Фесенко В.В. Политическая элита Украины: противоречия формирования и развития / В.В. Фесенко // Политические
исследования. – 1995. – №6. – С.87–94.
9. Мандзій Л.С. Формування політичної еліти України (1991–
1994 рр.) / Л.С. Мандзій // Наукові праці історичного факультету
Запорізького державного університету. – Запоріжжя, 2008. – Вип.
ХХІV. – С.230–235.
10. Головатий М. Політична еліта сучасної України: регіональний і національний контекст / М.Головатий [Електронний
документ] // Політичний менеджмент. – 2006. – Спецвипуск. –
Режим
доступу:
http://www.politik.org.ua/vid/magcontent.
php3?m=1&n=61&c=1332
11. Рудич Ф. Правляча еліта: її місце і роль в утвердженні української держави / Ф.Рудич // Політичний
менеджмент. – 2008. – №2. – С.3–14.
12. Михальченко М.І. Формування політичного лідерства в
Україні в умовах незалежності / М.І. Михальченко // Політика
в особах. Політичне лідерство на постсоціалістичному просторі: національний і регіональний контексти / За заг. ред. Ф.М.
Рудича. – К.: Парламентське вид–во, 2008. – С.185–216.
13. Рихлік В.А. Особливості становлення сучасної української
політичної еліти: Автореф. дис. ... канд. політ. наук: 23.00.02 /
В.А. Рихлік. – К., 2010. – 17 с.
14. Козловська Л.В. Порівняльний аналіз формування української політичної еліти на зламних етапах XX століття (кінець
10–х і 90–ті роки): Автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.02 /
Л.В. Козловська. – Одеса, 2000. – 16 с.
15. Балацька О.Б. Специфічні риси політичної еліти сучасної
України / О.Б. Балацька // Гілея: науковий вісник: Збірник наукових праць. – К., 2010. – Вип.34. – С.326–332.
16. Горбач Д. Еволюція української політичної еліти: від партійних босів до босів великого бізнесу / Д.Горбач // Наукові записки НУКМА. – 2003. – Т.22, Ч.2, Суспільні науки. – С.196–200.
17. Остренко Є.І. Політичний клас у просторі української політики / Є.І. Остренко // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових
праць. – К.: ВІР УАН, 2010. – Вип.41. – С.451–459.

* * *

Випуск 77

УДК 94(477.63)
Висоцький О., доктор політичних наук, професор, професор кафедри
історії та українознавства, Національна металургійна академія України
(Україна, Дніпропетровськ), vi.vershina@gmail.com

Дніпропетровці при владі: особливості
дніпропетровської політичної ідентичності
Розкрито особливості дніпропетровської політичної ідентичності. На
основі кількісного аналізу результатів голосування на президентських,
парламентських та місцевих виборах визначені політичні уподобання
жителів Дніпропетровська. Виявлено, що основними особливостями
дніпропетровської політичної ідентичності є господарська хватка,
авантюризм, політико–ідеологічна толерантність та мімікрія, популізм,
прагматизм, схильність до патерналістських відносин та чиношанування.
Ключові слова: Дніпропетровськ, влада, політична ідентичність,
дніпропетровські політики, Л.Кучма, П.Лазаренко, Ю.Тимошенко.
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Dnipropetrovsk politicians in power: features of Dnepropetrovsk
political identity
The article aims to reveal the features of Dnepropetrovsk political
identity. It was defined political preferences of residents of Dnepropetrovsk
by quantitative analysis of results of voting in the presidential,
parliamentary and local elections. It was found that the main features of the
Dnepropetrovsk political identity are an economic acumen, adventurism,
political and ideological tolerance and mimicry, populism, pragmatism,
susceptibility to paternalistic relationships and deference. The problem of
understanding the political identity of Dnipropetrovsk is one of the topical in
the political and historical sciences because politicians from Dnipropetrovsk
was directly related to the public policy of Ukraine for two decades after
receiving independent status by it. Even now officials and politicians from
Dnepropetrovsk continue to exert a significant influence on government
decisions (O.Vilkul, Y.Sulima, H.Temnyk) and national political life
(Y.Tymoshenko, O.Turchynov). Recall that the second President of Ukraine
Leonid Kuchma was resident of Dnepropetrovsk, whose identity is largely
become one of the key in the history of modern Ukrainian state, in formation
«Dnipropetrovsk clan» and even in the genesis of such phenomenon as the
«Orange» Revolution.
Keywords: Dnipropetrovsk, power, political identity, Dnipropetrovsk
politicians, Leonid Kuchma, Pavlo Lazarenko, Yulia Timoshenko.
Высоцкий А., доктор политических наук, профессор, профессор
кафедры истории и украиноведения, Национальная металлургическая
академия Украины (Украина, Днепропетровск), vi.vershina@gmail.com
Днепропетровцы во власти: особенности днепропетровской
политической идентичности
Раскрыто особенности днепропетровской политической
идентичности. На основе количественного анализа результатов
голосования на президентских, парламентских и местных выборах
определены политические предпочтения жителей Днепропетровска.
Выявлено, что основными особенностями днепропетровской
политической идентичности являются хозяйственная хватка,
авантюризм, политико–идеологическая толерантность и мимикрия,
популизм, прагматизм, склонность к патерналистским отношениям
и чинопочитание.
Ключевые слова: Днепропетровск, власть, политическая
идентичность, днепропетровские политики, Л.Кучма, П.Лазаренко,
Ю.Тимошенко.

Проблема осмислення політичної ідентичності
Дніпропетровська є однією з актуальних в політичній
та історичній науках, оскільки саме з політичними діячами – вихідцями з Дніпропетровська був безпосередньо
пов’язаний державний курс України протягом двох десятиріч з моменту отримання нею незалежного статусу. Навіть
зараз чиновники та політики з Дніпропетровська продовжують справляти помітний вплив на державні рішення
(О.Вілкул, Є.Суліма, Г.Темник) та всеукраїнське політичне життя (Ю.Тимошенко, О.Турчинов). Нагадаємо, що
саме вихідцем з Дніпропетровська був другий Президент
України Л.Кучма, особистість якого багато в чому стала однією із визначальних в історії сучасної Української
держави, формуванні «Дніпропетровського клану» та, навіть, у ґенезі такого явища як «помаранчева» революція.
Симптоматично також, що однією із головних діючих осіб
цієї революції та учасницею правлячої команди «помаранчевих» стала дніпропетровчанка Ю.Тимошенко. Вихідцем
з Дніпропетровську також є її багаторічний соратник, один
із помітних високопосадовців часів правління В.Ющенка
та нинішній активний представник опозиційного табору
О.Турчинов. Можна стверджувати, що політична культура (насамперед, цінності та спосіб діяльності) цих діячів
справили визначальний вплив на історію сучасної України.
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Серед якостей цих особистостей слід відзначити господарську хватку, авантюризм, політико–ідеологічну толерантність та мімікрію, популізм, прагматизм, готовність до
максимального ризику та використання будь–яких засобів
для реалізації поставленої мети. Згадані якості стали своєрідною запорукою їх успіхів та, одночасно, передумовою
поразок на політичній ниві, одночасно багато в чому визначивши розвиток політичного життя країни. Якщо перший президент України Л.Кравчук фактично опинився в
кріслі глави держави випадково, завдяки збігу обставин
(з цим, можливо, пов’язана нетривалість його перебування на посту президента), то з боку дніпропетровців –
Л.Кучми, П.Лазаренка, Ю.Тимошенко, О.Турчинова – це
було результатом цілеспрямованої, розважливої та наполегливої діяльності. В силу різних причин політики вищого ешелону, що були вихідцями з Дніпропетровську,
ілюструють багату палітру типів політичної ідентичності
дніпропетровців. Якщо Л.Кучма репрезентував собою тип
радянської людини, що повірила в незворотність і прогресивність ринкових перетворень та утвердження державної
незалежності України в умовах залежності від старих, радянських, зв’язків, то Ю.Тимошенко представляє тип підприємця, що розглядає політику як продовження бізнесу,
як ресурс в конкурентній боротьбі за отримання якомога
більшого прибутку. О.Турчинов представляє типового
дніпропетровського чиновника, слухняного та відданого
виконавця волі відомої політичної особи. До подібного
типу представників Дніпропетровська безумовно можна
віднести нинішнього заступника міністра освіти та науки
Є.Суліму, що, як і О.Турчинов, свого часу посідав керівну посаду в Дніпропетровській обласній державній адміністрації. Надзвичайна насиченість центральних органів
влади України та політичних структур діячами–вихідцями
з Дніпропетровська, особливо в останнє десятиріччя ХХ
ст., по–перше, вказує на особливе значення політичної
ідентичності дніпропетровців у складі всеукраїнської політичної ідентичності як багатоскладного явища, по–друге, є одним із визначальних чинників державної політики
1993–2013 рр., по–третє, є чинником, що завжди мобілізовував дніпропетровців мислити та діяти, орієнтуючись на
масштаби не стільки місцеві, скільки загальнонаціональні. Все це викликає неабиякий дослідницький інтерес та
обумовлює актуальність вивчення дніпропетровської політичної ідентичності, особливо в період 1991–2000 рр.,
коли її формування було сполучено з месіанськими амбіціями, пов’язаними з президентством та прем’єрствами
дніпропетровців.
Виходячи з цього, метою статті є розкрити основні особливості дніпропетровської політичної ідентичності.
На політичну ідентичність Дніпропетровська безумовно справили та продовжують справляти вплив соціально–демографічні, історичні, географічні, адміністративні
особливості, освітня, культурна та промислова інфраструктура міста.
За кількістю населення Дніпропетровськ серед інших
міст України нині посідає 4–е місце (до 2011 р. – 3–е місце) (після Києва, Харкова, Одеси). За переписом 1989 р. у
Дніпропетровську проживало 1187,842 тис. осіб [6,c.106],
за переписом 2001 р. – 1069,801 тис. осіб [7,c.47,82], за даними Головного управління статистики у Дніпропетровській
області на 1 липня 2013 р. – 996,357 тис. осіб [16]. На території Дніпропетровська переписом 2001 р. офіційно
зафіксовано проживання представників 90 національностей. Більшість населення Дніпропетровська складають
українці – 745,655 тис. або 62,77% (за переписом 1989
р.) [6,c.106], 776,182 тис. або 72,55% (за переписом 2001
р.) [7,c.47,82], на другому місці за чисельністю росіяни –
365,688 тис. або 30,79% (за переписом 1989 р.), 251,506
тис. або 23,51% (за переписом 2001 р.), на третьому місці
євреї – 37,869 тис. або 3,19% (за переписом 1989 р.), 10,503
тис. або 0,98% (за переписом 2001 р.), на четвертому місці
білоруси – 17,711 тис. або 1,49% (за переписом 1989 р.),
10,375 тис. або 0,97% (за переписом 2001 р.). До помітних
національностей Дніпропетровська можна віднести також
вірмен, азербайджанців, грузин, поляків, циган, молдаван,
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проте чисельність кожного з цих етносів складає менше
відсотка. 46,49% дніпропетровців вважають за рідну українську мову, а 52,46% – російську [7,c.82], проте більш, ніж
на 90% Дніпропетровськ – російськомовне місто.
Важливою характеристикою політичної ідентичності
Дніпропетровська є міра залучення його жителів в демократичні процеси через участь у виборах та референдумах.
На квітень 1994 р. у Дніпропетровську було включено
до списків 879,643 тис. виборців [3], на момент виборів
голови Дніпропетровської міськради (26 червня 1994 р.)
ця цифра була уточнена та дорівнювала 873,840 тис. осіб
[8,арк.1]. Це склало 74,79% від загальної кількості населення Дніпропетровська у 1994 р. (1168,4 тис. осіб) [17,с.30].
Якщо на перші парламентські вибори після проголошення незалежності України (1994 р.) прийшло 519660, взяли участь у голосуванні 514807 (4853 бюлетенів визнано
недійсними) [3], то на перші мерські вибори прийшло
562802 осіб, взяли участь у голосуванні 560818 осіб (1984
бюлетенів визнано недійсними) [8,арк.1]. Отже, активність дніпропетровців на парламентських виборах 1994 р.
склала 59,47%, а на мерських – 64,41%. Це означало, що
на третьому році незалежності дніпропетровці більш значущою для себе вважали діяльність мера міста, ніж депутатів Верховної Ради від Дніпропетровська. До речі, лише
шістьох депутатів із десяти було обрано за результатами
першого туру парламентських виборів 10 квітня 1994 р.
Інші набрали менше половини голосів виборців [3].
На парламентських виборах 29 березня 1998 р. у
Дніпропетровську було включено до списків 884,078 тис.
виборців [11]. Це склало 79,33% від загальної кількості
населення Дніпропетровська у 1998 р. (1114,4 тис. осіб)
[17,с.30]. На другі парламентські вибори після проголошення незалежності України прийшло 518,797 тис. осіб,
взяли участь у голосуванні 516,650 тис. осіб (12,9 тис. бюлетенів визнано недійсними). Отже, активність дніпропетровців на парламентських виборах 1998 р. склала 58,68%.
У порівнянні з попередніми парламентськими виборами
ця цифра є меншою на 0,79% та свідчить, що на вибори народних депутатів покладали надії на краще не більше 3/5
дніпропетровців. Порівняно з обласними показниками, виборча активність дніпропетровців була меншою на 8,27%,
а порівняно з всеукраїнськими – аж на 12,53% [12].
На момент президентських виборів 1999 р. у
Дніпропетровську було включено до списків 865,845 тис.
виборців [13]. Це склало 78,67% від загальної кількості
населення Дніпропетровська у 1999 р. (1100,6 тис. осіб)
[17,c.30]. Якщо у першому турі (31 жовтня) прийшло на
вибори 544,014 тис. осіб, у другому турі (14 листопада) –
611,403 тис. осіб [15]. Отже, активність дніпропетровців
на президентських виборах 1999 р. у першому турі склала 62,83%, а в другому – 71,04% (виходячи з уточненої
загальної кількості виборців – 860,599 тис.). Порівняно з
показником виборчої активності по Дніпропетровській області, по Дніпропетровську вона була меншою на 4,95% у
першому турі [13] та на 2,51% у другому [15]. У порівнянні
з голосуванням по Україні в цілому, виборча активність по
Дніпропетровську була меншою на 7,36% у першому турі
[13] та на 3,88% у другому [14]. Судячи з даних щодо виборчої активності, Дніпропетровськ повністю виправдав
свою метафоричну назву «батьківщини застою».
На всеукраїнському референдумі 16 квітня 2000 р.
кількість осіб, включених до списку громадян, які мають
право брати участь у референдумі склала 844,370 тис.
осіб. Це склало 77,7% від загальної кількості населення
Дніпропетровська у 2000 р. (1086,7 тис. осіб) [17,c.30].
За даними Дніпропетровської міської комісії з всеукраїнського референдуму, у ньому взяла участь рекордна кількість дніпропетровців за всю історію міста – 764057 осіб
[9,арк.1], що склало 90,49%. На тлі попередніх результатів
політичної активності дніпропетровців, ця цифра виглядає
фантастично та побічно свідчить про міцні адміністративні традиції, що своїм корінням сягають доби застою.
Для більшості дніпропетровців протягом останнього
десятиріччя ХХ ст. були властиві патерналістські настрої.
Це означало, що будь–який претендент на виборну посаду
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в місті мав демонструвати високу міру відповідальності,
чуйності та піклування про городян. Саме ці якості зміг в
повній мірі продемонструвати в 1994 р. претендент на посаду голови міськради М.Швець. Про це, зокрема, свідчили результати опитування «Хто стане мером», що провели
6–13 травня 1994 р. Дніпропетровська асоціація виборців
«Вибір–94» та Дніпропетровський фонд соціального моніторингу «ФОНСОМ». Серед найбільш значущих для
дніпропетровців якостей М.Швеця були зазначені: «прагне брати відповідальність на себе», «найбільш чуйний до
будь–якого прохання», «найбільш неухильний у виконанні
обіцянок», «найбільш совісний». У порівнянні з ним його
головний конкурент на посаду мера Г.Балашов, хоча і був
переможцем за рейтингом, явно програвав М.Швецю з такими оцінками виборців як «лідер у прагненні розвивати
підприємництво», «найбільший прихильник жорсткого
контролю та покарання за бездіяльність» [19].
На виборах голови Дніпропетровської міськради 26
червня 1994 р. М.Швець отримав 288,320 тис. голосів
(51,41%), а його головний конкурент Г.Балашов – 168,871
тис. голосів (30,08%) [8,арк.1зв]. Перемога М.Швеця також може пояснюватися тим, що з 1991 р. він працював
заступником голови виконкому Дніпропетровської міської
ради. Зауважимо, що коли у 1999 р. він був призначений
головою Дніпропетровської облдержадміністрації, то на
місце міського голови запропонував свого заступника І.Куліченка, який спочатку був затверджений міською
радою виконуючим обов’язки міського голови, а у січні
2000 р. був обраний міською громадою та став мером на
законних підставах. Цікаво, що затверджуючи І.Куліченка
виконуючим обов’язки міського голови, Дніпропетровська
міська рада свідомо пішла на порушення п.2. ст.42 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні» та свого регламенту, відповідно до яких виконуючим обов’язки
міського голови до позачергових виборів мав стати секретар міськради Д.Єрохін, оскільки ніхто не хотів йти
проти волі керівника області. У цьому, до речі, проявилася одна із характерних рис дніпропетровської політичної
свідомості – чиношанування.
Як відомо, у 1994 р. М.Швеця підтримав тодішній голова облдержадміністрації П.Лазаренко [4]. У зв’язку з цим
його навіть назвали «кишеньковим» мером П.Лазаренка
[5].
Ще однією вирішальною причиною обрання саме
М.Швеця було те, що він позиціонувався як господарник та неухильно додержувався впровадженого ще
В.Пустовойтенком у 1991–1993 рр. на посту голови
Дніпропетровської міськради та міськвиконкому принципу максимально уникати політичної чи ідеологічної ангажованості у будь–яких дискусіях чи прийнятті будь–яких
рішень на рівні управління містом [10]. Як відомо, Л.Кучма
також позиціонував себе переважно як господарника поза
будь–яких партійних інтересів. Якщо говорити про нинішнього міського голову Дніпропетровська І.Куліченка,
то його виборча кампанія наприкінці 1999 – на початку
2000 рр. проходила в межах міського проекту під гаслом
«Разом думаємо, вирішуємо, будуємо», а городянам пропонувалося «напряму заявити про свої проблеми батькам
міста», тобто в.о. міського голови І.Куліченку, що позиціонувався як професіонал, що досконало знає міське господарство [2]. Передбачалося, що це дозволило би йому
діяти більш ефективно, «проектувати» майбутні рішення
спільно з мешканцями міста [1]. Можна стверджувати, що
найбільш ефективною технологією у боротьбі за крісло
мера було формування іміджу досвідченого, відповідального та чуйного до проблем городян господарника. Ставка
на імідж досвідченого та вмілого господарника забезпечила в останнє п’ятиріччя минулого століття високі рейтинги як М.Швецю на посту спочатку мера міста (червень
1994 – квітень 1999 рр.), а потім голови Дніпропетровської
обладміністрації (квітень 1999 р. – липень 2003 р.), а потім І.Куліченку на посту в.о., а потім міського голови
Дніпропетровська (квітень 1999 р. – теперішній час).
Результати парламентських виборів 1994 р. у
Дніпропетровську багато в чому пояснювалися вмінням
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претендентів на депутатські мандати відповідати надіям
та цінностям виборців. Згідно з результатами опитування
Дніпропетровської асоціації виборців «Вибір–94», 64%
дніпропетровців вважали, що майбутні депутати мають
бути прибічниками зниження цін на товари широкого
вжитку, 58% очікували від нового парламенту відновлення
економічних та політичних зв’язків з колишніми республіками СРСР, 21% виступали за цілковиту незалежність
України, 20% за те, щоб новий парламент складався виключно з українців, 50% бажали голосувати за безпартійних, 25% – за партійних, 25% – за віруючих, 18% – за атеїстів [18].
Показовими щодо визначення політичної ідентичності дніпропетровців стали парламентські вибори у березні
1998 р., що проходили за змішаною мажоритарно–пропорційною системою. Дніпропетровці найбільше довіряли
політичній силі колишнього керівника області П.Лазаренка
ВО «Громада» (щоправда його вплив був у місті меншим, ніж в цілому по області). Безумовно, тут працював
принцип «голосуй за своїх», а не ідеологічні міркування.
Комуністична партія України вийшла в Дніпропетровську
лише на друге місце за популярністю (як і по області), тоді
як по Україні вона посідала перше місце. Голосування за
комуністів для дніпропетровців було певною мірою протестним, оскільки жоден з кандидатів–комуністів по мажоритарним округам не пройшов до парламенту та навіть
істотно не наблизився до необхідного результату.
Можна стверджувати, що політична ідеологія для кандидатів–мажоритарників скоріше заважала, ніж допомагала вигравати вибори у Дніпропетровську. Для мешканців
міста на першому місці були особисті якості кандидата,
ніж його партійна чи ідеологічна приналежність. Так, серед переможців–мажоритарників по Дніпропетровську
були Президент науково–виробничої інвестиційної групи «Інтерпайп» В.Пінчук (ВБП «Трудова Україна»),
Генеральний директор науково–виробничої дослідної агрофірми «Наукова» М.Агафонов (член Народної аграрної
партії України), Начальник управління політики виконавчого комітету Дніпропетровської міської ради Г.Балашов
(член партії «Міжрегіональний блок реформ»), Народний
депутат України О.Рябченко (безпартійний), Народний депутат України С.Чукмасов (ВО «Громада»).
Народних Рух України в Дніпропетровську в останнє
десятиріччя минулого століття виступав символом свідомого українства та швидкої українізації країни. За нього
віддали голоси 6,6% дніпропетровців. Якщо по Україні в
цілому він зайняв друге місце, то в Дніпропетровську лише
третє. Четверте та п’яте місця Партії зелених України та
Народно–демократичної партії повністю відповідали місцям, що зайняли ці партії по Україні в цілому. Виборчий
блок партій «Трудова Україна» зміг посісти шосте місце
завдяки учаснику його передвиборчого списку В.Пінчуку,
підприємства якого підтримали цю політичну силу на
виборах.
Соціалістичні партії не користувалися такою прихильністю серед дніпропетровців, як по Україні в цілому, посівши лише сьоме, восьме та дев’яте місця. Проблема з
соціалістами була в тому, що будучи ідеологічно захисниками працюючих мас, на ділі вони майже не мали зв’язків
зі своєю потенціальною соціальною базою.
Показовим щодо політичної ідентичності також було
голосування дніпропетровців на президентських виборах
1999 р. Більшість дніпропетровців в своєму виборі президента як у першому, так і другому турі, дотримувалася
принципу «голосувати за своїх», віддавши за Л.Кучму в
першому турі 49,41%, а в другому – 66,01% голосів. Ця
кількість голосів в обох турах явно перевищувала підтримку Л.Кучми як по області, так і по Україні в цілому.
Характерна особливість дніпропетровської політичної
ідентичності – недовіра соціалістам – в повній мірі виявила себе на президентських виборах. Якщо в цілому по
Україні О.Мороз отримав 11,29% голосів виборців та зайняв третє місце, то в Дніпропетровську він набрав усього
5,47% голосів та посів четверте місце. Достатньо низький
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відсоток голосів, що отримав Є.Марчук, пояснювався його
прихильністю до українських націоналістичних сил.
Висновки. Однією з головних особливостей дніпропетровської політичної ідентичності є прагнення (чи потреба) підтримувати (чи голосувати) за своїх. Це повною мірою продемонстрував другий президент України Л.Кучма,
залучаючи до роботи в центральних державних органах
своїх «земляків». Іншою особливістю, яка також знайшла
втілення в діяльності Л.Кучми, була політико–ідеологічна
толерантність та мімікрія. Замість цього, дніпропетровська
еліта прагнула продемонструвати себе досвідченими, чуйними та відповідальними господарниками. Саме це значною мірою знаходило відгук у серцях дніпропетровців,
більшість з яких мало «технарське загартування», долю
здорового прагматизму та була чужою ідейним мрійникам
з соціалістичних та національно–патріотичних політичних
організацій.
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Суверенітет в теорії міжнародних відносин
Розглянуто основні підходи до тлумачення поняття «суверенітет
держави» в теорії міжнародних відносин, зокрема, досліджено
особливості критики ідей представників традиційних напрямів
політичної думки. Зосереджено увагу на аналізі впливу глобалізації на
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Sovereignty in international relations theory
The main approaches to the interpretation of the concept «state
sovereignty» in the theory of international relations are concerned. In
particular, characteristics of criticism the ideas of representatives of the
traditional course of the political thought are examined. Consideration is
focused on the analysis of the impact of globalization on the transformation
of the state sovereignty in the international relations.
The topicality of the theoretical understanding of the problem of state
sovereignty nowadays is due to the reconsideration of the role of state in
the system of international relations. The use of comparative and systemic
methods of scientific knowledge allowed us to examine the subject of the
study comprehensively, in the development and interaction with other
phenomena. On this basis there was made an attempt to reveal certain
regularities and tendencies in the interpretation of sovereignty of state and
the impact on it of the processes of globalization by the representatives of
different approaches of the theory of international relations.
Both the representatives of traditional and of modern schools of the
theory of international relations agree on the opinion that the institute
of sovereignty in the process of historical development is subjected
to transformation that they, in particular, denote through the notion of
reinterpretation and reconstruction. This transformation, however, does not
touch the fundamental bases of sovereignty and does not lead to its «end».
Keywords: sovereignty, state, international relations, globalization.
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Суверенитет в теории международных отношений
Рассмотрены основные подходы к толкованию понятия
«суверенитет государства» в теории международных отношений, в
частности, исследованы особенности критики идей представителей
традиционных направлений политической мысли. Сосредоточено на
анализе влияния глобализации на трансформацию государственного
суверенитета в международных отношениях.
Ключевые слова: суверенитет, государство, международные
отношения, глобализация.

Проблема суверенітету з самого початку її концептуально визначеної постановки у новій історії була предметом багатоаспектного вивчення філософів, політологів,
конституціоналістів, істориків та теоретиків права. Проте,
саме в останні десятиріччя суверенітет як невід’ємна властивість інституту державності під дією процесів глобалізації зазнає значних трансформацій.
В теорії та практиці міжнародних відносин еволюція
ролі та значення держави як соціально–політичної інституції в наш час є однією з найбільш актуальних і дискусійних тем. Фундаментальні світові процеси у сфері політики
та економіки значною мірою змінюють звичні погляди на
роль держави та значення її формального атрибута – державного суверенітету.
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Сьогодні уявлення про суверенітет суттєво відрізняються від розуміння і міжнародної практики історичної епохи
часів підписання Вестфальських угод 1648 року.
Всеосяжний розвиток глобалізації, охоплюючи всі сфери суспільного життя – економічну, політичну, соціо–культурну, науково–технічну, інформаційну, змінює світові політичні порядки та устрої, політичні системи та основні
характеристики ключових акторів міжнародних відносин,
якими є держави.
Відповідним чином докорінних перетворень зазнає
і така властивість держави, як суверенітет, що сьогодні
суттєво відрізняється від того який був утверджений та
розвивався в рамка Вестфальської системи міжнародних
відносин.
Актуальність теоретичного осмислення проблеми державного суверенітету сьогодні зумовлена переосмисленням ролі держави в системі міжнародних відносин.
Така докорінна історична трансформація актуалізує дослідження, присвячені проблемам еволюції поняття суверенітету в теорії та практиці міжнародних відносин.
Попри те, що є досить велика кількість досліджень,
присвячених визначенню сутності державного суверенітету, питання залишається ще не достатньо розробленим.
Існує чимало робіт присвячених дослідженню теоретичних та практичних особливостей реалізації суверенітету в
міжнародному праві та міжнародних відносинах. Зокрема,
цим аспектам присвячені праці А.Вендта, С.Краснера,
Б.Мендельсона, Г.Моргентау, К.Уолтса, Г.Соренсена,
Й.Томсона. Серед праць, що висвітлюють вплив процесів
глобалізації на державний суверенітет, необхідно назвати
праці Д.Батлер, В.Вузана, М.Ільїна, Л.Гриніна.
Однак, в сучасній науці немає комплексного, порівняльного аналізу традиційних та сучасних підходів теорії міжнародних відносин до проблеми державного суверенітету
та висвітлення питання про відповідність сучасним реаліям традиційного поняття суверенітету, або, скоріше, традиційних підходів до його визначення.
Завданнями даної публікації являється з’ясування сутності та еволюції поняття суверенітету, дослідження різних підходів теорії міжнародних відносин до вивчення цієї
ознаки держави, концептуальне виокремлення ключових
аспектів процесу трансформації суверенітету та зміни ролі
держави під впливом процесів глобалізації.
У науковій літературі зустрічаються різні підходи до розуміння поняття суверенітету:
1) традиційні, які визначають його як захист території
національної держави від зовнішнього втручання;
2) сучасні, які розвиваються зогляду на динаміку інтеграційних та глобалізаційних процесів у міжнародних відносинах, що ставлять під сумнів самоцінність і автономність державного суверенітету.
Представники школи політичного реалізму А.Арон,
М.Вебер, Г.Кіссінджера, Г.Моргентау, К.Уолтс, А.Уолферс
репрезентують класичне розуміння й тлумачення суверенітету. В ідеях представників цього напряму – держава є
головним актором в міжнародних відносинах, а суверенітет – її визначальною ознакою, пов’язаною з використанням сили. Держава реалізує себе як «монополія на
легітимне використання фізичної сили в рамках певної території» [1,р.29]. В межах цього територіального простору
суверенітет означає наявність у держави вищої влади для
вироблення і реалізації законів. Суверенітет, в тлумаченні
теоретиків школи політичного реалізму, є наріжним каменем міжнародного права. Він гарантує державам, з одного
боку, свободу поведінки, а з іншого – зобов’язує їх нести
відповідальність за свої дії. Таким чином, на думку реалістів, саме держава має силу (національну могутність) і
право (державний суверенітет) творити світову політику.
На думку представників цього напряму, глобалізація не
впливає на територіальний розподіл світу, а національні
держави залишаються головними акторами міжнародних
відносин. Посилення економічних, політичних, інформаційних, культурних зв’язків, до певної міри, може зробити
держави більш взаємозалежними, але це не порушить форми державних систем. Попри це держави зберігають свій
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суверенітет, оскільки глобалізація не робить безглуздою
боротьбу держав за політичну владу, не зменшує значення
використання сили, яка базується на суверенітеті, для забезпечення національних інтересів або збереження балансу сил і ім’я тих же інтересів [2,р.245].
Розвиваючи ідеї реалістів, неореалісти, вважають, що
суверенітет залишається основою міжнародної системи і
міжнародного права. При цьому неореалісти підкреслюють, що встановлені правила гри і міжнародно–правові
норми мають відносну стабільність і можуть змінюватися
через анархічність міжнародної системи, нерівний розподіл сил і політичні суперечності між державами [3,р.65].
Точки зору неореалістів не однорідні. Частина з них
слідує за логікою засновника неореалізму К.Уолтса про
суверенітет як принцип, який поки що досить стійко відтворюється в міжнародних відносинах [4]. Інша частина
схильна до перегляду ролі та змісту суверенітету під тиском сучасних політичних процесів.
Представники неореалізму стверджують, що в сучасних
умовах держава стала менш самостійною у прийнятті рішень, делегувавши частину своїх повноважень наднаціональним структурам (яскраво це простежується у випадку
з Євросоюзом).
Неореалісти вважають, що процес глобалізації не призведе до відмирання держави, навпаки, потреба в цьому
інституті збережеться. Створення системи глобального
управління неможливе без підтримки ефективно працюючих держав. Транскордонний рух капіталу і населення теж
вимагає державного управління. Глобалізація об’єктивно
спонукає до підвищення ефективності державного управлінського апарату, щоб пристосуватися до динамічних інтеграційних процесів, які супроводжуються активізацією
регіонів, недержавних організацій, зростанням впливу
міжнародних стандартів [5].
Діаметрально протилежну точку зору відстоюють
представники школи лібералізму Гофман, Кларк та інші.
Лібералізм ставить під сумнів доцільність погляду на державу як на головного актора світової політичної арени,
хоча й не заперечує її важливості. Теоретики цього напряму
міжнародних відносин, напротивагу ідеям реалізму, чільне
місце у системі міжнародних відносин відводять багатонаціональним корпораціям, міжнародним організаціям,
іншим транснаціональним акторам, зокрема таким як терористичні угруповування, хоча і не заперечують важливої
ролі держави. Відповідно вони не надають великого значення державному суверенітету. Активне залучення до світової політики нових акторів обумовлює необхідність для
держави ділитьсь частиною свого суверенітету, делегуючи його іншим учасникам світового політичного процесу.
Активна динаміка зростання ролі та числа нетрадиційних
акторів міжнародних відносин призводить до того що, держави часто частину своїх владних повноважень передають
іншим учасникам [6].
Глобалізація, як продукт довготривалих трансформацій
світової політики, призводить до того, що держави не тільки перестали бути окремими, закритими одиницями системи, але й головними акторами на міжнародній арені.
Деякі дослідники цієї школи наголошують на повному
розмиванні змісту національних інтересів та втраті політичного та юридичного суверенітеті.
У теорії міжнародних відносин неоліберальний підхід
до трактування поняття «суверенітет», базується на міжнародно–правовому підході, бо неоліберали саме право
вважають основою міжнародних відносин і вважають, що
всі відносини між державами повинні регулюватися відповідними міжнародно–правовими документами. У сучасній неоліберальній думці розрізняється кілька видів
суверенітету.
По–перше, це – державний суверенітет, під яким маються на увазі верховенство влади всередині країни та її
незалежність у зовнішній сфері, тобто повнота законодавчої, виконавчої та судової влади держави на його території,
що виключає підпорядкування владі іноземних держав, у
тому числі в сфері міжнародного спілкування, крім випадків явно вираженої і добровільної згоди з боку держави на
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обмеження свого суверенітету. У неоліберальному трактуванні державний суверенітет має точний зміст і межі застосування. Неоліберали розуміють, що абсолютного державного суверенітету немає і бути не може.
Представники цього напряму вважають, що необхідно
розрізняти національний і державний суверенітети, що
означають відповідно верховенство прав нації і прав держави, де суверенітет нації є першоосновою, а державний
суверенітет – однієї з форм реалізації суверенітету нації,
що живе в цій державі.
По–друге, це – народний суверенітет, під яким розуміється повновладдя народу, тобто володіння соціально–економічними і політичними засобами для реальної участі в
управлінні справами суспільства і держави. Неоліберали
підкреслюють, що народний суверенітет є одним із принципів конституційного ладу в усіх демократичних державах. На їхню думку, з державним суверенітетом не слід
змішувати поняття народного суверенітету, що припускає,
що народ, виражає свою волю через вибори, референдуми,
є вищою владою і джерелом будь–якої влади в державі [7].
На відмінну від реалістів, які експозиціонують державу як силу, що стоїть над суспільством, марксизм–ленінізм
трактує державу перш за все як «машину гноблення» одного соціального класу іншим.
Отож, питання про насильство постає як зміст політики,
а суверенітет як у Маркса, так і в Леніна виступає принципом панування одного класу над іншими. А тому держава
на цій підставі є насильством у собі, узаконеним насильством. Оскільки вона є наслідком боротьби класів, а не вираженням спільного «я», котре має ілюзорний характер,
то державний суверенітет виступає знаряддям насильства,
яке революція всесвітнього класу повинна обмежити, і це
її моральна мета [8,р.85].
Поряд з насильницькою функцією держави марсистсько–ленінське вчення відзначало і ряд важливих загальнонаціональних функцій цього політичного інституту, таких як проведення громадських робіт, з об’ємом яких не
можуть впоратись приватні особи; захист суспільства від
антисоціальних елементів; захист країни від зовнішніх викликів і підтримання зносин з іншими державами.
Неомарксистська теорія (П.Баран, І.Валлерстайн,
П.Суїзі) переосмислюючи ідеї марксистсько–ленінського
вчення, розглядає світову політику в контексті світової капіталістичної «світ–економіки». Рушійними силами міжнародних відносин є не держави, а класи, оскільки держави, міжнародні організації та інші актори репрезентують
інтереси домінуючого класу. Світова економіка жорстко
обмежує свободу дій держави на міжнародній арені, обмежуючи не тільки зовнішній, але й внутрішній суверенітет. Неомарксисти стверджують, що пануюча в капіталістичній світовій системі ідеологія гіперлібералізму змінює
роль національного суверенітету. Держава поступово втрачає функції соціального захисту населення, а основною
функцією держави стає сприяння ринковим силам, що у
свою чергу призводить до розподілу на бідні та багаті регіони. В результаті цього регіони все менше пов’язуються
з центром, посилюються сепаратиські рухи та ставиться
під сумнів ефективність суверенної влади в межах певної
території.
Суверенітет у термінах неомарксистської школи не
є ключовим поняттям, оскільки він стосується політичних та правових аспектів функціонування держави.
Найважливішою рисою світової політичної системи є ступінь економічної автономії, і всі держави на світовій арені
змушені грати за правилами, визначеними міжнародною
капіталістичною економікою. Так, представники неомарксистської теорії переконані, що економічно малорозвинені
країни, незважаючи на свій суверенітет як у внутрішній,
так і зовнішній політиці, перебувають у залежності від
більш розвинених держав, причому економічне відставання не є природним етапом розвитку, притаманним усім
державам, а наслідком нерівноправних міждержавних
відносин.
Прихильники цього підходу піддають сумніву положення, що суверенітет держави може бути відокремленим
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від світової економічної системи. Суверенітет поступово
знищується глобалізацією, оскільки глобальні економічні
процеси обмежують спроможність держави визначати та
проводити незалежну економічну політику [9].
За твердженнями представників конструктивізму
(П.Бергер, А.Венд, Т.Лукман, А.Шотц), не існує універсальних, раз і назавжди зафіксованих істин або понять.
Конструктивісти зазначають, що світ постійно змінюється,
і люди самі є причиною цих трансформацій. Багато авторів роблять наголос на зниженні значення територіального
фактора та суверенної державності. Так, А.Вендт, говорячи про суверенітет, підкреслює, що він засновується на
фіксованому наборі правил, які передбачають певні очікування та розуміння між суб’єктами [10,р.41].
На думку вчених–конструктивістів, основні проблеми міжнародних відносин визначаються не інтересами,
не силою або владою держав, а нормами та принципами,
якими керуються політичні лідери, що їх представляють.
Тому суверенітет залежить від культури в широкому розумінні цього слова. Негативні наслідки того, що не існує
верховної влади над державами, можуть бути виправлені
за допомогою міжнародних режимів, права, економічної
взаємозалежності, освіти тощо. Для конструктивістів суверенітет – це не якась об’єктивно існуюча даність, яка
послідовно та неухильно поширює свій вплив у світі. Для
них це норма, яка розповсюджується лише тому, що цьому
процесові сприяє певний тип міжнародної системи. Норми
неформальні, мобільні та пластичні, а міжнародна політика є результатом постійної взаємодії та взаємовтручання
міжнародних і національних норм або ідентичностей держав відносно їх ролі та статусу у світі. Цей процес не є
однолінійним, оскільки сам тип міжнародної системи не є
визначеним назавжди і може зазнавати принципових змін,
як це відбулось нещодавно в результаті розпаду біполярної
системи. Поширення державного суверенітету не однотипне: він може втілюватися в різних формах.
В сучасних умовах основну альтернативу до неоліберального трактування суверенітету представляє пост позитивістська (або як називають самі себе прихильники цієї
школи – критична) парадигма в суспільних науках. Під
постпозитивізмом розуміється складний конгломерат ідей,
концепцій і підходів, які в змістовному відношенні поєднують в собі відразу декілька традицій політичної думки:
постструктуралізм, постмодернізм, соціальний конструктивізм, ідеологію «Нових лівих», а також психоаналіз.
Виправдовуючи свою самоназву, постпозитивізм ставить
під сумнів очевидність багатьох традиційних концептів,
включаючи суверенітет, владу і політику.
Постпозитивісти наполягають на тому, що в епоху глобалізації поняття суверенітету втрачає будь–який сенс,
оскільки зникає сам його носій. Останній поступово передає свої повноваження на рівень субнаціональних
утворень (суб’єкти федерації, регіони, провінції тощо),
транснаціональних інститутів і приватних акторів, які непідконтрольні державі.
«Глобальні потоки фінансів, інформації, населення і влади позбавляють стійкості традиційне поняття національних просторових кордонів», – зазначають постпозитивісти
[11]. Більше того, постпозитивісти вважають суверенітет
не тільки зникаючим явищем, але і шкідливим рудиментом
епохи модерну. Справа в тому, що держава, користуючись
концептом суверенітету, часто штучно поміщає більшість
важливих для неї питань у сферу безпеки і, тим самим,
створює квазі–легітимну основу для придушення будь–
якої опозиції під приводом необхідності забезпечення національної безпеки. Держава тягне світ у минуле, повне
насильства, міждержавних конфліктів і воєн [12].
Незважаючи на те, що постпозитивізм отримав певне
поширення в теорії міжнародних відносин зокрема, ця парадигма не в змозі здолати пануючу точку зору на суверенітет і навряд чи буде в змозі це зробити в майбутньому.
Англійська політична школа в теорії міжнародних відносин розглядає міжнародне середовище як цілісне, але
далеко не однорідне співтовариство, в якому існують єдині
норми поведінки для його учасників.
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Отже, в розумінні теоретиків цього напряму основоположним типом відносин всередині міжнародного суспільства є співпраця, а не суперництво. Держава, на їхню
думку, являє собою безперервний процес взаємодії стійких
соціальних практик, здійснюваних у рамках певної соціальної і матеріальної структури [13].
Питання суверенітету займають у роботах представників англійської школи достатньо вагоме місце.
Практично всі вчені цього напряму погоджуються з тим,
що суверенітет – це юридична ідея і правовий інститут,
характерний для політичного порядку, що спирається на
незалежні держави, чиї уряди мають верховенство влади
як у внутрішній, так і в зовнішній політиці. Для міжнародного суспільства суверенітет є основоположною нормою.
Оскільки в доступному для огляду майбутньому створення
глобальної федерації не передбачається, то суверенітет залишається єдиною платформою, на якій можливе функціонування системи міжнародних відносин. Всередині держави суверенітет розкривається через верховенство влади,
яку має уряд і яка поширюється на всіх, хто проживає в
межах його територіальної юрисдикції і є об’єктом для
його законів і політики. Що стосується зовнішніх зв’язків,
то в цій сфері суверенітет розкривається через незалежність уряду від інших правлячих властей.
Б.Мендельсон визначає суверенітет як основоположний
принцип міжнародного суспільства і «джерело порядку в
співтоваристві держав», вважає за необхідне розглядати
суверенітет як дворівневу конструкцію. На першому рівні
суверенітет є атрибутом держави і означає її здатність здійснювати контроль і поширювати владні повноваження на
певній території, а також гарантувати невтручання у свої
внутрішні справи. На другому рівні – суверенітет це організуючий принцип міжнародної системи, основа порядку,
що встановлює стереотипи поведінки, які знижують вірогідність виникнення конфліктів між державами–елементами системи [14].
Велика кількість представників цього напряму у своєму
визначенні суверенітету роблять акцент на понятті «територіальність». Суверенітет – це найвища влада в межах
конкретної території. При цьому влада означає легітимність, а також неможливість окремого індивіда стати вище
цієї влади.
Представники англійської школи міжнародних відносин подають суверенітет як поняття, що постійно зазнає
трансформації.
За державним суверенітетом не тільки закріпилася роль
ключового принципу сучасної політичної системи, але на
нього була покладена функція зміцнення міжнародного порядку і безпеки. Отже, державний суверенітет в сучасній
конфігурації не може існувати без міжнародного порядку,
і навпаки.
Вирішальний крок у трансформації змісту поняття суверенітету автори цього напраму пов’язують зі створенням
Організації Об’єднаних Націй. Саме створення ООН стало
частиною процесу реінтерпретації принципів державного
суверенітету, що триває.
Представники англійської шкоди переконані, що говорити про «кінець суверенітету» помилково, цей інститут змінюється, щоб адаптуватися до нових викликів [15,р.201].
Незважаючи на ряд розбіжностей, практично всі представники англійської школи вважають суверенітет однією
з основних категорій сучасних міжнародних відносин, яка
має характер основоположною норми. Дослідники розглядають феномен суверенітету в контексті взаємодії гравців
в міжнародному середовищі, а також через призму колективних, системних загроз безпеки. Автори підкреслюють,
що необхідно звертати увагу на різні аспекти і види суверенітету, без урахування яких неможливо дати адекватне
визначення цьому комплексному явищу.
Практично всі дослідники згодні з тим, що інститут суверенітету зазнає у процесі історичного розвитку трансформації, яку вони, зокрема, позначають через поняття
реінтерпретації і реконструювання. Ця трансформація, однак, не зачіпає фундаментальні основи суверенітету і не
веде до його «кінця».
Збірник наукових праць «Ґілея: науковий вісник»

Випуск 77

Представники англійської школи переконані, що в сучасному світі суверенітет зберігає своє основне значення,
незважаючи на триваючі дискусії про його сенс і подальший розвиток.
Досить цікаві, проте не одностайні ідеї щодо проблеми
держави висувають представники феміністського руху.
Посилення інтересів феміністів до вивчення проблем зовнішньої та внутрішньої політики збіглося у часі з розгортанням «третього дебати» у теорії міжнародних відносин.
Характеризуючи цю стадію дискусій, К.Сілвестер впевнено заявила: «Треті дебати – це наші дебати» [16,р.167].
Звідси і критичний настрій феміністів щодо школи політичного реалізму, «яку вони вважають основною винуватицею поширення невірних і шкідливих теорій» [16,р.167].
У феміністській (гендерній) картині світу істотне місце займають проблеми держави. Представники цього
напряму починають розцінювати державу як механізм
пом’якшення негативних наслідків поширення капіталізму у світовому масштабі. Щоправда, і з цього питання
вони не досягли єдиної позиції: одні вбачають небезпеку
у розвитку світового ринку та зниженні ролі суверенітету,
як свого роду захисного барєру, інші, навпаки, вважають,
що саме ринковий капіталізм може сприяти поліпшенню
становища жінок.
Феміністи часто ставлять питання, що означає сучасна трансформація міжнародних відносин, чи поняття національного суверенітету остаточно перетворилося на
анахронізм?
Погоджуючись з тим, що глобалізація, безсумнівно,
впливає на суверенітет держави та національні інтереси,
реалізація яких не вкладається в рамки державних кордонів, феміністи стверджують, що сьогодні спостерігаються
певні крайнощі: національно–державна самостійність або
абсолютизується, або ігнорується. Нерідко стверджується
необхідність відмови від реального суверенітету на користь анонімної глобальної влади. Оскільки категорії суверенітету і державності пов’язані «спільною долею» [9],
то звернення до феміністської інтерпретації суверенітету
актуально ще й тому, що «проблема зміни ролі національної держави в глобалізованому світі, а також зменшення
значимості його впливу на регулювання різних світових
процесів не так часто аналізується в аспекті трансформації
державного суверенітету» [17].
Дж.Батлер відома прихильниця феміністського руху
вказує на трансформацію суверенітету, який є вже не стільки способом захисту території держави, скільки інструментом, що дозволяє скасовувати або ігнорувати закони,
а також визначати, чиї права повинні дотримуватися, а чиї
можуть бути порушені [18,р.245].
Таким чином, основна лінія розподілу щодо трактування поняття державного суверенітету різними політичними
школами полягає в існуванні двох теоретичних підходів –
формалістичного та сутнісного (або, як це сформулював
Дж.Томсон, підходи «державної влади» та «державного
контролю») [19]. Перший визначає суверенітет як статус,
який надається визнанням, і є постійним, сталим інститутом. Другий підкреслює значення сутності суверенітету,
чітко розмежовує політичну міць і правові формальності
та вважає суверенітет історично гнучким, таким, що може
зазнавати змін [20,р.136–137].
Важливим моментом, щодо якого оцінки більшості дослідників співпадають, є визнання того, що держави залишаються головними учасниками (акторами) на світовій
арені.
Отже, поняття суверенітету має свою історію виникнення. Воно виникло поступово, на основі політико–правової думки і практики державно–політичного розвитку
різних країн світу і сьогодні продовжує своє безперечне
існування.
Враховуючи вищевикладене, треба зазначити, що серед сучасних дослідників не існує одностайності щодо
сутності суверенітету і його ролі у політичній практиці.
Частина науковців дотримується традиційних уявлень про
суверенітет, а інші – вважають необхідним переглянути
загальноприйняту природу та функціональну складову су-
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веренітету з огляду на глобалізаційні процеси. Очевидно,
що в умовах глобалізації суверенітет змінює своє сутнісне
значення і потребує нового концептуального оформлення.
До того ж слід наголосити, що домінуючий погляд на суверенітет все ж залишається консервативним. У своїх основних характеристиках суверенітет зберігся у початковій
формі до сьогоднішнього дня: він неподільний, незмінний
як атрибут держави – суб’єкта міжнародних відносин.
Розходження поглядів різних шкіл полягає лише в тому,
наскільки держава як інститут змінилася за цей час, наскільки впливовішими стали інші актори, яку роль в трансформації суверенітету відіграють процеси глобалізації, як
зміняться функціональні характеристики суверенітету як
основоподожного принципу міжнародних відносин в умовах економічної кризи. Саме з цих питань, очевидно, й розгортатимуться подальші активні дискусії.
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Ліберальне підґрунтя біоетичної
проблематики: політологічний ракурс
Концепт «біоетична політика» чимдалі активніше застосовується
не лише в науковому дискурсі, але й на побутовому рівні. Разом з
тим, базові принципи біоетичної політики, коріння якої пов’язане
з ліберальною проблематикою, все ще перебувають на стадії
формування. Метою статті стало виявлення базових принципів
сучасної біоетики на основі аналізу концепцій ліберального дискурсу,
що передбачало застосування системного підходу та сукупності
історичного, біхевіористського і компаративного методів. Констатується,
що шляхи розв’язання біоетичних проблем продовжують постійно
вдосконалюватись, що сприяє формуванню нових суспільних інститутів,
нових відносин, заснованих на принципах відповідальності та
толерантності.
Ключові слова: біоетика, лібералізм, біоетичні принципи, біоетична
політика, етика.
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Liberal background of the bioethical problematic: Politological
perspective
The concept «bioethical politics» is being used more and more
frequently not only in the scientific discourse, but also on the everyday level.
Moreover, the basic principles of the bioethical politics, the roots of which
are connected with the liberal problematic, are still on the stage of formation.
The aim of this article is the revelation of the basic principles of modern
bioethics on the basis of the analysis of concepts in the liberal discourse,
which allowed for the usage of the systematic approach and the complex of
historical, behavior and comparative methods.
It is stated, that ways to solve bioethical problems, studied by the
theorists of liberalism a couple of centuries ago, continue to improve, which
contributes to the formation of the new social institutes, new relations, based
on the principles of responsibility and tolerance. Nowadays the significant
achievements in the field of medicine and technology contribute to the
great expansion of the subject field of the modern liberal theories, in which
bioethical problematic is revealed.
Keywords: bioethics, liberalism, bioethical principles, bioethical politics,
ethics.
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Либеральные основы биоэтической проблематики:
политологический ракурс
Концепт «биоэтическая политика» сегодня все активнее
применяется не только в научном дискурсе, но и на бытовом уровне.
Вместе с тем, базовые принципы биоэтической политики, корни
которой тесно связаны с либеральной проблематикой, все еще
находятся на стадии формирования. Целью статьи стало выявление
базовых принципов современной биоэтики на основе анализа
концепций либерального дискурса, что предусматривает применение
системного подхода, а также совокупности исторического,
бихевиористского и компаративного методов. Констатируется,
что пути решения биоэтических проблем продолжают постоянно
совершенствоваться, что способствует формированию новых
общественных институтов, новых отношений, основанных на
принципах ответственности и толерантности.
Ключевые слова: биоэтика, либерализм, биоэтические принципы,
биоэтическая политика, этика.

Актуальність осмислення біоетичної проблематики,
виявлення її витоків обумовлюється тим, що в контексті
існуючої тенденції до розмиття меж гуманітарних та природничих наук, етика із суто теоретичної дисципліни гуманітарного дискурсу перетворюється на прикладну. Вона
розширює власне проблемне поле завдяки виникненню
нових актуальних питань, у коло яких сьогодні входять
проблеми біологічного чи екологічного спрямування, що
виникають внаслідок стрімкого розвитку науки та техніки, зокрема генетики і медицини. Розв’язання цих проблем пов’язане не лише із вирішенням певних моральних
колізій, але й також із їхнім законодавчим врегулюванням,
аналізом суспільної думки з цього приводу тощо. Саме
цей аспект являє собою сутність політологічного виміру
біоетики. Біоетика в широкому розумінні цього поняття є
тією сферою, де створюються та апробуються нові моральні норми, що втілюються в законодавчому полі держави,
внаслідок чого вона перетворюється на новий суспільно–
політичний інститут.
Проблеми, які наразі можна віднести до біоетичних,
певним чином висвітлювалися в працях таких класиків поЗбірник наукових праць «Ґілея: науковий вісник»
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літичної філософії як І.Кант [4], Дж.Локк [5], Дж.Ст. Мілль
[6], Ж.–Ж. Руссо [9] та ін. Разом з тим, біоетична проблематика не отримала належного висвітлення з політологічної точки зору. Особливо відчутним є брак вітчизняних
розробок з цієї тематики. Одним із найбільш яскравих вітчизняних дослідників вказаної проблематики є, зокрема,
В.Чешко – доктор філософських наук та кандидат біологічних наук. У його працях «Небезпечне знання в суспільстві ризику» та «Наука, етика, політика» розглядаються
філософські та політичні аспекти впливу фундаментальної
науки та високих технологій на суспільні ризики і сучасну політику [14]. На пострадянському просторі одними
з найбільш відомих дослідників біоетичної проблематики вважаються російські науковці П.Тищенко та В.Юдін,
які приділяють значну увагу розгляду взаємозв’язку біоетичних принципів та питань соціальної справедливості
[10;15].
Мета статті полягає у виявленні базових принципів, що
стали теоретичним підґрунтям сучасної біоетики як науки
та практики, на основі аналізу політологічних концепцій
ліберального дискурсу.
Проблематика біоетичного дискурсу пов’язана насамперед із лібералізмом. Звернемось до виявлення тих ключових ідей ліберальних мислителів, які стали підґрунтям
для формування основних шляхів вирішення біоетичних
проблем сучасності.
Дж.Локк у розгляді етичних питань відмовився від догматизму, зробивши тим самим крок назустріч лібералізму та принципу «laissez–faire» (принцип невтручання в
приватне життя). Згідно з його етичною теорією, розсудливість є чи не найвищою чеснотою. Джерела моралі за
Дж.Локком полягають у досвіді, а не насаджуються зверху.
Відповідно, виходячи з досвіду, мають вирішуватися питання, які сьогодні можна віднести до категорії біоетичних.
Вагому роль у цьому контексті відіграє інтуїтивне знання,
під яким Дж.Локк розумів безпосереднє сприйняття розумом відповідності чи невідповідності ідей [5,с.434]. Таке
інтуїтивне знання використовується у вирішенні основних
і найбільш хвилюючих питань біоетики: абортів, трансплантології, виробленні критеріїв смерті тощо.
У цьому ж дусі розроблялась і концепція Ж.–Ж. Руссо,
що наслідував так званий принцип сенсуалізму Дж.Локка,
згідно з яким знання витікають із відчуттів. На думку Ж.–
Ж. Руссо, емоційне чуття є первиннішим за раціональне.
Більш того, він наголошував, що людям від народження
притаманні жалість і співчуття [9,с.147]. Причому, знання
не просто виходить із відчуттів, але й відчуття є базисом
для формування знання.
На нашу думку, можна стверджувати, що сенсуалізм
певним чином вплинув на формування ключових біоетичних принципів, запропонованих філософом Т.Бічампом і
теологом Дж.Чілдрессом (принцип поваги автономії пацієнта; гіппократівський принцип «не зашкодь»; принцип
«роби благо»; принцип справедливості, який вказує на
необхідність як справедливого і рівного ставлення до пацієнтів, так і справедливого розподілу обмежених ресурсів)
[16].
Рішуче заперечував догматизм в етичних питаннях взаємодії людини та природи І. Кант. Він визнавав за кожним
індивідом право на так звану моральну автономію, під
якою розумілась здатність людини «давати собі закон»,
а його «категоричний імператив» сформульований як «...
необхідність діяти таким чином, щоб максима волі могла
стати законодавчим принципом...», був запорукою людської гідності та досягнення особистістю основної свободи [4,с.347]. Тому можна вважати, що саме кантівські
принципи лягли в основу ще одного біоетичного постулату: забезпечення свободи волі та вибору.
Дж.Бентам увів у біоетичний дискурс поняття деонтології, під яким наразі розуміють розділ етики, що розглядає проблеми обов’язку та моральних вимог. Згідно із його
утилітарною теорією основним критерієм вчинків людини має бути їхня корисність [2,с.9]. Ця точка зору також
знайшла відображення серед основних біоетичних засад
як необхідність забезпечення прийняття рішень, що базуЗбірник наукових праць «Ґілея: науковий вісник»
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ються на раціональних мотивах, та досягнення внаслідок
цього розумних цілей.
Дж.Ст. Мілль стверджував, що зовнішній контроль над
діями людини необхідно здійснювати лише з метою недопущення нанесення шкоди іншим індивідам. Допоки людина не зазіхає на свободу інших, вона вільна діяти так, як
вважає за потрібне [6,с.10–11]. Тобто, базовим моментом
поняття автономії людини, на думку мислителя, було невтручання в автономні рішення. Слід зазначити, що в тогочасний період автономія розглядалась здебільшого в негативістському розумінні, тобто, як свобода від обмежень,
які були зумовлені обманом чи примусом. Саме таке тлумачення поняття автономії було притаманним для основоположників біоетики як наукової дисципліни. Однак, згодом до цього тлумачення додалося й позитивне розуміння
автономії, зокрема, в спробах обґрунтування розширення
автономії індивіда шляхом надання йому достовірної інформації. Тобто, саме таким чином із принципу автономії
виводився принцип інформованої згоди, спрямований на
усунення несиметричності у відносинах (наприклад, між
лікарем та пацієнтом), коли один індивід володів інформацією, а інший – ні. Тому перший мав не лише надавати
другому певні дані, але й впевнитися у тому, що вони повні
та зрозумілі. Однак, із цим принципом все виявилось теж
не зовсім просто, оскільки в деяких випадках він суперечив принципу «роби благо», який вступав у силу, коли
інформація приховувалася від людини з метою її захисту
від руйнівних наслідків такого знання (наприклад, через
неповноліття, некомпетентність пацієнта тощо). Для недопущення асиметрії в цьому випадку передбачалося передання права визначення на вибір методів терапевтичних
маніпуляцій іншому (члену сім’ї, другу, адвокату і т.д.), але
не лікарю.
Ліберали першої половини ХХ століття здебільшого
фокусували свою увагу на економічній проблематиці, займаючись в основному проблемою меж втручання держави в ринкові процеси. Однак, можна виявити й певні тогочасні досягнення ліберальної думки стосовно біоетики.
Скажімо, на думку Ф.А. фон Хайєка, саме індивідуальні
знання, хоча вони й не є вичерпними та граничними, доцільніше використовувати у вирішенні майже будь–якого
типу проблем, ніж доручити розв’язання їх певному центральному актору [13]. Біоетику, де суб’єктивні фактори
відіграють найчастіше ключову роль, можна вважати прикладом застосування спонтанного порядку. Основна перевага «системи» спонтанного порядку, запропонованої лібералізмом, полягає наразі у тому, що вона надає можливість
розглядати кожну конкретну ситуацію крізь призму багатьох нюансів, а не уніфікувати її, підганяючи під уже створені прецеденти. Саме з цієї причини сьогодні іноді критикуються етичні комітети, які з плином часу втрачають
ініціативу, перетворюючись на ретрансляторів простих і
зрозумілих правил для вирішення моральних колізій, які
розроблені й контрольовані державою.
Етап активного теоретичного осмислення біоетичних питань настає аж у 60–ті роки ХХ століття в час загального панування доктрини натуралізму в політології.
Системний підхід у політичній науці, що був запропонований, Г.Алмондом [1] і Д.Істоном [3] сприяв «натуралізації»
цієї науки; розгляд статичних процесів у політології поступився місцем розгляду динамічних процесів. Одночасно
біологічний аспект став одним із найбільш яскраво виражених у прикладній політиці, що, зокрема, було викликано
швидким зростанням населення Землі, забрудненням та
руйнуванням біосфери, першими кроками в генній інженерії, дослідженнями ядерної та біологічної зброї тощо.
Іншим напрямком перших біополітичних досліджень стало дослідження етнічних конфліктів та можливості застосування біхевіористських методів у політичній діяльності.
Отже, поява біологічної компоненти на порядку денному
світової політики стала передумовою для теоретичного
переосмислення низки біоетичних питань, яке передусім
відбувалося в межах ліберального дискурсу, розпочавшись
із питань екології та згодом поширюючись на інші сфери.
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Фундатором сучасного біоетичного дискурсу можна вважати американського онколога В.Р. Поттера, який
у 1971 р. у книзі «Біоетика: міст у майбутнє» дав визначення терміну «біоетика». Він зазначав, що «наука виживання має бути не просто наукою, а новою мудрістю,
яка має поєднувати два найсуттєвіших і вкрай необхідних
елементи – біологічне знання й загальнолюдські цінності.
Виходячи з цього, я пропоную для її визначення термін –
Біоетика» [7,с.9].
Поряд з біотехнологічною революцією ще більше зростала проблема нерівного розподілу ресурсів, що розглядалася філософами усіх часів, починаючи з Аристотеля. У
загальному вигляді ситуацію, характерну для наших часів,
описують як 90/10: тобто, дев’яносто відсотків коштів,
що витрачаються на розвиток біотехнологій, спрямовані
на перемогу над тими хворобами, які актуальні для десяти відсотків населення Землі. У той же час лише десять
відсотків коштів витрачаються на ті дослідження в галузі біомедицини, що є важливими для дев’яноста відсотків
людства. Ситуація обмеження ресурсів за умови постійного зростання потреб тісно пов’язується у філософському
дискурсі із поняттям справедливості. Зокрема, популярна
концепція Дж.Ролза [8], адаптована до біоетичної проблематики, може бути сформульована як організація розподілу між усіма членами суспільства максимально можливих
прав та свобод та диференціація, що може бути визначена
як забезпечення доступності благ для найбідніших верств
населення.
Загалом ліберальне крило від початку виступало за вирішення біоетичних питань згідно із класичною схемою:
«дозволено все, що не пригнічує свободи інших». Тобто,
таким чином надавалося право на аборт, евтаназію, екстракорпоральне запліднення тощо. Та згодом відбулося переосмислення такої позиції внаслідок виникнення сумнівів
щодо того, чи не відбувається порушення свободи пасивного об’єкту біоетики (в даному випадку страждаючого
пацієнта та ембріона). Наслідком такого переосмислення
стала підтримка деяких обмежень у свободі суб’єктів біоетики. Наприклад, Ф.Фукуяма стверджував, що справжня
свобода є свободою політичного суспільства захищати ті
цінності, які йому найдорожчі, причому, саме ця свобода
має бути застосована до біотехнологічної революції. На
думку мислителя, ця революція вже мала кілька моментів, до яких треба відноситися із пересторогою. Це – генна
інженерія, розробка нейрофармакологічних препаратів та
досліди у нейрофізіології [11].
Врешті лібералами була підтримана ідея публічних дискусій з актуальних біоетичних питань, в яких має брати
участь максимально можлива кількість громадян, з метою
чого у суспільстві мали бути створені необхідні комунікативні передумови (Ю.Габермас [12]). Врегулювання біоетичних питань зверху за допомогою закону, на їхню думку,
не здатне повною мірою вирішити проблему без попереднього публічного обговорення. В цих питаннях, більш,
ніж в будь–яких інших, громадяни мали б взяти на себе
ініціативу колективного обговорення, висловлювати свої
ідеї та піддавати їх критиці.
Таким чином, на нашу думку, витоки біоетичної проблематики можна виявити у працях теоретиків класичного лібералізму XVII–XVIII століть, де постулювались ідеї
свободи індивіда, релігійної терпимості, піднесення ролі
світської держави тощо. Ліберали наголошували на важливості та впливовості світської влади у державі, авторитет
якої міг базуватися на природних законах, суспільному договорі, розумі та моральності. В межах цих концепцій зароджувалися ідеї, які пізніше стали базовими для біоетичного дискурсу. По–перше, це ідея свободи волі та вибору.
По–друге, це принцип автономії (як здатності до самоврядування, до самостійного аналізу співвідношення користі
та ризику). По–третє, це принцип «інформованої згоди»,
який передбачає право індивіда приймати рішення стосовно себе та своїх близьких самостійно за умови володіння
об’єктивною інформацією про ситуацію та шляхи виходу
із неї. Всі ці принципи поєднані в фундаментальну концепцію сучасної біоетики – «активного пацієнта», яка також є
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віддзеркаленням ліберальної індивідуалістичної течії, що
опонує до корпоративної за своєю сутністю гіппократівської етики.
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специфіка взаємного впливу
Визначається специфіка і актуальні закономірності трансформації
природи сучасного політичного насилля в умовах кризи і занепаду
держави. Окреслено головні аналітичні підходи до проблеми
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Политическое насилие и неудачная государственность:
специфика взаимного влияния
Определяется специфика и актуальные закономерности
трансформации природы современного политического насилия
в условиях кризиса и упадка государства. Определены главные
аналитические подходы к проблеме взаимозависимости
политического насилия в несостоявшихся государствах и
международной безопасности.
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Постановка проблеми у загальному вигляді. Невдалі
форми сучасної державності все частіше розглядаються
в якості головного джерела проблем не лише для власних
громадян, але й як потенційні загрози для міжнародної
спільноти. Такі держави надають притулок транснаціональним терористичним і кримінальним угрупуванням,
стають транзитними пунктами торгівлі людьми та нелегальної міграції. Загальновизнаним є той факт, що значна
кількість сучасних транснаціональних загроз і ризиків
надходять від невдалих і некерованих держав. Передумови
такого перебігу речей полягають у тому, що держави,
які «не відбулися» породжують широкий спектр гуманітарних, правових, економічних і соціальних проблем.
Сучасна історія людства дає нам достатню кількість емпіричного матеріалу. Від повного краху державних інститутів у Сомалі і розпаду колишньої Югославії, до глибоких
політичних криз, насилля і нестабільності в Руанді, Гаїті,
Ліберії, Конго, Сьєрра–Леоне, Афганістані.
З існуванням держав–невдах пов’язують формування
понять «розповсюдження насилля» і «зараження насиллям», які свідчать про експортування політичного насилля
за межі цих держав. В рамках політичної науки такі тенденції призвели до значного поширення концепцій слабких, гинучих та невдалих держав (weak, failing, failed), які
розглядаються в якості одного з основних джерел сучасного політичного насилля і нестабільності.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Незважаючи
на важливість і масштабність проблеми трансформації політичного насилля в сучасній політичній практиці дослідники відносно нещодавно почали приділяти увагу вивченню даного питання. В західній політичній науці проблема
кризи держави та пов’язана з цим трансформація політичного насилля актуалізована завдяки роботам Р.Каплана,
Р.Лема, Ф.Фукуями, І.Зартмана, Р.Гайса, Д.Тюрера,
Р.Ротберга, М.Малєка. Усі вони сходяться на думці, що
процеси дроблення політичного простору під дією внутрішніх і зовнішніх сил призводять до втрати державою
монополії на легітимне застосування політичного насилля
на власній території. У вітчизняному науковому дискурсі
дана проблематика поки що недостатньо осмислена і базується на доробках А.С. Орбеляна, М.Мінаєва та Ф.Попова.
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Формулювання цілей статті. Метою статті є з’ясування
закономірностей і специфіки трансформації сучасного політичного насилля в умовах невдалої, недієздатної та слабкої державності.
Виклад
основного
матеріалу
дослідження.
Популяризація концепції «держав–невдах» почалася в
1993 році завдяки доповідям М.Олбрайт в рамках ООН,
в яких вона однією з перших наголошувала на специфіці
загроз джерелом яких можуть бути такі державні утворення. В подальшому до даної проблеми звернулися американські дослідники Г.Хелман і С.Ратнер, які в 1993 році у
своїй роботі «Збереження неспроможності держав» виступали за передачу ООН права здійснювати управління некерованими територіями у будь–якій частині світу [7,p.114].
У 1994 році в роботі «Прихід анархії» Р.Каплан описував
крах державних інститутів в Західній Африці і спрогнозував, що в найближчому майбутньому такі процеси будуть
поширюватися і в інших частинах світу. Одна із перших
спроб проаналізувати і обґрунтувати залежність між колапсом держави та формуванням на її території нових
суб’єктів політичного насилля була зроблена І.Зартманом
у роботі «Крах держави», що була опублікована у 1995
році [7,p.115].
Політичне насилля, яке породжене невдалими формами
державності, призводить до трансформації державних інститутів, особливо силових структур та судової системи,
повністю або частково паралізуючи управління, здійснення правопорядку, породжуючи ситуацію цілковитого хаосу і беззаконня. Даніель Тюрер дійшов висновку, що таке
насилля характеризується вибуховою динамікою і непередбачуваністю, радикальністю та ірраціональністю. Він
вважає, що міжнародна спільнота має цілком законне право застосувати насилля по відношенню до таких держав,
якщо на їх території відбувається масштабне порушення
прав людини або якщо вони своїм існуванням підривають
безпеку міжнародної системи [10,p.735]. Тобто, ми спостерігаємо своєрідне протистояння між правом держави на
автономію та правом народу на безпеку.
Це дозволяє нам помітити поступове формування сталої тенденції до трансформації класичних форм політичного насилля і появу нових видів насильницького протистояння. Цим продиктована потреба в нових підходах до
емпіричного, теоретичного аналізу та адекватного опису
природи сучасного політичного насилля, яке дедалі більше виходить за межі традиційних уявлень. Дослідження
проблеми трансформації політичного насилля під впливом
послаблення інституту держави пов’язують із діяльністю
американського Центру з глобального розвитку (Center for
Global Development), створення якого, стало відповіддю
на терористичні акти 11 вересня 2001 року. Вибір дослідниками Центру, в якості предмету дослідження, слабких і
недієздатних держав обумовлений тим, що на початку ХХІ
століття їх почали розглядати в якості головного джерела
поширення бідності, політичного насилля та екстремістських рухів (ідеологій). Окрім уже згаданого Центру з
глобального розвитку, сьогодні існує декілька інших провідних дослідницьких центрів, які займаються вивченням проблеми політичного насилля та невдалих і слабких
держав:
1. американський Фонд миру (Fund for Peace), який разом із журналом Foreign Policy з 2005 року щорічно публікує Показник невдалих держав;
2. Центр з вивчення кризових держав (Crisis States
Research Center);
3. Центр оборонної інформації США (Center of Defense
Information) [5,c.127].
Причину формування таких форм невдалої державності
у сучасній міжнародній політичній системі пов’язують з
політичними та економічними кризами, затяжними збройними конфліктами, гуманітарними катастрофами, внаслідок яких в державах виникають непідвладні уряду територіальні одиниці.
Авторитетний дослідник Ф.Фукуяма в своїй роботі
«Сильна держава: управління і світовий порядок в ХХІ
столітті» намагається проаналізувати причини, характер,
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закономірності і тенденції подальшої трансформації політичного насилля в умовах невдалих, слабких і кризових держав, що може стати головною загрозою для міжнародної безпеки в найближчій перспективі. Ф.Фукуяма
стверджує: «Принципи суверенітету і недоторканості національної держави, що є основою Вестфальської системи, фактично зруйновані і, по суті, їх сьогодні не дотримуються, оскільки те, що відбувається в середині окремих
держав – у їх внутрішньому управлінні – часто здійснює
великий вплив і на життя інших членів міжнародного співтовариства» [6,с.157].
На його думку, 11 вересня стало доказом того, що такі
держави перетворилися на одне з головних джерел політичного насилля і нестабільності в сучасному міжнародному житті. На їх території здійснюється підготовка і
поширення терористичних мереж, масово порушуються і
зневажаються права людини, торгівля зброєю, наркотиками та людьми, що призводить до значних хвиль масової
незаконної міграції та конфронтації з сусідніми державами. До слабких та невдалих держав Ф.Фукуяма відніс:
Сомалі, Боснію, Руанду, Ліберію, Конго, Сьєрра–Леоне,
Східний Тимор, Афганістан. Для нього, слабкість цих держав проявляється у безсиллі держави, недоліках її адміністративного апарату, втраті монополії на легітимне застосування сили, нелегітимності політичної системи в цілому
[6,с.158]. Ерозія державних інститутів породжує нові або
сприяє узаконенню старих форм політичного насилля.
Характер сучасних загроз, джерелом якого є невдалі держави, підриває принцип суверенітету, бо зростає кількість
суб’єктів, які готові застосувати превентивне насилля або
здійснити гуманітарні інтервенції. На відміну від класичного розуміння гуманітарних інтервенцій в ім’я захисту
прав людини у певній країні, існування невдалих держав
стає причиною зародження гуманітарних інтервенцій заради запобігання загрози іншим державам або міжнародній системі в цілому, що може свідчити про поступове
виправдання та легітимацію застосування превентивних
форм насилля. Невирішеним залишається питання про те,
хто має законне право і за яких умов порушувати державний суверенітет таких держав і як це позначиться на ролі
держави в найближчій перспективі.
При віднесення тієї чи іншої держави до недієздатної
найважливішими є три ознаки: неможливість підтримувати безпеку; нездатність задовольнити базові (життєвоважливі) потреби власного населення; відсутність легітимності влади. Останнім часом, таке положення речей все
частіше стає причиною поширення різноманітних форм
політичного насилля з великою кількістю загиблих серед
цивільних громадян та втратою контролю за значною частиною території держави (Судан, Сомалі, Демократична
Республіка Конго, Ліберія, Ангола). На думку авторитетних дослідників Г.Хелмана та С.Ратнера, визначальною
ознакою невдалих держав являється відсутність урядового контролю над частиною або усією територією держави
[8,p.3].
Глобалізація підвищила ризик розгортання політичного
насилля, джерелом якого стають невдалі та слабкі держави. Але відмінною рисою такого процесу є те, що насилля
та нестабільність не обмежуються лише територією таких
держав, а стають глобальною загрозою для всіх учасників
міжнародної системи і гальмують глобальний економічний розвиток. Нездатність слабких держав контролювати
власний територіальний простір призводить до того, що
вони перетворюються на центри терористичної діяльності, міжнародної злочинності, незаконної торгівлі зброєю,
наркотиками, людьми. Робін Гайс відзначає, що поступовий процес послаблення держави і втрати нею здатності
ефективно функціонувати, супроводжується постійним
політичним насиллям. Неконтрольований і непередбачуваний характер даного насилля призводить до його розповсюдження у регіональному і глобальному масштабах [3].
Існують різні спроби класифікації невдалих форм державності, які виступають головним джерелом політичного
насилля. Так, Роберт Ротберг розділив їх на слабкі (weak),
занепадаючі (failing), зруйновані або занепалі (collapsed)
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держави. Будь–яка класифікація таких держав акцентує
увагу на рівні державної монополії на застосування сили,
як одного з найважливіших факторів дієздатності інституту держави. Слабкість держави полягає в її нездатності виконувати функцію медіатора між різними груповими
інтересами, що стає причиною ескалації політичного насилля [4].
На протязі останнього десятиліття спостерігається актуалізація проблеми політичного насилля на Африканському
континенті. Специфіка протікання політичних конфліктів
в Кенії, Сомалі, Анголі, Судані та Нігерії вказує на відсутність в межах політичної науки цілісного розуміння
особливостей трансформації політичного насилля в умовах слабкості та недієздатності державних інститутів. Це
призводить до того, що головним чинником, який визначає
природу і масштаби політичного насилля в Африці являється недосконалість і занепад держав, які не в змозі контролювати власну території, гарантувати безпеку та протистояти приватним озброєним і злочинним угрупуванням.
У переважній більшості випадків на послаблення і «відмирання» держави впливає значне поширення злочинності і незахищеності широких верств населення, відсутність
легітимної державної влади, недостатній захист приватної
власності, що стає причиною приєднання значних соціальних груп до різноманітних недержавних злочинних і терористичних організацій для яких насилля стає головним інструментом політичної соціалізації. З огляду на це, значна
частина африканських держав не володіють монополією
на легітимне застосування насилля, у веберівському розумінні, що стає причиною стрімкої «приватизації» частини
державних функцій недержавними угрупуваннями і рухами, які посилюють нестабільність і анархічність в межах
певної держави чи цілого регіону [9,р.3].
За даними дослідження 17 африканських держав
Афробарометром виявилося, що в середньому 19% громадян цих держав вважають прийнятним використання
політичного насилля для досягнення індивідуальних або
групових цілей. Виявилося, що в середньому щороку 17%
громадян цих держав приймають безпосередню участь в
актах політичного насилля [9,р.6].
Про поширення політичного насилля в слабких і вразливих державах свідчать дані з держав Африканського
Рогу (Еритрея, Ефіопія, Кенія, Сомалі, Джибуті). За даними Стокгольмського міжнародного інституту з дослідження миру ці держави постійно потерпають від організованого недержавного насилля. Упродовж 2001–2010 років
на Африканському Розі було зафіксовано 77 недержавних
конфліктів (35% від світової кількості), які породжені недієздатністю та слабкістю державних структур [1,с.52].
Природа недержавного політичного насилля в державах
Африканського рогу є типовою і для всього африканського
континенту. Свідченням цього є те, що близько 80% політичного насилля у даному регіоні відбувається між неформальними організованими етнічними, злочинними чи релігійними угрупуваннями. Причиною таких насильницьких
конфліктів являється обмеженість ресурсів, етнічна, релігійна чи кланова приналежність громадян.
Останні події на Африканському континенті (боротьба
французьких військ проти ісламських угрупувань в Малі
і терористичні акти на газопереробному комплексі British
Petroleum в Алжирі) змусили західних аналітиків та політиків замислитися про закономірності трансформації
політичного насилля в даному слабко контрольованому
регіоні. «Захоплення ісламськими угрупуваннями цілих
територій у Північні Африці ставить перед Заходом новий
небезпечний виклик», – стверджує англійський дослідник
Майкл Бініон [2,с.30]. Використовуючи недоліки та слабкість державних структур в африканських країнах ісламські бойовики підконтрольні «Аль–Каїді» прагнуть завоювати ключові позиції на непідконтрольних жодній владі
територіях на південь від Сахари. Це дозволить їм уникати
контролю і безперешкодно розвивати власні мережі у безпосередній близькості до Західної Європи. Розширюючи
свій вплив такі недержавні злочинні організації прагнуть
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повалити і дестабілізувати усі слабкі та невдалі уряди даного регіону.
Значний імпульс для розвитку злочинних терористичних мереж на Африканському континенті, як недивно, надала «Арабська весна». Внаслідок падіння численних авторитарних режимів тисячі їхніх найманців були змушені
емігрувати на південь від Сахари, де вони приєдналися до
терористичних організацій «Аль–Каїди в країнах ісламського Магрибу» (АКІМ).
Сьогодні найсильніше такі процеси пов’язані із слабкими та недієздатними африканськими державами, які
втратили контроль за власною територією. Масштабні терористичні злочинні угрупування зосередили свою діяльність в таких державах як: Сомалі («Аль–Шабаб»), Нігер
та Малі («Аль–Каїда» в державах ісламського Магрибу),
Нігерія («Боко харам»), Центральна африканська республіка, Демократична республіка Конго та Південний Судан
(«Господня армія опору»). Так, за даними британської розвідки лише в АКІМ нараховується близько 1000 активних
членів, які доведені до відчаю бідністю, корупцією та цілковитою деградацією суспільства і держави [2,с.31].
Уряди Європейських держав почали усвідомлювати, що
такий розвиток подій в даному регіоні може стати головною глобальною загрозою сучасності. Зокрема, Франція
уже почала активні бойові дії проти ісламських угрупувань в Малі. В цій операції беруть участь 2500 французьких військовослужбовців, 3500 військових із місії західноафриканських держав та 5000 військових малійської армії
[2,с.31]. Контроль за безпекою та миром в даному регіоні
ускладнюється економічними і політичними кризами в
Західних державах, які не хочуть розпочинати довготривалі і дорогі інтервенції проти екстремістів на безмежних
просторах Сахари, які майже неможливо ефективно контролювати, бо кордони там фактично не демарковані. Майкл
Бініон Зазначає, що регіон на південь від Сахари став проектом «Аль–Каїди» з найуспішнішими темпами розвитку
[2,с.32].
В межах недієздатних африканських держав трансформація і посилення різноманітних форм політичного насилля спричинена наступними факторами:
1. відсутність дієвого державного контролю над усією
територією, що призводить до формування неконтрольованих повстанських рухів, які заповнюють вакуум утворений від розпаду державних інститутів і структур. Така
ситуація характерна для Ліберії, Сьєрра–Леоне та Сомалі,
в яких держава має незначну присутність у політичному
житті;
2. нездатність держави гарантувати безпеку власних
громадян;
3. втрата легітимності органами державної влади;
4. відсутність або низька якість соціального забезпечення власних громадян. Держави, яким не вдається гарантувати справедливий і ефективний розподіл суспільних
благ більше схильні до соціально–політичних конфліктів
і нестабільності;
5. відсутність гарантій приватної власності, що змушує людей покладатися на недержавні кланові злочинні
організації;
6. нездатність держави гарантувати безпеку власних
громадян. В умовах соціального напруження та перманентних військових конфліктів індивіди починають сприймати політичне насилля в якості прийнятного і ефективного інструменту захисту власної свободи і безпеки.
Огляд основних факторів, які впливають на поширення
політичного насилля, дозволяє виявити та проаналізувати
недоліки державних інститутів на Африканському континенті і наголосити на необхідності їх термінової модернізації. В слабких державах відсутній дієвий контроль за
використанням політичного насилля усіма членами політичного процесу. У цих державах, в кращому випадку,
функціонує лише виконавча влада, а законодавча влада,
якщо вона взагалі існує, стає інструментом в руках виконавчої. Громадяни невдалих держав значно частіше стають
об’єктом політичного і кримінального насилля, ніж громадяни, які живуть в умовах стабільної державності.
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Узагальнюючи розглянуту інформацію можна виокремити такі головні ознаки невдалої державності: олігополія
влади і насилля; низький рівень державного суверенітету; відсутність демократичних інститутів і свобод; низький рівень легітимності державної влади; низький рівень
безпеки; відсутність цілковитого контролю держави над
власною територією; низька ефективність бюрократії;
приватизація монополії на застосування насилля; високий
рівень злочинності та корупції; великі потоки біженців;
масова міграція; розповсюдження терористичних і сепаратистських мереж.
Висновки. Таким чином, поширення різноманітних
форм невдалої і кризової державності сприяє розвитку
терористичного насилля, поширенню зброї масового ураження, регіональним кризам, глобальній нестабільності,
масовим порушенням прав людини, зростанню тортур та
невибіркового насилля проти цивільних громадян. Поява
нових форм і проявів політичного насилля стала серйозним викликом для міжнародної спільноти, яка має продемонструвати адекватну реакцію і розуміння природи і
тенденцій трансформації сучасного політичного насилля.
На сучасному етапі наслідки трансформації політичного
насилля є неоднозначними. В деяких країнах слабкість
державних інститутів стала причиною зміни режимів, в
інших – посилилося насилля проти цивільних громадян.
Проте, з впевненістю можна сказати, що ці події змінили
не лише сприйняття і природу сучасного насилля але й характер політичної боротьби.
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Політичний процес як фактор динамічних змін
у політичному житті суспільства
Розглядається політичний процес як категорія, здійснюється аналіз
стадій розвитку політичного процесу в границях часу (зокрема,
конституювання та функціонування політичної системи; політичний
розвиток у напрямку перетворень; занепад політичної системи (як
діалектичний процес заперечення). Автором наводяться базові
методологічні підходи до вивчення політичного процесу в сучасній
політології (інституційний, структурно–функціональний, біхевіоральний),
форми політичних відносин, які діють в політичному житті суспільства
та їх вплив на вітчизняний політичний процес. Автор звертає увагу
на те, що важливим завданням політичного процесу сьогодення є
забезпечення стабільності суспільно–політичного життя. Наводяться
заходи щодо досягнення політичної стабільності, успішність
яких пов’язується з підвищенням ролі громадянських структур,
забезпеченням більшої прозорості та відкритості при прийнятті рішень,
а також впровадженням нових форм демократичної участі, що не
обмежуються лише епізодичною участю у виборах.
Методика дослідження має конструктивне спрямування і ґрунтується
на сполученні наукових методів (діалектичний метод, методи аналізу та
синтезу, аналітичний метод) та має за мету розгляд політичного процесу
як фактору динамічних змін у політичному житті суспільства.
Узагальнюючи викладене, автор наголошує, що теоретико–
методологічні засади сучасного політичного процесу покликані сприяти
удосконаленню політичної системи.
Ключові слова: політичний процес, політика, стадія, політична система,
політична стабільність, влада, громадянське суспільство.
Mеlnik Ju.P., graduate student of department of political science,
Odessa national university the name of I.I. Mechnikova (Ukraine, Odessa),
shargona@gmail.com
The political process as a factor of the dynamic changes in the
political life of the community
In article political process as category is considered, the analysis of
stages of development of political process in time borders (in particular, an
institutionalization and functioning of political system is carried out; political
development in the direction of transformations; decline of political system
(as dialectic process of denial). The author gives basic methodological
approaches to studying of political process in modern political science
(institutional, structurally functional, bikhevioralny), forms of the political
relations which work in political life of society and their influence on domestic
political process. An author pays regard to that the important task of political
process of segodennya is providing of stability of social and political life.
Measures are pointed on achievement of political stability, progress of which
contacts with the increase of role of civil structures, providing of greater
transparency and openness, at making decision, and also by introduction
of new forms of democratic participation, which are not limited to only
the episodic taking part in the election. A research method has structural
direction and based on connection of scientific methods (dialectical method,
methods of analysis and synthesis, analytical method) and has for a purpose
consideration of political process as to the factor of dynamic changes
in political life of society. Summarizing, an author marks that teoretiko–
methodological principles of modern political process are called to be
instrumental in the improvement of the political system.
Keywords: political process, policy, stage, political system, political
stability, power, civil society.
Мельник Ю.П., аспирантка кафедры политологии, Одесский
национальный университет им. И.И. Мечникова (Украина, Одесса),
shargona@gmail.com
Политический процесс как фактор динамических изменений в
политической жизни общества
Рассматривается политический процесс как категория,
осуществляется анализ стадий развития политического
процесса в границах времени (в частности, конституирование и
функционирование политической системы; политическое развитие
в направлении превращений; упадок политической системы (как
диалектический процесс отрицания). Автором приводятся базовые
методологические подходы к изучению политического процесса
в современной политологии (институционный, структурно–
функциональный, бихевиоральний), формы политических отношений,
которые действуют в политической жизни общества и их влияние на
отечественный политический процесс. Автор обращает внимание
на то, что важным заданием политического процесса в настоящее
время является обеспечение стабильности общественно–
политической жизни. Приводятся мероприятия по достижению
политической стабильности, успешность которых связывается
с повышением роли гражданских структур, обеспечением большей
прозрачности и открытости при принятии решений, а также
внедрением новых форм демократического участия, которые не
ограничиваются лишь эпизодическим участием в выборах.
Методика исследования имеет конструктивное направление
и основывается на соединении научных методов (диалектический
метод, методы анализа и синтеза, аналитический метод) и
имеет целью рассмотрение политического процесса как фактора
динамических изменений в политической жизни общества.
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Обобщая изложенное, автор отмечает, что теоретико–
методологические принципы современного политического процесса
призваны способствовать усовершенствованию политической
системы.
Ключевые слова: политический процесс, политика, стадия,
политическая система, политическая стабильность, власть,
гражданское общество.

Постановка проблеми. Сучасна історична реальність
показує, що зміни політичного ладу, реформування політичної системи, владних структур і управління, уряду,
створення конституційних нормативів, формування політичної культури, удосконалення діяльності парламенту,
здійснення політичних реформ, прийняття законів та ін. –
дії різноманітні за суттю і змістом. Всі ці дії не випливають
одна з одної автоматично, а відрізняються за суб’єктами
творення, за своїми масштабами і глибиною. Результат
різних політичних подій, взаємодія політичних інститутів,
розробка, прийняття та реалізація політичних рішень, програм, законів і нормативних актів становить політичний
процес, що відбиває динаміку політичного життя, розвиток реально існуючих політичних явищ і подій суспільства [3], і є невід’ємною стороною політичної реальності
сьогодення.
Політичний процес характеризує певну сторону, механізм дії політичної системи суспільства, політичну свідомість, політичну культуру в найскладнішій сфері суспільного життя – політичній. Відображаючи реальності
суспільства, реальності соціального, економічного, духовного життя, політичний процес виступає сукупністю
результатів переплетіння різноманітних munie політичної
поведінки соціальних спільностей, соціальних верств та
громадян, діяльності владних органів та структур, реальності, в якій взаємодіють різноманітні субкультури, взаємовиключаючі традиції та багато факторів, що безупинно
вносять у течію подій щось нове, нестандартне [3].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Традиції аналізу динаміки політичного життя складалися протягом
тисячоліть.
У європейській та світовій науковій думці дослідницькі
традиції ідентифікації політичних процесів із природними
явищами та осмислення особливостей їх взаємозв’язку
закладено ще в політичних вченнях античних та середньовічних мислителів (Платона, Аристотеля, Цицерона,
Мак’явеллі тощо). Конкретні природно–територіальні
умови на певному етапі історичного розвитку зумовлювали конкретні способи, засоби та методи реалізації владних
повноважень політичних суб’єктів щодо формування умов
розбудови елементів соціально–політичної структури суспільства [10].
Але тільки на початку ХХ століття визначилися перші
спроби створення розгорнутої теорії політичного процесу. Класичні підходи до визначення сутності політичного розвитку закладено в працях Р.Акофа, М.Вебера,
Е.Дюркгейма, У.Ешбі, Д.Істона, В.Парето, Т.Парсонса,
П.Сорокіна та ін.
Однак дійсну революцію в розвитку теорії політичного
процесу зробила книга Артура Бентлі «Процес управління: до вивчення соціальних тисків» (1908), у якій уперше
була викладена концепція «групи інтересів» [12]. Саме автору належало трактування динаміки політичного процесу
як боротьби і взаємного тиску соціальних груп у боротьбі
за державну владу.
В рамках вітчизняної школи відзначається акцентуація
досліджень на проблемах політичних трансформацій, державотворення, національного розвитку, практичних аспектах демократизації тощо (В.Бабаєв, В.Бебик, А.Волинський,
В.Горбатенко, О.Добродум, В.Журавський, Ю.Каплан,
А.Колодій, О.Куць, О.Литвиненко, Ю.Мацієвський,
Л.Півнева, М.Сазонов, О.Фісун, М.Шаповаленко та ін.),
у той час, коли російські дослідники більш активно розробляють питання типології, структури політичних процесів та ролі в них держави (М.Баранов, О.Дегтярьов,
О.Мелєшкіна, Р.Мухаєв, О.Смолін, О.Соловйов та ін.) [1].
Чималий інтерес до зазначеної проблеми виявляють
західні науковці і політики. Так, Р.Доуз політичний проЗбірник наукових праць «Ґілея: науковий вісник»
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цес ототожнює з поняттям політики в цілому, Т.Парсонс,
Р.Дарендорф, Ч.Мерріам вбачають специфіку політичних
процесів у результатах функціонування політичної системи або в динаміці боротьби суб’єктів політики за статуси і
владу, а також в політичній поведінці суб’єктів політики в
ході реалізації своєї мети тощо.
Проте комплексних досліджень сучасного політичного
процесу в Україні, як специфічної галузі діяльності людей,
в якій діють політичні відносини, ідеї, інститути тощо,
обмаль.
Метою статті є розгляд політичного процесу як категорії, аналіз стадій розвитку політичного процесу в границях
часу, базових методологічних підходів до вивчення зазначеного процесу в сучасній політичній науці, форм політичних відносин, які діють в політичному житті суспільства
та їх вплив на вітчизняний політичний процес.
Виклад основного матеріалу. Термін «процес» походить
від латинського «processus», що означає рух вперед, просування. А політичний процес, насамперед, відображає
динаміку політичного життя, розвиток реально існуючих
політичних явищ.
Зазначимо, що політичний процес – це універсальна
категорія, яка найбільш широко використовується в політичній науці та масовій свідомості. Однак активне використання зазначеної категорії не зберегло за нею суворо
визначеного змісту, тому вона трактується досить повільно. Потреба більш чітко зафіксувати зміст і кордони політичного процесу, виявити його пояснювальні (евристичні) можливості зумовлена не тільки суто науковими, але й
практичними інтересами, і передусім необхідністю аналізу реальних політичних змін і перетворювань у сучасному
суспільстві [9].
В сучасних наукових концепціях політичний процес часто ототожнюється з поняттям «політика» або пов’язується
зі специфікою політичної сфери та діяльністю владних
структур. Такий підхід не дозволяє повністю виявити зміст
політичного процесу. Тому сучасна політична наука у визначенні зазначеного поняття досліджує динаміку політичного життя суспільства та змін у ньому. Відповідно до
концепції динамічного аспекту політики та змін її звичайного стану виявляється, що політичний процес охоплює
не лише політику, а є сукупністю політичних інститутів,
технологій, права, культури тощо [7].
У складній структурі політичного процесу переплітаються і тісно взаємодіють об’єктивні і суб’єктивні чинники. Так, політична діяльність як активний вияв політичних
орієнтацій людини, окремих соціальних груп, класів, націй чи інших суб’єктів політичного життя зумовлюється
їхніми політичними інтересами, а політичні інтереси, у
свою чергу, є виявом їхніх певних матеріальних і духовних
потреб. Політичний процес утілює в собі взаємодію соціальних і політичних структур та зв’язків, що репрезентує
взаємовідносини суб’єктів політики стосовно держави, інших політичних інститутів і політичної системи суспільства в цілому.
З огляду на ці чинники в деяких виданнях політичний
процес розглядається як сукупна діяльність соціальних
суб’єктів, завдяки якій відбувається формування, перетворення і функціонування політичної системи. Цю характеристику політичного процесу з деякими доповненнями та
уточненнями прийняли автори кількох навчальних видань.
Професор В.Ю. Шпак, наприклад, акцентує увагу на тому,
що «політичний процес є сукупністю видів діяльності людей, гарантованих законом і включених у динаміку практично–політичних відносин, які охоплюють усі стадії розвитку і функціонування політичної системи» [11,с.5].
Інші автори, підтримуючи цей підхід, розглядають політичний процес як сукупність дій інституційних і неінституційних суб’єктів щодо здійснювання своїх специфічних
функцій (дисфункцій) у сфері влади, які ведуть врешті–
решт до розвитку чи падіння політичної системи суспільства [9].
Ми погоджуємось з А.Д. Пахарєвим, що політичний
процес відрізняється від правового, економічного, духоЗбірник наукових праць «Ґілея: науковий вісник»
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вного, ідеологічного та інших процесів, насамперед, своїми якісними характеристиками:
– по–перше, він є визначенням конкретного, з кінцевим
результатом процесу певного масштабу (формування певної партії, проведення виборів тощо);
по–друге, відображає реальну взаємодію суб’єктів
політики;
– по–третє, показує як індивіди, соціальні групи та інститути влади з усіма своїми стереотипами, цілями і забобонами взаємодіють один з одним та з державою, реалізуючи при цьому свої специфічні соціальні ролі та функції
[7].
Зазначимо, що політичний процес характеризується
«структурацією» (термін відомого соціолога Е.Гіденса) –
тобто творенням та відтворенням структурних компонентів соціальної та політичної реальності. Саме у політичному процесі можна знайти той сегмент простору політичної
взаємодії, у якій виконуються ролі та функції владних
акторів, виражається сенс та розкриваються цілі (явні та
латентні) їхньої діяльності [5].
Якщо сприймати політичний процес як послідовну зміну станів соціально–політичної дійсності, у першу чергу
політичної системи суспільства, то необхідно звернутися
до логіки його розвитку в границях часу. Враховуючи зазначене, можна виокремити наступні стадії:
– конституювання політичної системи;
– функціонування політичної системи;
– політичний розвиток у напрямку перетворень;
– занепад політичної системи (як діалектичний процес
заперечення).
Стадії (фази) політичного процесу є взаємообумовленими та дозволяють звісною мірою впорядкувати політичну
динаміку. Коли конкретна політична система вже існує
(чи започатковується), то процес її розвитку має круговий
(спиралєподібний) вигляд і відтворюється у тих чи інших
типових формах.
Конституювання політичної системи – історично і логічно початкова стадія (фаза). Вона починається, зазвичай, з актів політичного волевиявлення народу, акцій соціально–політичної творчості: утворення чи установлення
(шляхом виборів чи радикальними рішеннями) нових (чи
інших) органів публічної влади; пристосування колишньої
політико–правової структури до радикально оновлених
обставин тощо. Ця стадія співпадає, як правило, зі зламними чи революційними періодами в житті суспільства,
коли втрачається легітимність влади одних соціально–політичних сил і пануючі позиції займають інші сили. Нові
політичні сили перетворюють політичну систему відповідно до своїх потреб, переорієнтовують існуючі та нові
органи влади на виконання їх політичної волі. Відповідно
змінюються інші політичні інститути, політичні та правові
норми, в яких закріплюється новий вигляд оновленої політичної системи.
На стадії функціонування, перш за все, йде процес; динамічно відтворюються всі компоненти, що притаманні
саме даному історичному типу політичної системи, її соціальної природі та зв’язком із іншими підсистемами суспільства. Ця стадія співпадає зі стабільним періодом розвитку, коли владні соціальні групи посідають свої позиції
міцно, непохитно і досить довгостроково, що, зрозуміло,
супроводжується відносним соціальним спокоєм. В цей
період відтворюються та закріплюються не тільки органі
держави, політичні партії, громадські організації й рухи,
але і процедури, що їх підтримують, політичні механізми, норми, ідеали, символіка і мова. Отже, йде відновлення суб’єктів політичних відносин у всьому різноманіття
форм, позицій, поглядів, ролей, функцій і вчинків.
Стадія (фаза) розвитку політичної системи починається
з певного перегрупування у розташуванні політичних сил.
Внутрішня динаміка політичного розвитку може виявлятися з різною силою й інтенсивністю: модифікації, модернізації, трансформації. Якщо правлячі кола шукають форми
і методи політичного управляння, що не дестабілізували б
співвідношення політичних сил у країні та на міжнародній
арені, то керовані зміни в структурах і засобах володарю-
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вання виводять їх на якісно новий рівень політики, що є
адекватним вимогам сучасної доби. На цій стадії приймаються і виконуються численні політико–управлінські рішення, тобто відтворюється багатоманітна картина життя
державно–організованого суспільства, де можливі не лише
успіхи, а й неспівпадіння, помилки, протиріччя, антагонізми і конфлікти. Розвиток політичної системи постійно
супроводжується протиборством різних течій і тенденцій,
індивідів, груп, класів і спільнот, їх асоціацій; суперечливими зіткненнями їх політичних чи партикулярних інтересів. Своєчасне втручання та зняття політичних антагонізмів можливо забезпечити, якщо здійснювати необхідний
контроль за функціонуванням політичної системи. Для
функції політичного контролю вироблені такі інститути
як: по–перше, вибори, референдуми, звітно–перевиборчі компанії, громадська думка, вільна преса та численні
форми політичної самодіяльності громадян як контроль з
низів; по–друге, контролюючі органі та установи держави
та законотворчість (у т.ч. політична нормотворчість), що
легалізує політичне функціонування в системі.
Стадія занепаду політичних систем принципово співпадає з активізацією соціальних сил, що заявляють про
себе новими формулами організації політичного життя
(владних відносин, політичного режиму, ідеології, соціальної ієрархії, економічних зв’язків). У цьому випадку
спрямованість політичного процесу стає негативною по
відношенню до чинних інститутів влади і законодавства;
руйнівні тенденції перебільшують конструктивні, творчі;
розпад режиму правління набуває незворотнього характеру. В результаті політичного рішення втрачають управлінську силу, а сама еліта влади – свою легітимність [8].
Зазначимо, що циклічний шлях із вищезазначених стадій не є раз і назавжди визначеним. Початок і тривалість
кожної стадії у часі є обумовленим безліччю конкретно–історичних обставин.
У сучасній політичній науці можна виділити три базові
методологічні підходи до аналізу політичного процесу: інституційний, структурно–функціональний та біхевіоральний. І якщо інституційний підхід наголошує на ролі політичних (передусім – державних) інститутів у забезпеченні
динаміки політичного процесу, то структурно–функціональний підхід виходить з категорій політичної взаємодії,
взаємовпливу політичних акторів, їх функцій у політичному процесі. Однією із головних характеристик політичного процесу виступає те, що він є відображенням виконання (або – не виконання) політичними акторами своїх
функцій. Саме хід політичного процесу є тим індикатором,
що демонструє функціональність чи дисфункціональність
політичних еліт, органів державної влади, інституцій громадянського суспільства. Дійсно, у суспільстві перманентно відбувається розподіл та перерозподіл владних
повноважень, засобів їх здійснення, політичної мобілізації
громадян чи зростання конформізму, прийняття процесу
політичних рішень, контроль з боку суспільства, представників мас медіа за політичними елітами, представниками
політичного класу. Біхевіоральний підхід розглядає політичний процес крізь призму політичної поведінки окремих
осіб, або невеликих груп [5].
Специфічними характеристиками політичного процесу на перехідних етапах суспільного розвитку, на думку
А.Волинського, виступають:
а) домінування революційних перетворень над
еволюційними;
б) зміна балансу між базовими та периферійними політичними процесами;
в) інноваційний характер переважної кількості політичних відносин та інститутів;
г) недотримання загальноприйнятих стандартів та методів політичної боротьби між різними суб’єктами політичного процесу;
д) значні хитання в структурі політичної участі;
е) відсутність чітко виражених циклів політичного процесу, які обумовлюються не стільки виборчими циклами,
скільки перманентною боротьбою конкуруючих політичних еліт між собою [2].

304

Випуск 77

Політичний процес в кожному демократичному суспільстві тісно пов’язаний і здебільшого залежить від стану
політичних відносин, які діють в політичному житті цього
суспільства. Політична наука визначає основні форми цих
відносин. Це – політична позиція основних акторів процесу; політичний компроміс представників різних елітних
верств; політична консолідація опонентів у випадках національної доцільності; політичне співробітництво хоча
б тимчасових союзників; конкретна боротьба за владу в
межах конституційного і законодавчого права; політичні
конфлікти; політична напруга і криза.
Сучасна розвинута демократія значною мірою керується основними принципами політичних відносин, які
спрямовують характер політичного процесу в суспільстві.
Серед них: демократична виборність органів влади; розподіл основних гілок влади; політичний плюралізм; єдність
свободи і відповідальності; верховенство закону; врахування громадської думки; врахування інтересів меншин;
відкритість і гласність політичних подій [7].
Для України, як однієї з країн, що недавно стала на
шлях демократичних перетворень, першочергове значення
має питання спроможності інститутів демократії витримати випробування часом, вистояти в політичних конфліктах
і кризах [4].
Об’єктивний аналіз політичних подій в Україні останніх років свідчить, що політичний клас сучасної держави знаходиться далеко від ідеального стану. Формально в
українському політичному процесі існують майже всі перераховані форми політичних відносин. Інша справа полягає в тому, що далеко не всі з них набули повноцінного
розвитку, а деякі і зовсім перебувають у зародковому стані.
Ідейно–політична позиція прокапіталістичних суб’єктів
внутрішньої політики держави є невиразною і малозрозумілою для більшості населення, хоча ці сили володіють
основними фінансово–економічними ресурсами та займають панівні позиції у засобах масової інформації. Єдине,
що об’єднує ці політичні угруповання – це прагнення до
влади. Опозиційне протистояння між ними міститься в
основному в проблемі державного володарювання, а не в
змісті соціально–економічних програм. Таким чином, політичний процес з точки зору політичних позицій основних суб’єктів української внутрішньої та й зовнішньої
політики є різновекторний, строкатий і суперечливий [7].
Політичне співробітництво та політичні компроміси в сучасній українській політиці – явище дуже рідке.
Вітчизняна громадськість стає свідком гострих, а інколи
непримиренних чвар і непорозумінь не тільки між політичними опонентами, а й між вчорашніми союзниками
та коаліціянтами [7]. Прикладами можуть служити протистояння у Верховній Раді України, які останнім часом перетворилися в постійний фактор і фактично паралізують
дієвість законодавчого органу держави, неприховане протиборство вчорашніх політичних союзників тощо.
Таким чином важливим завданням політичного процесу
сьогодення є забезпечення стабільності суспільно–політичного життя. Сама політична стабільність є показником
стану динамічної рівноваги діючих в суспільстві політичних сил. Забезпечення політичної стабільності досягається
завдяки інтеграції суспільства на засадах спільних для всіх
громадян соціально–економічних і духовних цінностей і
норм, ефективної законодавчо–правової системи, розширення громадянських прав усіх членів суспільства. Серед
способів досягнення політичної стабільності: висунення
позитивної інтеграційної ідеї суспільного розвитку; вирішення соціально–економічних проблем; розв’язання
територіальних, національних та релігійних конфліктів;
підписання акта про національне примирення; проведення
«круглого столу» всіх політичних суб’єктів; встановлення
мораторію на страйки та інші радикальні дії; правове визначення діяльності політичної опозиції, посилення контролю за діяльністю апарату державного управління; забезпечення демократичного функціонування засобів масової
інформації та ін. [7].
Успішність названих заходів пов’язується з підвищенням ролі громадянських структур, забезпеченням більшої
Збірник наукових праць «Ґілея: науковий вісник»

Випуск 77

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ
прозорості та відкритості при прийнятті рішень, а також
впровадженням нових форм демократичної участі, що не
обмежуються лише епізодичною участю у виборах.
Розвиток політичної відкритості держави, функціональної взаємодії з громадянським суспільством вимагає розробки та реалізації нових засобів такої співпраці. В цьому аспекті великого значення набуває теорія публічного
управління, інноваційність якої полягає в кількісному та
якісному розширенні кола учасників прийняття політичних рішень. Основна увага при створенні такої моделі
приділяється конструктивній взаємодії адміністративного
та політичного впливів, громадсько–політичного контролю над державним управлінням, відповідальності та підзвітності держави своїм громадянам, участі останніх в політиці [6].
Висновки. Таким чином, розглянувши і проаналізувавши політичний процес як фактор динамічних змін у
політичному житті суспільства, можемо констатувати
наступне.
1. Політичний процес розкриває специфічні риси і грані політичної сфери суспільного життя і є невід’ємною
стороною політичної реальності сьогодення. У найзагальнішому вигляді він характеризує взаємодію політичних і
соціальних структур суспільства, ту площину політики, де
виконуються ролі й функції головних суб’єктів і носіїв політичної влади. При цьому політичний процес розкриває
зміст не тільки конституційних, а й нормативних, реально
існуючих фактів і явищ, що склалися на перетині соціального і політичного життя.
2. Політичний процес є формою функціонування політичної системи суспільства, яка еволюціонує в просторі й
часі і в якої регулюються специфічні політичні відносини
та політичне життя суспільства.
3. Політичний процес, будучи пов’язаним зі специфікою політичної сфери та діяльності владних структур, є також сукупністю політичних інститутів, технологій, права
та політичної культури суспільства і залежить від обраних
політичних засобів, способів, методів основних суб’єктів
політики та відносин між ними.
4. Політичний процес у сучасній Україні, який репрезентує стан реалізації демократичних принципів побудови
державної влади, далекий від ідеального стану. Відсутність
консенсусу у цілях і засобах політичної дії, зокрема у прийнятті політичних рішень, призупиняє розвиток політичної системи, навіть враховуючи нагальні потреби всередині країни.
5. Тільки шляхом модернізації існуючої політико–соціальної системи можливим є її приведення у відповідність
до європейських стандартів.
6. Стабілізація політичного процесу в нашій державі і
розвиток суспільства до дійсної демократизації цілком має
залежати від державницького професіоналізму і відповідальності політичного класу і, в першу чергу, від владних
інституцій, правлячої еліти і провідних лідерів.
7. Таким чином, теоретико–методологічні засади сучасного політичного процесу покликані сприяти удосконаленню політичної системи.
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Досліджено неокорпоративізм в умовах глобалізованого світу. З’ясовано
етимологію слова «принцип» і його сучасне значення. Подана авторська
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etymology of the word «principle» and clearing the ways of its modern
usage; suggesting the own definition of «neocorporatism»and revealing
the impact of environment on the examined phenomenon. It’s stated
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of neocorporatism that are incorporated into 3 groups: internal (collectivism,
concentration, consensus), external (globalism, democratism) and mixed
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Принципы неокорпоративизма в условиях
глобализированного мира
Исследуется неокорпоративизм в условиях глобализированного
мира. Выясняется этимология слова «принцип» и его современное
значение. Представлена авторская дефиниция понятия
«неокорпоративизм» и анализируется влияние внешней среды
на рассматриваемый феномен. После выполнения приведенных
заданий определяются принципы неокорпоративизма в условиях
глобализированного мира.
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Як було прогнозовано, ХХІ ст. є і буде століттям глобалізаційних змін. Модифікується все, в тому числі й політична сфера людського буття: переформатовуються і
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статична, (політичні інститути), і динамічна (політичні
процеси) складові політичного простору. В цій статті ми
проаналізуємо вплив глобальних змін і тенденцій розвитку
останніх на трансформацію неокорпоративізму.
Зауважимо: цілеспрямоване та безпосереднє дослідження корпоративізму й неокорпоративізму в нашій вітчизняній політичній науці, на жаль, не є систематичним.
Феномен розглядають переважно побічно й спорадично,
згадуючи лише в традиційних переліках моделей відносин між групами інтересів і проміжних форм між капіталістичною та соціалістичною економічними системами;
відтак в Україні наукова проблема визначення принципів
неокорпоративізму в глобалізованому світі детально не
аналізувалася. Виняток становить розділ дисертаційної
розвідки В.Гончара й окремі статті вченого, у котрих розвивається концепція «мультиполярного корпоративізму».
Корпоративізм як принцип розподілу державної влади
розглядала також М.Ткачук. Однак її праця, по–перше,
не стосується власних принципів феномену (що очевидно з назви), а по–друге, не зберігається, на наш погляд,
чітке дотримання політичного понятійного наповнення
корпоративізму, а згодом відбувається його змішування
з економічним [7,c.85–88]. Останнє зауваження наріжне: дослідження економічних корпорацій і похідного від
останніх корпоративізму – розвинута галузь вітчизняних
досліджень, але не політичного напряму (навіть тоді, коли
аналізується «політичне підприємництво», як у згадуваній
праці М.Ткачук). «Корпоративізм» у політичному дискурсі, незважаючи на повну ідентичність написання та вимови з економічним, є відмінним феноменом.
Мета нашого дослідження – осмислення перспектив
неокорпоративізму (йдеться про політичне трактування, а
приставку нео– традиційно використовують науковці для
розмежування «старої» та «нової» версій явища) в умовах
глобалізованого світу через виведення його принципів у
новій ситуації. Досягнення мети передбачає: конкретизацію проблем, які виникають із поняттям «принципу», і
відповідно – уточнення поняття неокорпоративізму; визначення впливу зовнішнього середовища на об’єкт дослідження; установлення принципів останнього з урахуванням здійсненого аналізу. Такі етапи дадуть змогу закріпити
теоретичне вивчення феномену в нашій вітчизняній науці,
а також матимуть практичне значення: у молодих демократіях, що розвиваються (до них належить й Україна),
детальне вивчення альтернативних моделей поведінки між
групами інтересів допомагає розширити межі вибору в
процесі практичного застосування відповідних зразків.
Простота поняття «принцип» оманлива. Етимологічно
(і в сучасному повсякденному дискурсі) він означає щось
первинне, необхідне, атрибутивне, тобто те, без чого
це «щось» не може обійтися, те, що конститує самість
«щось». Однак застосування поняття «принцип» викликає
найбільше запитань, коли розгляд стосується проблеми
емпіричного світу та прогнозування розвитку досліджуваного об’єкта в останньому.
Окреслимо проблемність поняття «принцип» через
тріаду філософів «Кант – Гегель – Адорно». Поняття кантівської «речі в–собі» стосується не лише гносеології, а й
аксіології. Принцип, безперечно, не є «річчю в–собі», але
в сповідуванні й здійсненні останнього простежуємо відлуння вічності, яке підсилюється моральною значущістю
принципу (адже, наприклад, можна принципово переходити вулицю на зелене світло). Фізичне у принципі зливається з метафізичним. Г.Гегель зробив наступний крок, «збудувавши міст» між «агностичним потойбіччям» і світом
понять, чим десакралізував уявлення про перше. Т.Адорно
довів до межі закладене Гегелем, стверджуючи, що не може
бути жодної метафізики після Освенциму [1,c.322], інакше
кажучи, не можна, живучи на землі, діяти, дотримуючись
вічного, неземного, відкидаючи умови емпіричного світу.
Наведені постулати «тріади філософів» не варто сприймати як строгу першопричину зміни поглядів на світ (це
стосується, зокрема, Адорно), а радше – як наочний приклад важливого історичного процесу: поняття, незалежного від людини сакрального вічного, спочатку зводиться до
рівня доступності (навіть тоді, коли остання не очевидна

306

Випуск 77

відразу і потребує довгого шляху рефлексії, а людський
розум обожествлюється); згодом метафізику взагалі відкидають на маргінес. Ця проблема зигзагом доторкується
і поняття «принцип», в якому імперативність все більше
замінюється ситуативністю. Остання ускладнює дослідження носія принципів, оскільки суб’єктивна дія менше підтверджує самість суб’єкта, більше ж – зовнішнє
середовище.
Останнє твердження, на наш погляд, значно актуальне
за часів глобалізаційних змін. Рушійна «плинність» описана З.Бауманом [2,c.8], висуває значні проблеми для традиційних, громіздких і статичних інститутів. Це характерно,
зокрема, для національної та соціальної держав, їхніх відносин із транснаціональними корпораціями [3,c.14–20] У
«світі, що втікає» (за термінологією Е.Гідденса), глобалізація також посилює ризики й демократію, водночас послаблюючи традиційну сім’ю і традиції [5,с.37–95]. Ми використаємо твердження німецького й англійського соціологів
стосовно держави (окрім впливу на традиційну сім’ю, що
не стосується нашого дослідження) як допоміжну інформацію для визначення принципів неокорпоративізму в глобалізованому світі.
В попередніх розвідках ми детально обґрунтували,
чому саме не вдається однозначно дефініювати неокорпоративізм. Наше визначення поняття «неокорпоративізм»
фактично стало поєднанням понять неокорпоративізму–1
і неокорпоративізму–2: це «...участь незначної кількості централізованих, потужних акторів у процесі ведення
публічного курсу країни і прийнятті рішень. Сам процес
характеризується обмеженим доступом учасників і стосується здебільшого економічних питань. Принципами процесу є узгодження та досягнення максимально можливого
консенсусу» [4,с.130]. Як очевидно з дефініції, ми визначили окремі принципи неокорпоративізму вже тоді. Однак
наукова ціль цитованої праці полягала в загальнотеоретичному, а не вузькопрофільному дослідженні неокорпоративізму, тому ми розвинемо і значно розширимо згадуваний
аспект тієї розвідки.
Сучасний неокорпоративізм і його принципи неможливо
розглядати без аналізу зовнішнього середовища. Наведена
нами дефініція засвідчує, що неокорпоративізм ґрунтується на основі, яка потужно атакується глобалізаційними
процесами. За такої ситуації питання принципів досліджуваного феномену стає наріжним: збереження власної
ідентичності, самості стає небезпечним для «життя», натомість «підігрування» зовнішньому середовищу зберігає
«життя», але відкидає (хоча й не абсолютно) свою самість.
Неокорпоративізм стоїть на порозі вибору між двома
шляхами, а сам вибір зумовить зміст принципів. На нашу
думку, сьогодні перемагає ситуативна принциповість: неокорпоративні інститути і практики не намагаються претендувати на масштабні позиції, дотримуються головних глобалізаційних трендів або, принаймні, не конфронтують з
останніми. З наукового погляду принципи на такий кшталт
вивчати складніше, адже вони змінюються дуже швидко
(враховуючи надвисокий рівень динаміки глобалізованого
світу й адаптивність та мімікрію, як основні риси ситуативної логіки; такий розвиток подій вважаємо прогнозованим). Тому, на жаль, принципи неокорпоративізму, визначені в цьому дослідженні, навіть за відсутності вагомих
помилок у нашій аналітичній стратегії, можуть з часом
втратити актуальність та істинність.
Хибно виводити простий перелік принципів неокорпоративізму без систематизації останніх. Ми вже пояснили,
що найосновніші атрибути сучасного неокорпоративізму
стають не лише виявом самості феномену, а й адаптацією до вимог зовнішнього середовища. З цього приводу
пропонуємо використовувати поняття внутрішніх (котрі
походять від самості неокорпоративізму, виражають його
ідентичність) та зовнішніх (походять від тиску зовнішнього середовища на суб’єкт) принципів. Однак і цього
недостатньо: іноді два типи впливів збігаються. Існують
також постійні впливи зовнішнього середовища на суб’єкт.
Вони настільки довго впливають на феномен (або ж навіть
спричинили витворення феномену), що стали імпліцитним
атрибутом останнього. Тому принципи неокорпоративізму
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такого штибу ми називаємо змішаними. Зважаючи на етимологію слова «принцип», намагатимемося виокремити
лише найважливіші атрибути неокорпоративізму, уникаючи надмірного розпорошення.
Ми стверджуємо: сучасний неокорпоративізм має лише
три внутрішніх принципи – колективізм, концентрацію
та консенсусність. Зміст першого становить традиційна
інтерпретація індивіда передусім як члена групи, суспільства загалом. Корпоративні інститути і практики,
неважливо бі– чи трипартичної формації учасників, макро–мезо– чи мікрорівня здійснення, функціонують за допомогою колективних централізованих гравців. Перший
принцип перегукується з другим – принципом концентрації. Неокорпоративізм намагається концентрувати
учасників гри й обговорювані питання, зібрати воєдино
представників різних соціальних верств. Бажання почути
суспільство загалом, задовольнити потреби усіх учасників неокорпоративних практик наголошується у третьому
принципі – консенсусності. Ці принципи неокорпоративізм успадкував від корпоративізму і не може, з одного
боку, зовсім відмовитися від них, щоби не втратити сутності. З іншого – зазначені принципи, через тиск глобалізаційних процесів, стають формалізованими та десакралізованими. Окрім того, навіть у «скороченому варіанті»
вони часто нездатні виконувати покладені на них буденні
функції. Формалізація та десакралізація принципів у тому,
що сучасні неокорпоративні практики не мають «найвищої цілі». Це вже не панацея для примирення ворогуючих
класів, оскільки індустріальна економіка давно заміщена
сервісною, а для зростаючої кількості «білих комірців» і
працюючих жінок, профспілки (з наведеного нами аналізу
зрозуміло, чому потужні останні й сприятливі для неокорпоративних практик) не є вигідними [14,c.3,8]. Проблема
полягає навіть не стільки в тому, що значна частина людей, зайнятих у третьому секторі економіки, не асоціює
себе з профспілками, скільки в загальному тренді індивідуалізації, яка підкріплюється новими ресурсами в досягненні економічної незалежності, наприклад, «фрі–райдінгу». Тому сучасний індивід переважно не ідентифікує
себе через певну соціальну групу, натомість ідентифікація
відбувається через самого себе. У цьому сенсі принципи
сучасного неокорпоративізму залишаються близькими за
формою до принципів корпоративізму (уточнимо: останній, окрім уже наведених, мав щонайменше два додаткових внутрішніх принципи – солідаризму і братерства,
котрі втратили значення унаслідок послаблення впливу
соціал–демократичних і католицьких ідей у сучасному
світі), але за змістом значно відрізняються. Використання
неокорпоративних інститутів і практик перетворюється на
питання політичної доцільності, інакше кажучи, на одну
із можливих стратегій політичного обміну, застосовуваних
ситуативно з метою досягнення політичної вигоди.
До зовнішніх принципів неокорпоративізму зараховуємо глобалізм і демократизм. Перший наголошує на нових
умовах існування неокорпоративних інститутів і практик:
вони вже не можуть бути автаркійними, зосередженими
лишень на собі й змушені звертати увагу на агресивне
зовнішнє середовище. Зауважимо: наявність транснаціональних корпорацій та інших недержавних центрів сили,
здатних впливати на політичний простір певної держави,
знаходячись поза юрисдикцією останньої, – неуникненна
реальність сучасного світу негативно впливає на неокорпоративні практики (передусім макрорівневі). Однак цей
вплив не обов’язково односторонній. Так, впливова теорія
П.Катценштейна стверджує: невеликі країни Європи краще впоралися з викликами неолібералізму в 80–х роках ХХ
ст., аніж їхні великі сусіди, і в передбачуваному майбутньому вони й надалі будуть відкритішими до глобалізаційних
процесів [17,c.87]. Для неокорпоративізму, згідно з цими
твердженнями відкриваються неочікувані перспективи:
П.Катценштейн досліджував сім країн (Австрію, Бельгію,
Данію, Нідерланди, Норвегію, Швейцарію, Швецію), котрі більшою чи меншою мірою асоціюються з неокорпоративізмом. Такий потужний глобалізаційний тиск як
інтернаціоналізація економіки змушує невеликі країни
(відповідно з невеликими економіками) адаптовуватися до
Збірник наукових праць «Ґілея: науковий вісник»
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нових умов. Оскільки ж автаркійні намагання можуть виявитися безглуздими, то єдиним раціональним варіантом
є інтеграція в сучасний економічний простір. Проте для
здійснення останнього кроку потрібна консолідація внутрішніх соціо–політичних сил, імовірною варіацією якої є
неокорпоративізм. Такий приклад засвідчує, з одного боку,
що глобалізація не обов’язково згубно впливає на досліджуваний феномен. З іншого – цей самий приклад акцентує на необхідності певних умов (у конкретному випадку – невеликий розмір країни, який збільшує вірогідність
відносної гомогенності суспільства). Неокорпоративізм
навряд чи можна формувати на непридатному місці, без
створення відповідних умов. Яскраве підтвердження цього – Ісландія: у 2008 р. вона стала однією з найбільших
жертв всесвітньої фінансової кризи. Причина полягала у
формуванні неокорпоративних практик без достатнього
залучення організованої Праці, відсутності потужної лівої
партії, що опікувалася би цим процесом (при владі тривалий час були консерватори), політиці протекціонізму і
загалом відсутності культури консенсусу [22,c.378–381].
Інші невеликі держави Європи постраждали більше від
своїх великих «колег» у період останньої масштабної
кризи. Однак зазначимо: не варто гіперболізувати згубні
ефекти глобалізованої економіки. Скажімо, немає чіткого
емпіричного підтвердження відомого песимістичного прогнозу: «Нас чекає локалізоване багатство і глобалізована
бідність» (З.Бауман). У цьому аспекті видається цікавою
розвідка В.Малєра стосовно впливу економічної глобалізації на нерівність розподілу доходів. Автор визначив три
основні рушії глобалізації – міжнародна торгівля, іноземне
інвестування, потік фінансів. Для кожного він знайшов емпіричний шлях вимірювання. Виокремлені вченим залежні, незалежні й контрольна змінні надали змогу з’ясувати
суть впливу економічної глобалізації на нерівність розподілу доходів [18,c.11–16]. Дослідники дійшли до цікавих
висновків: переважно жоден із рушіїв глобалізації не має
вагомої позитивної кореляції зі залежними змінними.
Узагальнимо: песимістичні прогнози антиглобалістів не
підтвердилися емпірично [18,c.24–25]. Однак не будемо
абсолютизувати це емпіричне дослідження, адже воно
частково суб’єктивне, а також стосується ранньої глобалізації (застосовуються емпіричні дані в часовому діапазоні:
кінець 60–х – кінець 90–х років ХХ ст.). Так, останні 15
років стали епохою блискавичної інтернет–експансії, що
кардинально змінило саму глобалізацію. Інакше кажучи:
сучасні зміни надто складні, аби можна було стверджувати одновекторність їхнього впливу на неокорпоративізм,
хоча, безсумнівно, останній змушений існувати у надзвичайно активному середовищі, що й робить глобалізм принципом досліджуваного нами феномену.
Другий наріжний зовнішній принцип неокорпоративізму – демократизм. Це неокорпоративізм з авторитарним
минулим свого предтечі, непохитною вірою в існування загального блага і – найважливіше – концентраційно–обмежувальними інститутами і процедурами не може уникнути
труднощів з агресивною демократизацією. Найбільші проблеми виникають з цим у середовищі організованої Праці.
У цьому мікропросторі стають вагомими два процеси: з
одного боку, необхідно постійно надавати звичайним працівникам докази прозорості дій представників профспілок
в неокорпоративних інститутах. Цього можна досягнути
лише внаслідок вільних дискусій, котрі не враховуватимуть різницю в статусі та будуть рівноцінно ставитися до
кожного запропонованого рішення [19,c.263]. Хоча розвивається і парадоксальний тренд: у неокорпоративних переговорах з державою сучасні профспілки готові робити
серйозні поступки, лише би демократично легітимізувати
себе [10,c.35]. Отже: глобалізм і демократизм як зовнішні
принципи неокорпоративізму сприяють домінуванню ситуативної логіки у діях останнього.
Ми виокремили три змішаних принципи неокорпоративізму – діалектизм, традиціоналізм, інституціонал–функціоналізм. Противники діалектики стверджують: дихотомічний підхід неактуальний – це спрощене розуміння
багатобарвності сучасного світу. Стосовно неокорпоративізму цей аргумент теж релевантний: діалектика класової
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боротьби ліквідована (один із екстремумів радикально змінився). З такими аргументами ми погоджуємося, але противники діалектики забувають про вічність відмінності між
світом «у–собі» та світом «для нас». Ми спостерігаємо світ
у його різноманітті, проте зберігаємо інформацію про нього у поняттях. Людському розуму зручно систематизувати
зібране за допомогою категорій. У цьому аспекті згадується твердження Ф.Енгельса; якщо діалектичне протиріччя
неочевидне, то потрібно піднятися до найвищого рівня
категоричності, тоді воно стане зрозумілим. Водночас ми
не підтримуємо марксистський принцип відображення,
ґрунтуючи думки на відмінності між емпіричним світом
і мисленням. Цей загальний феномен злився з внутрішніми протиріччями неокорпоративізму (можливо, розум і не
відображає абсолютної достовірності, але однозначно не
безсилий у пізнанні самості досліджуваного феномену),
зберіг старі й витворив нові діалектичні пари, на кшталт,
корпоративізм ↔ неокорпоративізм; неокорпоративізм–1
↔ неокорпоративізм–2; одиничне ↔ загальне; глобалізм
↔ фундаменталізм. Для досліджуваного нами феномену –
це наріжні риси самосвідомості, а не загальнофілософські
питання.
Третій змішаний принцип неокорпоративізму – традиціоналізм. Ми передусім розглядаємо його як категорію
певного соціокультурного простору, тобто наріжний камінь, без котрого останній втрачає самість. Для наочності
застосуємо концепцію предомінантних інституціоналізованих моделей політичних систем, що стверджує: цілісна
цивілізаційна європейська модель ґрунтована на чотирьох
стійких підмоделях: Англійській, Нордичній, Німецькій,
Латинській. Їх спадщина зіграла велику роль у раціональній 1) організації суспільства ( корпоратизм проти асоціативності) та 2) організації влади (етатизм проти соціеталізму). Поєднання двох вимірів, їхня екстраполяція на
держави витворює чотири інституційні види останніх: 1)
ліберальні; 2) корпоративні; 3) етатистсько–корпоративні;
4) держави – нації; [16,c.9]. Кожен із видів зумовлений конкретною предомінантною моделлю; там, де домінує асоціативний уклад суспільства неокорпоративізму, складніше
стати успішним, аніж там де домінує корпоративний відповідник. Вагомість цих та інших складових традиціоналізму
підтверджують й інші вчені [11,c.3–11;20,c.32;21,c.27–35].
Однак складно точно прогнозувати майбутнє: глобалізація
має потужний уніфікаційний ефект, що знищує національні відмінності й здатний зруйнувати навіть потужний фундамент на кшталт згадуваних предомінантних моделей.
Імовірно, витворюється нова єдина всесвітня модель, яка
замінить розділених попередників.
Останній змішаний принцип – інституціонал–функціоналізм. Неокорпоративізм завжди опирався (хоч і слабше
від корпоративізму) на формальні інститути. Сучасний світ
видається реальністю, де все тверде плавиться. Це правда,
як і те, що традиційна система інститутів доповнюється
густою мережею неформальних інституцій. Однак, згідно
з зауваженням У. Бека, світ глобалізації є водночас світом
зростання політизації [3,c.9]. Можна стверджувати, що сучасні умови роз’їдають державу–націю та соціальну державу, тобто інститути з духовними цілями. Однак держава
як прагматичний функціональний інститут (з цього приводу ми не виокремлюємо інституціоналізм і функціоналізм,
а досліджуємо їх як єдиний феномен) усе ще залишається
потужним носієм політичної влади. Тому, на наш погляд,
неокорпоративізм–2 переважатиме неокорпоративізм–1 за
сучасних умов (оскільки він гнучкіший і придатніший для
розгляду короткотривалих проблем), але нестабільність
глобалізаційних процесів потребує, нехай реформованих,
проте потужних функціональних інститутів. Емпіричні дослідження підтверджують важливість інституційних чинників [14,c.27] і особливостей політичної системи загалом
[9,c.1340–1348]. Стосовно неокорпоративізму і дотичних
до нього питань особлива роль належить інститутові політичних партій, наприклад: домінуюча в уряді коаліція
(партія) суттєво впливає (щоправда, за опосередкуванням ідеологічною приналежністю) на показники нерівності між доходами громадян [12,c.93–94;18,c.18]. Інститут
неокорпоративних практик збільшує самоідентифікацію
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громадян у «ліво–правому» просторі [15,c.640]. Рівень
централізації неокорпоративних інститутів і практик визначає рівень дисперсії зарплат [8,c.42]. Узагальнимо: всі
наведені приклади, незважаючи на тренд перетворення неокорпоративізму на практику політичного обміну [13,c.20]
потребує інституційної основи, ґрунтованої на прагматичності й поліфункціоналізмі.
Перед підбиттям підсумків окреслимо власне відношення до прогнозів перспектив неокорпоративізму, запропонованих у працях В.Гончара. Ми погоджуємось з його
твердженням про часову дискретність глобалізаційних
процесів: попри те, що глобалізація є домінуючим трендом, певні регіони світу значно відстають від її авангарду.
Саме тому Гончар пропонує не одну, а три тенденції розвитку перспектив неокорпоративізму – мультиполярний,
олігархічний та мезо(мікро)корпоративізм [6,c.125–127].
З формою «багатошляхової» концепції ми згодні, однак зі
змістом останньої – лише частково. Детальніше: ми приймаємо другий шлях Гончара повністю, третій – частково
і не приймаємо перший. Мультиполярний неокорпоративізм, на наш погляд, занадто «романтичний» підхід, що
недооцінює сучасні реалії. Яскраво виражені постіндустріальні країни, де, за твердженнями Гончара, може виникнути такий вид феномену, не можуть стати «чистим»
симбіозом держави і суспільства. Скажімо, недавня серія
«шпигунських скандалів» у США – країни яскраво англо–
саксонського типу (країни цієї традиції іноді навіть називають «бездержавними суспільствами») – підтверджують:
тенденція до віддалення між суспільством і державою не
менш реальна, ніж їхнє зближення. Гончар правий, що глобальне протистояння між Капіталом і Працею вичерпало
себе, однак не зникли питання заробітної плати, податків,
котрі завжди потребуватимуть контакту з офіційними інститутами. Також навряд чи «групи за інтересами» чи
«функціональні асоціації» зможуть повноцінно виконувати політичні функції, як це роблять політичні партії чи
формалізовані групи інтересів. Криза останніх існує, але
потреба реформи не означає зникнення.
Для уникнення непорозумінь з подальшими дослідниками додамо: ми визначали принципи неокорпоративізму як
найкатегоричніші основи останнього, тому окремі важливі
ознаки не входять до нашого переліку. Так, безсумнівно,
правильні висновки Гончара про комунітарно–егалітарні принципи феномену ми імпліцитно ввели у принципи
колективізму і консенсусу. Важливо пам’ятати й про дискретність глобалізаційного процесу – наведені принципи
стосуються передусім авангарду останнього, а не периферії, де ситуація може значно відрізнятися. Не менш вагомим чинником є шалена динаміка глобалізації, її здатність
швидко змінювати принципи, що може відбутися і з відповідними неокорпоративізму також. Ми усвідомлюємо
необхідність детальнішого опису впливів ТНК, урядових
і неурядових міжнародних організацій на сучасні неокорпоративні практики. Проте, на жаль, ми обмежені обсягом
статті, тому зосередилися лише на визначенні принципів
досліджуваного феномену, коротко окреслюючи роль зовнішніх чинників у цьому процесі.
Підсумовуючи, доходимо такого висновку: існує вісім
принципів неокорпоративізму, котрі ми згрупували у три
групи: внутрішні (колективізму, концентрації, консенсусності); зовнішні (глобалізм, демократизація); змішані (діалектизм, традиціоналізм, інституціонал–функціоналізм).
Принципи першої групи походять від самості феномену,
другої – від зовнішнього середовища, третьої – від синтезу перших двох, а також константних впливів зовнішнього середовища на неокорпоративізм. Зауважимо: оскільки
сучасний неокорпоративізм користується ситуативною логікою, то ці принципи є релятивними. На основі аналізу
найдетальнішого сучасного прогнозу перспектив неокорпоративізму В.Гончара ми запропонували і обґрунтували
власну альтернативу концепції «мультиполярного неокорпоративізму» українського вченого.
Визначені нами принципи, отже, належать до перших
спроб вітчизняних науковців детального дослідження у
цьому напрямі й тому потребують наукової дискусії та емпіричних досліджень.
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Громадянство та політичні права мігрантів
Розглядаються сучасні підходи до визначення громадянства, а також
основні принципи приналежності до нього. Аналізується зв’язок між
отриманням громадянства мігрантами та обсягом їх політичних прав
у країні прийому. В основі статті лежить порівняльний метод, оскільки
об’єктом дослідження є міграційна політика і правове регулювання
питань громадянства та політичних прав мігрантів в значній групі
зарубіжних країн.
Діалектичний метод дозволив розглянути інститути громадянства та
політичних прав мігрантів у контексті пристрою країн західної демократії,
загальних процесів глобалізації та затвердження міжнародних
стандартів у галузі прав людини. Історичний метод застосовувався для
дослідження еволюції громадянства, розкриття його особливостей щодо
негромадян.
Ключові слова: громадянство, політичні права, «негромадяни», виборчі
права.
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Citizenship and political rights of migrants
Consider new approaches to the definition of citizenship and the basic
principles of affiliation to it. The relationship between citizenship and migrant
terms of their political rights in the country of reception are analyzed. At the
core of the article is a comparative method, as the object of study is the
migration policy and regulation on citizenship and political rights of migrants
to a large group of foreign countries.
Dialectical method allowed us to examine the institutions of citizenship
and political rights of migrants in the context of the unit of Western
democracy, the general processes of globalization and adoption of
international standards of human rights. The historical method was used to
study the evolution of citizenship, the disclosure of its features with respect
to non–citizens.
Keywords: citizenship, political rights, «non–citizens», voting rights.
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Гражданство и политические права мигрантов
Рассматриваются современные подходы к определению
гражданства, а также основные принципы принадлежности к нему.
Анализируется связь между получением гражданства мигрантами
и объемом их политических прав в стране приема. В основе статьи
лежит сравнительный метод, поскольку объектом исследования
является миграционная политика и правовое регулирование вопросов
гражданства и политических прав мигрантов в значительной группе
зарубежных стран.
Диалектический метод позволил рассмотреть институты
гражданства и политических прав мигрантов в контексте
устройства стран западной демократии, общих процессов
глобализации и утверждения международных стандартов в области
прав человека. Исторический метод применялся для исследования
эволюции гражданства, раскрытие его особенностей по неграждан.
Ключевые слова: гражданство, политические права,
«неграждане», избирательные права.

З кінця XX століття спостерігаються радикальні зміни у розумінні громадянства та надання політичних прав
мігрантам, а також відбуваються наукові дискусії, стосовно даного питання. Такі науковці, як Я.Сойсал, Л.Моріс,
Р.Баубок [3;6] піддали сумніву обов’язковість прийняття
громадянства та отримання політичних прав як кінцевий
результат повноцінної інтеграції мігрантів. Також, беззаперечність потреби політичних прав для мігрантів ставиться
під сумнів у працях К.Йоппке, Є.Моравської, Р.Хансена
[4], вони підкреслюють, що майже нерозривні зв’язки між
поняттям громадянства та розширеними правами поступово розмиваються. На противагу їм Л.К. Челіус [2] відстоює
думку, що надання політичних прав мігрантам вкрай необхідне для відчуття ними повноцінного членства у суспільстві країни–прийому. З цього ж приводу Д.Апап відзначає,
що «громадянство є найбільш вагомим методом соціальної
інтеграції» [1]. Така дискусія між науковцями доводить не
лише актуальність даного питання, а й складність у його
розумінні.
Саме тому метою цієї статті є встановлення зв’язку між
наданням громадянства мігрантам та обсягом їх політичних прав. Завдання, які забезпечують досягнення мети, є
наступними:
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– проаналізувати основні теоретичні підходи щодо розуміння громадянства;
– розкрити принципи приналежності до громадянства;
– виявити зв’язок між громадянством та обсягом політичних прав мігрантів;
– охарактеризувати практику надання виборчих прав
мігрантам.
Попадання «мігрантів» на територію іншої держави
розхитує основи традиційного принципу приналежності.
Легальне перебування мігрантів на території вимагає їх неминучої участі у взаєминах з державою, що регулюються
за принципом територіальної приналежності. Така участь
забезпечує мігрантів деякими громадянськими правами.
Однак будь–які зусилля легальних мігрантів з демонстрації належної громадянам країн–реципієнтів поведінки недостатні для того, щоб зарахувати їх до числа «своїх за
походженням». Таким чином, статус мігранта в сучасних
державах відрізняється тим, що він, як мінімум забезпечує
можливість участі людини у трудовій сфері, отримання
деяких соціальних благ та інших публічних областях, але
виключає їх зі сфери політичної участі – символічної приналежності до «своїх». Дану приналежність (включення у
політичну сферу) у повному обсязі забезпечує громадянство, яке надає право членства і участі у політичному процесі. «Громадянство і політичні права слід розглядати як
універсальні по відношенню до інших груп прав оскільки
саме вони найбільш важливі для внутрішньої громадсько–
політичної системи і для міжнародного порядку» [10].
У філософії права та політології виділяють два основних підходи щодо розуміння громадянства, кожен з яких
має своїх прихильників. У рамках ліберальної традиції, що
передує ідеям Дж.Локка, сформувалося індивідуалістичне
розуміння ролі громадянина і концепції «пасивного громадянства». Відповідно до цієї концепції, громадянство розглядається як статус, що передбачає певні права і свободи
і захист з боку держави в обмін на особисту лояльність.
Громадянство надає особі можливість реалізовувати права
і свободи, вимагати дотримання принципу рівності перед
законом, а також здійснювати вплив на осіб, які приймають рішення. У рамках цієї концепції громадянин фактично виступає як один з приватних суб’єктів, який має свої
законні інтереси перед державою.
У руслі традиції, що спирається на теоретичний здобуток Аристотеля, з’явилося комунітарне уявлення про
громадянство та концепція «активного громадянства».
На думку комунітаристів, громадянство передбачає не
лише права і обов’язки, а й громадянські чесноти, тобто
готовність громадян розглядати загальне благо держави
як важливу складову особистих інтересів. При цьому цивільні чесноти можуть проявлятися в різноманітних формах – участь у виборах, акціях громадянської непокори в
разі прийняття несправедливих законів, захист держави зі
зброєю в руках від зовнішньої агресії, тощо.
Прихильники цієї концепції розглядають громадянство
як інтегрованість у політичне співтовариство, члени якого
можуть сформувати свою особисту і соціальну ідентичність тільки спільно, в рамках загальних традицій і визнаних інститутів. Громадянство – це публічна функція,
що припускає участь у політичній діяльності та колективній практиці самоврядування на постійній та регулярній
основі. При цьому участь у самоврядуванні трактується
і як форма ідентифікації особи з спільнотою, заснованої
на певних цінностях та політичній культурі, і як сутність
свободи.
Слід зазначити, що в даний час в країнах західної демократії відсутня єдина загальновизнана концепція громадянства, але слід визнати, що перш за все воно передбачає,
як основоположний, зв’язок між державою та індивідами,
що її утворюють.
Громадянство – це система можливостей і зобов’язань, з
допомогою яких людина визначає своє ставлення до політичної системи, бере участь в публічній політиці, взаємодіє з усіма учасниками політичного процесу. Разом з тим,
громадянство є формою підтвердження автономного статусу особистості, вираженого в наборі прав людини. Цей
автономний статус «передбачає політичну участь на рів-
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них основах в процесах обговорення і прийняття рішень»
[10]. Слід взяти до уваги той факт, що не тільки громадяни,
але й мігранти–негромадяни, що постійно проживають в
країні прибуття, теж є повноцінними учасниками соціальних та економічних процесів, однак не повноправними
учасниками політичних процесів. У зв’язку з цим дослідники зауважують, що справжня демократія може бути досягнута лише в умовах, коли всі індивіди, що проживають
на одній території і складають своєрідну спільноту, беруть
участь у виробленні, інтерпретації та імплементації норм,
що мають прямий стосунок до прав, свобод і обов’язків
кожного конкретного індивіда, тобто до політичної участі. Хоча дане зауваження не відображає реальної картини,
адже сучасне «демократичне суспільство» – це суспільство
де існують відмінності у правах «зареєстрованих» (громадян) та «незареєстрованих» (мігрантів–негромадян), і якби
не наявність відмінностей – не було б фактично і самого
інституту громадянства як джерела легітимної влади в сучасному суспільстві. Німецький дослідник К.Шмітт визначив це як принцип, що лежить в основі реально існуючої
демократії, згідно з якою «не тільки рівні рівні, але і до нерівних не можна ставитися на рівних... Рівність тільки тоді
цікава і цінна в політичному відношенні, коли у неї є зміст,
тобто існує можливість і ризик нерівності» [12,с.208].
В ряді країн з жорсткими правилами надання громадянства воно класифікується як «кінцевий етап інтеграційного процесу і нагорода за нього». Там, де законодавство
більш ліберальне, громадянство «вважається серединною
віхою інтеграційного процесу… розглядається як визнання добросовісних інтеграційних зусиль і подяка за їх продовження» [5,с.93].
Система громадянства будь–яких державних утворень
має в собі два принципи приналежності до спільноти громадян. Перший – це принцип національності (міф про національну єдність). Він визначає приналежність до спільноти примордіального – за фактом народження або «через
кров». Передача громадянського статусу у спадок закріплює ексклюзивність громадянства. Людина народжується тільки один раз і не вибирає батьків. Сам по собі факт
народження «приписує» індивіда до певної національної
спільноти. Це правило приналежності до спільноти громадян принципово закрите для «чужих». Воно засноване
на традиційній – сімейній громадянській солідарності.
Другий принцип громадянства – територіальний – відкритий для всіх, хто проживає на державній території. Це
так званий егалітарний принцип громадянства. Всі ті, хто
легально перебувають на території та ведуть належний
спосіб життя, можуть бути включені в товариство рівних.
Дотримуючись цього принципу, ніхто з тих, хто проживає на території не може бути виключений з системи забезпечення соціальної рівності без особливого для цього
приводу. Хоча досить часто сучасні держави паралельно
оперують кардинально різними принципами регулювання
доступу до статусу громадянина – поєднувати традиційний, або спадковий, та егалітарний.
Ключовими індикаторами, що свідчать про ставлення
держави до іноземних громадянам є наступні: характер
вимог, що висуваються до мігрантів у першому поколінні,
які претендують на громадянство; можливість збереження
громадянства за походженням після натуралізації; спрощення умов прийому до громадянства у разі укладення
шлюбу з громадянином країни; особливий підхід до надання громадянства дітям–мігрантам в другому і третьому поколінні, народженим і тим, що проживають в країні
перебування на довгостроковій основі.
Здійснюючи регламентацію питань громадянства, законодавець будь–якої країни вирішує питання про те, яким
чином надати громадянство лише тим іноземцям та особам без громадянства, від яких можна очікувати інтеграції
до держави,що приймає, і на підставі яких критеріїв можна
визначити перелік даних осіб.
Останнім двадцятиліттям законодавство про громадянство країн західної демократії зазнало суттєвих змін. У багатьох державах були пом’якшені підходи щодо надання
громадянства особам, що проживають в країні на довгостроковій основі (Німеччина, Бельгія). Разом з тим деякі
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держави, традиційно віддали перевагу ліберальній політиці щодо надання громадянства, інші розпочали більш
жорстке правове регулювання в міру збільшення частки
мігрантів у складі постійного населення країни (Ірландія,
Нідерланди).
Політичні права, як правило, витікають із громадянства.
Політичні права безпосередньо пов’язані з участю людини
в соціальних та політичних процесах на усіх рівнях управління, в публічній політиці, в формуванні та діяльності
органів державної влади і місцевого самоуправління, прийняття та реалізація політичних рішень і т.п.
Об’єм політичних прав завжди розрізняється у осіб,
що мають громадянство країни проживання, у осіб, що не
мають громадянства країни проживання, але мають громадянство іншої країни, і у осіб, що взагалі не мають громадянства. Відповідно, до мігрантів, що підлягають під дві
останні категорії, використовується поняття «негромадяни» [10].
Форми участі іноземців у політичному житті країни перебування значною мірою визначаються тими можливостями, які їм надаються. Мова може йти про виборчі права і
свободу об’єднання, формування консультативних органів
і структур, що представляють інтереси мігрантів. І саме у
таких умовах виникає питання про пошук «допустимих»
форм політичної участі мігрантів. Частіше за все це вирішується шляхом надання обмеженого об’єму політичних
прав (не зважаючи на те, що різні дослідження підтверджують гіпотезу про визначально низьку орієнтованість
мігрантів–негромадян і натуралізованих громадян на активну участь в країні–прийому), або шляхом інституціоналізації можливостей для неформальної (консультативної)
участі мігрантів в політиці.
Одна із перших класифікацій політичних прав мігрантів–негромадян така:
1) участь в електоральних процесах в країнах–походження (повернення на період проведення виборів в рідні
країни або голосування в консульствах своїх країн). До цієї
ж категорії слід віднести членство в зарубіжних філіалах
партій, рухів та організацій, створених і діючих на батьківщині мігрантів і фінансованих урядом країни–походження
або діаспорою;
2) участь в роботі консультативних структурах при органах влади в країнах–прийому, створених для включення
мігрантів в процес обговорення питань, що безпосередньо
стосуються їх інтересів;
3) «індустріальна» участь (профспілки, ради робочих та
інше);
4) соціальна і громадська участь (членство в релігійних
і культурних організаціях);
5) позапарламентська активність (мітинги, рухи, демонстрації, символічні акції і політичне насилля) [7,с.19–20].
Серед найважливіших політичних прав є право обирати
та бути обраним, що протягом історії залежало від раси,
розміру власності, статі та віросповідання. У другій половині ХХ століття ці обмеження зникли майже скрізь, проте
з’явилося нове – статус мігранта. Але відсутність громадянства не завжди виключає мігрантів із електорального
процесу. У ряді держав Західної Європи виборчі права на
місцевому рівні гарантуються не тільки громадянам держав–членів ЄС, а й іншим іноземцям. У деяких країнах
виборчі права надаються тільки громадянам конкретних
країн на умовах взаємності (Мальта – громадянам держав–
членів Ради Європи, Португалія – громадянам тих держав,
з якими укладено відповідні міждержавні угоди).
Д.Ернест на основі таких критеріїв, як тип виборів (місцеві, регіональні чи національні) і наявність можливостей
участі в них мігрантів (всіх або окремих категорій) як виборців, виділив шість груп держав:
– держави, які не надають права участі;
– держави, в яких національний уряд не надає право голосу, але місцеві і регіональні рівні влади надають мігрантам можливість участі у виборах в межах своєї компетенції;
– держави, в яких національний уряд надає виборчі права мігрантам для виборів до місцевих органів влади, але
вони повинні бути громадянами певних країн;
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– держави, в яких національний уряд надає виборчі
права мігрантам, щоб голосувати в парламентських чи національних виборах, але іноземні резиденти повинні бути
громадянами певних країн;
– держави, в яких національний уряд надає виборчі права всім мігрантам незалежно від громадянства, але тільки
на виборах до місцевих органів влади;
– держави, в яких національний уряд надає виборчі права мігрантам незалежно від їх громадянств, і вони можуть
брати участь у парламентських виборах або у виборах у
федеральні органи [11,с.182].
Дана класифікація відображає основні моделі надання
виборчих прав мігрантам.
Отже, слід відмітити, що громадянство країни проживання дає індивіду більш широкі можливості та повноваження з досягнення і захисту своїх інтересів, відсутність
громадянства не відміняє цих можливостей, а лише дещо
обмежує їх. Навіть не володіючи громадянством, іноземці мають цілий ряд можливостей для участі в політичній
сфері країни–прибуття. А також слід зауважити, що держава–прийому повинна докласти максимальних зусиль для
того, щоб інтереси найбільш вагомих спільнот мігрантів
мали вираження хоча б опосередковано: через урахування
рекомендацій та побажань мігрантських асоціацій членам
міських рад; організацію спільних зустрічей між представниками органів правління, мігрантів та організацій,
які підтримують їхні інтереси; співпрацю з недержавними
організаціями на локальному і загальнонаціональному рівнях. У такий спосіб, навіть маючи ускладнений доступ до
політичних прав та отримання громадянства, мігранти будуть відчувати себе потрібними приймаючому суспільству
і його невід’ємною частиною.
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Аналіз впливу кінофільмів на аудиторію
глядачів в рамках комунікативних процесів
в міжнародних відносинах
Розглядається загальний вплив кінофільмів на глядацьку аудиторію,
розбирається процес декодування кіно. Застосовується семіотичний і
психотерапевтичний підходи до аналізу фільмів, формуються поради
щодо застосування кінофільмів в процесах комунікації в міжнародних
відносинах. З огляду на це, об’єктом цього дослідження виступає
кінофільм як елемент «м’якої сили», а предметом дослідження є аналіз
ролі фільмів у процесах масової комунікації в міжнародних відносинах.
Ключові слова: кінофільм, іконічний знак, архетип, комунікація,
декодування.
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The analysis of the films effect on the audience for film in the frame
of communicative processes in the international relations
The general films effect on the audience for film is considered, the
process of decoding of the films is analyzed. There are the semiotic and
psychotherapeutic approaches are applied to the analysis of the films,
several advices are formed according to the using of the films in the
process of the international relations. Taking it into account, the object of
this research is a film as the element of the soft power and the subject
respectively is an analysis the role of the films in the processes of mass
communication in the international relations.
Keywords: film, sign, archetype, communication, decoding.
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Анализ влияния фильмов на аудиторию зрителей в рамках
коммуникативных процессов в международных отношениях
Рассматривается всеобщее влияние кинофильмов на аудиторию
зрителей, разбирается процесс декодирования кино. Применяются
семиотический и психотерапевтический подходы к анализу фильмов,
формируются советы относительно использования кинофильмов в
процессах коммуникации в международных отношениях. Учитывая
это, объектом данного исследования является фильм как элемент
«мягкой силы», а предметом исследования является анализ роли
фильмов в процессах массовой коммуникации в международных
отношениях.
Ключевые слова: кинофильм, иконический знак, архетип,
коммуникация, декодирование.

Міжнародні політичні відносини представляють собою
сукупність зв’язків і взаємодій між суб’єктами міжнародної політики із приводу власних інтересів і шляхів їхнього
досягнення, а також із приводу виникаючих проблем і способів їх вирішення. Головною об’єктивною основою формування й розвитку міжнародних відносин є саме інтереси
головних суб’єктів взаємодії на міжнародній арені – власне кажучи, країн.
Проводячи загальний аналіз міжнародних політичних
відносин, стає можливим розмежувати шляхи досягнення
цих державних інтересів в міжнародних інтеракціях на два
чітко окреслені підходи: реалістичний, що тяжіє до таких
понять як «жорстка сила» і уособлюється в образах дипломата і військового, і ліберальний, для якого характерні методи публічної дипломатії, символізація в образах туриста
і терориста, і загальна тенденція до застосування «м’якої
сили» в міжнародних відносинах.
Апологетами останнього підходу, такими як Д.Розенау,
Д.Най, до «м’яких» інструментів зараховуються культурні
та політичні цінності або інститути, які здатні змушувати
інших суб’єктів розділяти погляди і переконання того, хто
є джерелом впливу, без застосування елементів військового і економічного примусу. Серед багатьох напрямів діяльності, однією із таких культурних цінностей розробниками
концепції «м’якої сили» називається «Голлівуд» як уособлення сучасної кіноіндустрії у глобальному масштабі
[19].
Не акцентуючи увагу на голлівудських багатомільйонних кінострічках і американському кіно зокрема, з метою
загального аналізу, який дає змогу оперувати отриманими
даними незалежно від їх територіального і культурного застосування, ми проаналізували дієвість подібного елементу «м’якої сили» як кінофільм сам по собі в міжнародних
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відносинах, розглянувши цей аудіовізуальний феномен
з точки зору семіологічного і психотерапевтичного підходів до процесів масової комунікації. Таким чином, ми
спробували дослідити процес взаємодії кінофільмів із глядацькою аудиторією і визначити рівень впливу фільмів на
глядачів. Це дасть змогу використовувати кінофільми не
тільки як елемент розваги, а й як дієвий канал комунікації,
результати використання якого можуть бути прогнозовані,
а отже, ефективні і рентабельні.
З огляду на це, об’єктом цього дослідження виступає
кінофільм як елемент «м’якої сили», а предметом дослідження є аналіз ролі фільмів у процесах масової комунікації в міжнародних відносинах.
Проаналізувавши досвід вивчення кіно західними авторами як–то З.Кракауером [6] і А.Базеном [2], Ж.Бодріяром
[3] і М.Маклуеном [8], долучивши сучасний вітчизняний
доробок В.Чистякової [15] і П.Огурчікова [10], ми дійшли
до певного висновку для себе, що у власних дослідження
ми будемо спиратися на визначення «кінофільму» (фільму) як аудіовізуального ряду, який виникає у процесі використання кінематографу в мистецтві кіно і транслюється
з екрану. Ми вважаємо, що таке трактування враховує історичний, технологічний і естетичний підходи до історії і
теорії кіно.
Напевно, не викликатиме сумнівів той факт, що такий
аудіовізуальний ряд, який ми називаємо фільмом, перш за
все є знаковою системою, до основних функцій якої, загалом, зараховуються функція передачі повідомлення або
вираження змісту, і функція спілкування, тобто забезпечення пояснення переданого повідомлення, а також спонукання до дії, емоційний вплив на глядача [12].
Семіологія, як наука про знаки і знакові системи, також трактується як намагання побудувати лінгвістами науку, яка розглядали би всі знакові системи із лінгвістичної
точки зору. Не оминає, таким чином, вона і феномен кінофільму. Натхненні цією ідеєю режисери і кінотеоретики,
як наприклад П.П. Пазоліні, або видатний представник
тартусько–московської семіотичної школи – Ю.Лотман,
науковим шляхом доводили існування «кіномови», якою
фільм, а отже й інформатор, спілкуються із аудиторією
глядачів.
П.П. Пазоліні вбачав специфіку кіномови в тому, що
кіно безпосередньо відображає реальність (що вже є досить спірним твердженням), будучи як би її аналогом, і,
отже, кіно може перебороти умовність вербальної мови,
що репрезентує реальність опосередкованим чином [13].
Його теорія також ґрунтувалась на ідеї подвійного членування мови кіно, за аналогією до можливості сегментації
мовного повідомлення на окремі одиниці в класичних мовах. При цьому аналогом фонем у П.П. Пазоліні виступають предмети, події й дії реальності, а аналогами монем –
кінообраз або, як він його називав, «кінема» [13]. Віддаючи
належне, П.П. Пазоліні декларував, що тільки втручання в
область кіно лінгвістики й семіології забезпечило істинно
науковий підхід до кіно [18,c.110].
Ю.Лотман в роботі «Семиотика и проблемы
киноэстетики» наводить тезу, що річ, перетворена в візуальний образ, який, будучі закріплений засобами якого–
небудь матеріалу (живопис, графіка, кіно), стає знаком [7].
І додає, що зображення, в фільмах рухаються, а отже, це
переводить кіно у когорту наративних мистецтв, здатних
до оповідання, транслювання і передачі тих або інших сюжетів та знаків [7].
Він розглядав культуру як генератор кодів, вважаючи,
що культура зацікавлена в безлічі кодів. Тобто всі явища
культури трактуються ним як різного роду комунікативні
механізми, як різного роду мови. Звідси виникає пріоритетність лінгвістичних методів для їхнього аналізу, використання термінів «словник» або «граматика» для опису
далеких від класичної мови комунікативних явищ, у тому
числі кінофільмів.
Уявлення про кіномову як універсальну мову, але більш
розвиненішу аніж мова вербальна, виникло набагато раніше за дослідження Ю.Лотмана: в 1910–1920–х цю ідею
розвивали теоретики Р.Канудо, Ж.Епштейн, В.Ліндсей
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[13]. А в 1960–1970–х повернення кінотеорії до проблем
мови кіно було покладено роботами французького теоретика кіно – К.Метца.
К.Метц, засновник семіотики кіно, розглядаючи можливість семіологічного розбору фільмів, визнає наявність
первинного елементу кінострічки, що не піддається аналізу й не може бути розкладений на окремі одиниці. Таким
первинним елементом він вважає «зображення». За його
думкою, ми маємо справу з поняттям «зображення», що
трактується як свого роду аналог реальності, незведений
до умовностей «мови» [17].
Позиції К.Метца і П.П. Пазоліні не розподіляв і відкрито обговорював ще один відомий представник семіотичного підходу – У.Еко. Він стверджував, що не всі комунікативні процеси, до яких належить і кіно, можна пояснити
за допомогою пролінгвістичної аргументації. Такі погляди
віддаляли його від позицій тартусько–московської семіотичної школи, однак не суперечили наративній природі
кінофільму, якої дотримувався Ю.Лотман.
В свою чергу, У.Еко апелює до терміну «код», яким він
замінює термін «мова» по відношенню до кіно. Таким чином він намагається уникнути непорозуміння у подальших
дослідженнях і пояснити неспроможність міфу про прикладну лінгвістику як універсальний ключ до всіх феноменів культури, а отже і феноменів комунікації [16].
Як наслідок, У.Еко дійшов до висновку про неможливість повної аналогії між мовою кіно й природною мовою,
і навіть більше того – про те, що кіно взагалі не є мовою у
власному розумінні слова [14].
До того ж кіно є комунікативною системою, а це означає, що воно неминуче користується кодом для шифровки
своїх повідомлень. У цьому погляди У.Еко і Ю.Лотмана
дещо корелюються між собою, оскільки, як вже згадувалось, Ю.Лотман доводить наративність кінофільму. А наратив завжди допускає існування інформаційних актів, які
мають бути декодовані за допомогою наборів культурних
кодів.
Розгортаючи своє дослідження довкола кодів кінофільмів, У.Еко представляє собі пізнання твору мистецтва, до
яких відносяться і кінофільми, як безперестанний процес,
у якому від самого твору переходять до схованих в ньому
вихідних кодів, і на їхній основі прямують до більш достовірного прочитання твору, а тоді знову до кодів і підкодів
[16].
Також він вважає, що кінематографічний код це єдиний
код, у якому проявляється потрійне членування. На думку
У.Еко, така гіпотеза потрійного членування, на відміну від
подвійного членування П.П. Пазоліні, допомагає пояснити
той специфічний ефект життєвої реальності, що спостерігається в кінофільмах [16]. І підкріплює свій умовивід, теоретично обґрунтовуючи природну подібність зображення
до відтвореної їм дійсності за допомогою поняття «іконічний знак».
Ми вже казали, що кінофільм – це знакова система.
У.Еко приділяє значну увагу іконічному знакові в кіно,
проте розкриваючи його в більшій мірі, аніж це робив
вчений–семіотик Ч.Пірс. На відміну від останнього, У.Еко
не визначив іконічний знак як знак, що володіє натуральною подібністю із об’єктом, до якого він відноситься [4].
Навпаки, для нього іконічний знак в кіно ніяким чином не
відбиває властивостей реальності.
Таким чином, різного роду реальні предмети, що становлять кінокадр, є не що інше, як іконічні знаки. Зрозуміло,
що зображення не має властивостей відображуваного ним
предмета.
У цьому випадку з’ясовується, що іконічний знак відтворює не властивості відображуваного предмета, а умови
його сприйняття. Коли ми бачимо зображення, ми користуємося для його розпізнавання даними, що зберігаються
в пам’яті, про пізнані, бачені речі і явища раніше. Ці коди
сприйняття гарно розкриваються І.Гофманом за допомогою концепції фреймів [5]. І.Гофман пише, що людина в
своє сприйняття вкладає одну або декілька систем фреймів
або, кажучи інакше, систем інтерпретації, підключаючи
при цьому коди сприйняття. Слід відмітити, У.Еко нагоЗбірник наукових праць «Ґілея: науковий вісник»
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лошує на тому, що поки не встановлена, тобто розпізнана
програма кодів, на яких ґрунтується повідомлення, ми не
можемо просуватися на шляху пізнання творчості. Якщо
коди невідомі, неможливо навіть встановити, чи мала місце творчість [17]. Втім, звернемо увагу на той факт, що навіть якщо код не був розпізнаний, це не означає, що його
не має в повідомленні. Ю.Лотман відмічає з цього приводу,
що при повній подобі адресанта й адресата зникає потреба
в комунікації взагалі: їм не про що буде говорити. Єдине,
що залишається – це передача команд. Тобто для комунікації споконвічно потрібна нееквівалентність інформатора й
утримувача інформації [11].
Іконічні знаки, які складають кадр кінофільму, здаються реальним відображенням життя і достатньо легко розпізнаються глядачами тому, що в кіно створюється ілюзія
потоку дій, характерних для самого життя. Глядачеві варто
задіяти одну чи декілька систем фреймів аби декодувати
значення іконічних знаків, які він бачить на екрані. Як правило, іконічний знак – це щось таке, що відповідає не слову, а висловленню у класичній вербальній мові. Таким чином, інтерпретуючи і наповнюючи змістом іконічний знак,
глядач отримує значну кількість інформації.
Застосовуючи психотерапевтичний підхід до комунікативної системи, якою є кінофільм, ми приходимо до наступних висновків.
Р.Арнхейм, дослідник, який присвятив свої роботи вивченню візуального сприйняття і дослідженню психологічних механізмів формування образів світу, критикує психологів–фрейдистів, у тому числі К.Метца, за те, що вони
розглядають сприйняття мистецтва як несвідомий, ірраціональний процес, який вмотивований сексуальними комплексами. Зводячи мистецтво до символічного вираження
сексуальних мотивів, фрейдисти, на думку Р.Арнхейма,
принижують мистецтво. Фрейдисти у свою чергу, вважають, що мистецтво є символічним вираженням форм колективно–несвідомого, або архетипів. Із цього погляду,
художник (у самому широкому значенні – творець) не творець чогось нового, а всього лише медіум, сліпий засіб для
вираження архетипів, які знаходяться у підсвідомості [1].
Архетипи, зберігаючись у формі колективного несвідомого, властивого кожному індивідові, є результатом багатовікового досвіду наших пращурів. При цьому мова йдеться не про конкретний, чітко окреслений образ або емоцію,
але про деякі вроджені приписання загального плану, що
спонукають до активності або реагування на ту чи іншу
ситуацію. Так, у дусі подібних тверджень висловлювався
А.Менегетті, для якого зміст кінофільму – це копія проекції несвідомого того, хто цей фільм створив [9,c.36].
Теорія естетичного сприйняття, яку розвиває Р.Арнхейм,
будується на тому, що сприйняття в своїй основі представляє пізнавальний процес, обумовлений формами й типом
зорового сприйняття. Розглядаючи сприйняття мистецтва
як пізнавальний процес, Р.Арнхейм вказує на специфічні
особливості цього пізнання. Насамперед, він наголошує на
тому, що естетичне сприйняття не пасивний, споглядальний акт, а творчий, активний процес. Воно не обмежується
тільки репродукуванням об’єкта, але має й продуктивні
функції, що полягають у створенні візуальних моделей.
Кожен акт візуального сприйняття, на думку Р.Арнхейма,
являє собою активне вивчення об’єкта, його візуальну оцінку, відбір істотних рис, зіставлення їх зі слідами
пам’яті, їхній аналіз й організацію в цілісний візуальний
образ [1]. Висновки Р.Арнхейма підтверджуються вищеописаними ідеями У.Еко і Ю.Лотмана про активний процес
наративу кінофільму і складання останнього із знаків, які
сприймаються глядачем, декодуються и набувають змістів
за допомогою архетипічних відбитків у пам’яті.
Окремо слід сказати, що розглянута в тексті глядацька
аудиторія, представлена нами в самому широкому сенсі.
Розраховуючи використовувати кінематограф для комунікативних цілей в площині міжнародних відносин, потрібно розподіляти аудиторію реципієнтів інформації і
виокремлювати спеціальну, заради якої закладається та
чи інша ідея в форму кінофільму. Втім, це тема окремого
аналізу.
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В рамках цього дослідження, ми підводимо такі
підсумки:
1. Кінофільм представляє собою не мову за прямою аналогією до класичних вербальних мов, а знакову систему, де
найголовнішими виступають іконічні знаки в силу візуальної специфіки кінофільмів;
2. Іконічні знаки декодуються за допомогою кодів
сприйняття глядачем і набувають змістів під час перегляду
кінофільму;
3. Архетипи і системи фреймів впливають на змісти, які
утворюються глядачем під час перегляду кінофільму.
Таким чином, використовуючи кінофільми у процесах
масової комунікації в міжнародних політичних відносинах, слід пам’ятати про те, що закладені коди можуть бути
неправильно декодовані іноземною аудиторією або не декодовані взагалі, що, однак, не відміняє їхнього існування.
З огляду на це, потрібно завжди керуватися архетипічними
системами потенційного глядача і використовувати іконічні знаки які більш–менш або стовідсотково будуть декодовані глядачем відповідно до ідеї, яку мав на увазі творець
кінофільму. Тільки так можна буде казати про потрапляння
в ціль, тобто донесення ідеї джерела впливу до масової аудиторії з подальшим, заздалегідь очікуваним і прогнозованим, декодуванням.
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Конструювання Російською православною
церквою образу Великої Вітчизняної війни
у контексті інформаційної безпеки Росії,
України та Білорусі
Розглянуто процеси і проблеми переоцінки ставлення до Великої
Вітчизняної війні як одного із факторів зовнішньополітичного впливу
та потенційних загроз інформаційній безпеці країни. Протиріччя
між декларацією неприпустимості переписування історії і активною
фактичною реалізацією цього процесу різними політичними силами
обумовлює конфлікт множинних моделей минулого як однієї з
найгостріших проблем єдиного політичного та ідеологічного простору
Росії, України та Білорусі.
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православна церква, конструювання минулого.
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Construction of Russian Orthodox Church image of the Great
Patriotic War in the context of information security in Russia, Ukraine
and Belarus
The article covers processes and issues related to the revaluation of
the Great Patriotic War as a factor of foreign policy impact and potential
threats to the information security of the country. A significant role in the «re–
coding» of the image of the Great Patriotic War in Russian society is given
to the Russian Orthodox Church. In turn, the Ukrainian Orthodox Church of
the Moscow Patriarchate, which has the status of a self–governing, and the
Belarusian Orthodox Church, which is a structural subdivision of the Russian
Orthodox Church, can not be fully free of the processes associated with the
involvement of the Russian Orthodox Church in the ideological and political
life of Russia.
The contradiction between the declaration of inadmissibility of rewriting
history and active actual implementation of the process by various political
forces causes a conflict of multiple models of the past, as one of the most
pressing problems, and also possible prospective of development of the
common geopolitical space of Russia, Ukraine and Belarus.
Keywords: ideology, information security, Russian Orthodox Church, the
construction of the past.
Алейникова С., кандидат социологических наук, ведущий научный
сотрудник НИИ теории и практики государственного управления,
Академия управления при Президенте Республики Беларусь
(Республика Беларусь, Минск), vasilchuk84@bk.ru
Конструирование Русской православной церковью образа
Великой Отечественной войны в контексте информационной
безопасности России, Украины и Беларуси
Рассмотрены процессы и проблемы переоценки отношения
к Великой Отечественной войне как одного из факторов
внешнеполитического воздействия и потенциальных угроз
информационной безопасности страны. Противоречие между
декларацией недопустимости переписывания истории и активной
фактической реализацией данного процесса различными
политическими силами обусловливает конфликт множественных
моделей прошлого, как одной из острых проблем единого
политического и идеологического пространства России, Украины и
Беларуси.
Ключевые слова: идеология, информационная безопасность,
Русская православная церковь, конструирование прошлого.
(стаття друкується мовою оригіналу)

Согласно Концепции национальной безопасности
Республики Беларусь, в число основных угроз национальной безопасности страны, среди прочих, включены: попытки разрушения национальных духовно–нравственных
традиций и необъективного пересмотра истории, затрагивающие данные ценности и традиции; искусственное нагнетание напряженности и противостояния в обществе,
между обществом и государством, и др. Аналогичная норма содержится и в Стратегии Национальной безопасности
Российской Федерации, отмечающей, что негативное возЗбірник наукових праць «Ґілея: науковий вісник»
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действие на состояние национальной безопасности в сфере культуры усиливают попытки пересмотра взглядов на
историю России, её роль и место в мировой истории [1;2].
В данном контексте одной из наиболее актуальных и
крайне неоднозначных тенденций на постсоветском пространстве является переоценка общего прошлого стран
и отношения к Великой Отечественной войне, постепенная трансформация и замещение коллективной памяти
восточнославянских народов новыми идеологическими
конструктами.
Среди исследований, посвященных изучению этого вопроса, следует выделить работы Е.Б. Арслановой [3], В.В.
Носкова [4], О.А. Ефановой [5], Е.А. Лаврухиной [5] и др.
Тем не менее, ощущается недостаточность работ, сфокусированных на вопросах конструктивистского осмысления реальной значимости и роли религиозного фактора в
общественной жизни государства, что и определяет актуальность предлагаемой статьи.
Неоднозначность восприятия обществом данных тенденций связана с непоследовательностью политики российского государства в отношении памяти о Великой
Отечественной войне. С одной стороны, в религиозной и
политической риторике последовательно декларируется
недопустимость переписывания истории, с другой стороны, на практике осуществляются активные процессы по
замещению коллективной памяти и «перекодированию»
отношения к войне, значимая роль в которых отводится Русской православной церкви (далее – РПЦ). В свою
очередь, Украинская православная церковь Московского
патриархата, имеющая статус самоуправляемой и обладающая правами широкой автономии, а также Белорусская
православная церковь, являющаяся структурным подразделением РПЦ, не могут быть в полной мере свободными
от процессов, связанных с вовлечением РПЦ в идеологическую и политическую жизнь России как возможной перспективы развития общего геополитического пространства стран–участниц СНГ.
Все это выявляет достаточно четко оформившуюся
проблему: противоречие между декларацией недопустимости переписывания истории, и активной фактической
реализацией данного процесса различными политическими силами, итогом которого может стать рост социальной
напряженности в обществе как потенциальная угроза его
информационной безопасности.
Соответственно целью настоящей статьи является выявление и анализ основных форм, инструментов и методов Русской православной церковью конструирования
прошлого в контексте восприятия и оценки Великой
Отечественной войны в России, Украине и Беларуси.
Великая Отечественная война в идеологических конструкциях и реальной памяти
Великая Отечественная война – единственное событие,
относительно которого присутствуют, во–первых, определенные знания истории, исторических фактов, во–вторых,
единодушие в оценках и осознании всеобщей гордости
за Победу, массовый героизм и патриотизм советского
народа.
В России статус Дня Победы неизменно и объективно
высок и значительно опережает по значимости другие
государственные праздники – День независимости, День
Конституции – около 85% населения считают его важнейшим праздником. Это связано с тем, что у подавляющего
большинства россиян (91%) кто–то из родственников принимал участие в войне, а каждый десятый потерял в ней
кого–то из своих близких. Что касается основных условий
Победы, то в числе ключевых факторов, которые сыграли определяющую роль в ее достижении, большинство
респондентов указывают массовый патриотизм и героизм
на фронтах (84,6%). Причем, несмотря на появляющиеся
многочисленные заявления в СМИ о заградительных отрядах, штрафных батальонах и иных «издержках войны»,
идея великого героизма советских людей практически не
претерпела изменений со времен первых послевоенных
поколений. О принудительном героизме в годы Великой
Отечественной войны заявили только 5,5% россиян. О косЗбірник наукових праць «Ґілея: науковий вісник»
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венной высокой оценке общего советского прошлого как
безусловной ценности и условии Победы свидетельствуют ответы на вопрос «За что сражались советские люди
в годы войны?». Во всех категориях респондентов более
80% принадлежит ответу «За Родину» [3,с.13;4].
В силу указанных объективных причин основным инструментом в перекодировании «нежелательной» памяти о
войне в рамках общей российской тенденции десталинизации и демонизации советского прошлого становится не
столько разрушение (исключение), сколько ее постепенное
замещение. Осуществляется процесс замещения, в том
числе через активное вовлечение в данную деятельность
РПЦ, позиция которой в целом последовательна и логична,
хотя и не лишена отдельных противоречий.
С одной стороны, церковь, безусловно, отдает дань погибшим и победившим в войне. С другой стороны, очевидны ее попытки монополизации общей победы советского
народа и памяти. Между тем церкви, согласно опросам,
респондентами отводится незначительная роль – о ее вкладе в Победу упомянуло всего 9,7% [5]. В этой связи интерес представляет анализ выступлений Патриарха Кирилла
и представителей РПЦ в контексте памятных военных дат.
Здесь и далее все цитаты приводятся по одному источнику
со ссылкой на официальный сайт РПЦ [6].
Именно Патриарх Кирилл, возможно, первый вскрыл и
сформулировал глубинную суть образа Победы, которую
она приобрела в последние десятилетия: как «величайшей духовной традиции». Однако в своих выступлениях
он конкретизирует и раскрывает смысл данной традиции в
узком, религиозном понимании.
Война рассматривается одновременно и как «наказание
за грех богоотступничества всего народа, за попрание святынь, за кощунство и издевательство над Церковью, над
святынями, над верой» и как «дар Божественной справедливости и дар Божественной любви». В данном случае, с
точки зрения религиозной логики, какие–либо противоречия отсутствуют, поскольку любое наказание в рамках
религиозной традиции должно восприниматься именно
как дар, возможность покаяния, искупления, самосовершенствования и т.п. Предстоятель РПЦ последователен в
отстаивании своей позиции, подтвердив 6 мая 2010 г. ее
еще раз: «Год назад я сказал в этом храме, что и Великая
Отечественная война была наказанием за наш грех, а потом был удивлен реакцией светской прессы, которая удивилась и даже обиделась. Не надо обижаться – грешить не
надо». Соответственно для того, чтобы война больше не
повторилась, «никогда не должно повториться массовое
богоотступничество».
Присутствует и другая версия (модель) войны как одного из воплощения дьявола: «война была войной со злом…
причина зла – вне этого видимого мира, там, где была
первая битва Архангела Михаила с падшим Денницей».
Соответственно война – просто «материализация той злой
силы», и, по мнению В.Чаплина, «неизбежное дело в нашем испорченном грехом мире». Абстрактность категорий
в данном случае вполне объяснима, поскольку конкретизация образа врага неизбежно влечет конкретизацию образа
победителя и предсказуемо отсылает к «нежелательной
памяти».
В отдельных случаях (как правило, в выступлениях
Патриарха за пределами России) конструкция врага приобретает земные черты: «огромное число людей признает решающую роль нашей страны… в преодолении нацизма».
Встречается упоминание о борьбе с фашизмом и «иноземной силой». Победителем в данном варианте конструкции
также выступает также конкретный образ – Советский
союз. Условия же и факторы Победы не уточняются.
Последовательно выстроенный образ войны (наказание, дар, злые силы) предполагает конструирование образа
врага, против которого велась война: грех богоотступничества, безбожие, дьявол, поскольку именно они, согласно
данной конструкции, являются первичной причиной войны. Фашизм, нацизм, иноземная сила и т.п. внешние геополитические и военные факторы выступают вторичным
следствием – инструментом, формой, методом наказания.
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В этой связи, поскольку основным врагом (источником
войны) является не внешний враг, а внутренний (грех, безбожие), то и борьба с ним возможна по обе линии фронта.
В русло подобных заявлений вписывается и объявление
РПЦ за границей генерала Власова «символом борьбы с
большевизмом» [7] – заявление, однако, никак не комментируемое РПЦ. Приведенное заявление крайне неоднозначно, особенно учитывая тот факт, что по инициативе
и при непосредственном участии Президента России В.В.
Путина между двумя церквями был подписан акт о каноническом общении, – событие, широко освещавшееся в
официальных СМИ. В то же время следует отметить недопустимость, с позиций РПЦ, «компромисса со злом»:
«но ничто не могло остановить наш народ, который даже
в самый страшный момент не пошел на компромисс со
злом. Компромисс со злом есть компромисс с диаволом, а
значит, поражение того, кто вступает в этот компромисс».
Следующим этапом замещения образа Победы можно
назвать моделирование образа победителя. В данном случае Патриарх избегает категорий, несущих какую–либо
идеологическую, политическую или религиозную нагрузку (например, советский народ, русский народ, православный народ и т.п.). В качестве победителя в большинстве
случаев выступает обезличенный, лишенный персонифицированных признаков, народ: «наш народ», «свой народ»,
«ваш народ», «весь народ»: «Вы являетесь реальными свидетелями героизма своего народа», «трудовой и ратный
подвиг нашего народа», «праздник всего народа» и т.п.
Что касается отношения к Победе, то здесь в риторике Патриарха встречается двойственность относительно
источника, причин и факторов, обеспечивших Победу.
Отдавая должное мужеству и героизму народа, Патриарх
последовательно отказывает в ее обусловленности чем–
либо иным, нежели исключительно православной верой и
молитвой: «Героизм русского человека всегда поддерживался силой православной веры».
Нерелигиозный героизм, по мнению Патриарха, в принципе невозможен, поскольку «в рамках безбожного мировоззрения невозможно оправдать ни героизма, ни подвига,
ни самопожертвования, и если на такой подвиг идут люди,
которые не осознают себя религиозными, то это не означает, что их мотивация подвига лежит в материалистической
плоскости». К тому же «верующий человек жертвует собой
легче, чем человек без веры…». Логическим продолжением приведенных цитат является Заявление Всемирного
русского народного собора: «Именно эти идеалы, а не идеология богоборчества, оказались в основе крепости народного духа, приведшего страну к Победе». Осознанность
веры в данном случае не играет существенной роли: «многие люди не верили в Бога, но они оставались носителями
нашего национального духовного кода, нашей национальной православной цивилизации, даже не сознавая этого».
В этой связи скорее исключением, чем правилом, звучит
фраза о том, что «Именно мужеством и героизмом нашего
народа и была одержана победа». Правда, здесь же следует
существенная оговорка: «С вами Церковь, которая… воодушевляла народ, поднимала его на борьбу».
Приведенные цитаты позволяют выделить два основных условия Победы:
а) православную веру, обусловившую героизм и стойкость народа;
б) Божие содействие.
В некоторых случаях оба этих условия образуют единую
связку: «Несомненно, силой Божьей, как и героизмом наших людей, ни с чем не сравнимым, враг был отброшен от
стен Москвы». Однако приоритет, безусловно, отводится
высшим силам: «…Господь даровал Победу, и из Его спасающей десницы мы получили избавление». Упомянутая
в контексте другой войны – 1812 г. – причина победы однозначна («Мы победили, потому что мы действительно
крепко молились») и не допускает интерпретаций: «Если
кто–то сегодня игнорирует этот духовный фактор, то он
вновь демонстрирует идеологический подход к истории,
который не имеет ничего общего с реальностью».
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Следует заметить, что материальные факторы Победы
априори исключены из церковной риторики и в принципе
не рассматриваются: индустриализация, перенос производства в тыл, обеспечивший уже к середине войны перевес в оружейной и технической мощи, подготовка военных
кадров и т.п. Поэтому, говоря о Победе, церковь говорит
«не столько о победе русского оружия», сколько «о победе русского духа, а символом русского духа как раз и являлись такие люди, которые могли не держать буквально
оружие в руках (как, например, Иринарх затворник), но,
держа крест в руках, благословлять на ратные подвиги своих земляков, своих соотечественников».
Замещение памяти: инструменты и методы
Эффективным инструментом замещения памяти и переориентирования преемственности военных традиций
является разработка и обновление церемониала, геральдики, военной символики. Практика постепенного, но в
то же время системного и активного вытеснения советской военной символики в России становится все более
распространенной.
Так, на Параде Победы Знамя Победы, сохранившего,
однако, советскую символику, выносится вслед за триколором знамённой группой, одетой в стилизованную форму русской армии первой половины XIX века, в местах
массовых гуляний отсутствует советская символика, ассоциирующаяся с Победой (красная звезда, красное знамя,
советские ордена и медали и т.п.). Обязательным атрибутом перезахоронений останков солдат, погибших в войне,
помимо традиционного воинского салюта, становится
отпевание.
В итоге вся советская символика Победы заменена одной георгиевской ленточкой, отсылающей не столько к воинской традиции поощрения доблести, сколько к святому
Георгию и абстрактному злу: «Богу было угодно, чтобы
именно на этом месте был воздвигнут монумент героям–
защитникам…, и частью этого монумента является сей
храм святого великомученика и Победоносца Георгия.
Почему именно в честь великомученика Георгия этот храм
был построен и освящен? Да потому что святой великомученик Георгий является символом… борьбы людей, одухотворенных благодатью Божией, со злом». Образ святого
оправдывает путаницу дат и легитимирует корректировку
Патриархом даты окончания войны, связывающим ее с датой первой церемонии подписания Акта о безоговорочной
капитуляции, состоявшейся 7 мая: «Мы празднуем День
Победы в годовщину подписания капитуляции, которая
состоялась в Берлине 8 мая (ввиду разницы во времени в
Москве к моменту капитуляции было уже за полночь, а потому праздник Победы отмечается 9 мая). Но война кончилась 6 мая, в день великомученика и Победоносца Георгия,
который всегда являлся покровителем града Москвы».
Таким образом, последовательно рассмотрев и проанализировав процесс конструирования «модели замещения»
памяти о Великой Отечественной войне, включающую
новую интерпретацию причин войны, образов врага и победителя, условий и факторов Победы, с высокой долей
вероятности можно предположить ее заключительную
часть – легитимизацию РПЦ в качестве монопольного
правопреемника, источника и хранителя памяти о войне.
Максимально кратко и ёмко замещение – как символическое, так и содержательное – может быть проиллюстрировано одним новостным заголовком: «Святейший
Патриарх Кирилл благословил построить на площади
Победы… новый кафедральный собор».
Общую же модель замещения, предусматривающую
вариативность применения в зависимости от конкретного
места и аудитории, можно представить в виде таблицы:
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Основные положения

Варианты
образов
(моделей)

Война

Враг

а) наказание

а) грех, безбожие,
атеизм

б) дар, милость бога

б) грех, безбожие,
атеизм

в) воплощение вечного
зла (дьявола)

в) зло, дьявол

г) внешнеполити–ческие
факторы

г) иноземная сила,
нацизм,
фашизм

В качестве же позитивных тенденций и инициатив, исходящих от РПЦ в деле сохранения памяти, преемственности традиций патриотического воспитания в том числе военных кадров, работы священников в Вооруженных силах,
можно отметить ее устойчивый и последовательный ценностно–ориентированный подход: «Наша задача заключается в том, чтобы всегда помнить о Дне Победы и делать
все, чтобы страна наша оставалась свободной, способной
самобытно развиваться, не подчиняясь ничьей воле из–за
рубежа. Сегодня это не менее сложно, чем в те времена».
Мировоззрение и ценностные ориентации являются основой любой мотивационной системы, и, следовательно,
поведения человека в потенциально сложных ситуациях,
в том числе в условиях военной или иной угрозы. Но, по
мнению Церкви, «если будет господствовать система ложных ценностей, которая сегодня всячески насаждается, в
том числе в сознании нашей молодежи, что главное – это
собственная жизнь, удовольствие, благополучие, деньги,
успех, то разве при такой системе нравственной ориентации человек сможет все это оставить, забыть и отдать
жизнь за Родину? Нет, не сможет». Поэтому «должны
быть приоритеты, должна быть такая система ценностей,
которая бы в первую очередь предполагала воспитание в
душах людей высоких нравственных и патриотических
убеждений».
Практика конструирования прошлого насчитывает
не одну сотню лет, методологии и философии конструктивизима, имиджевым и пиар–технологиям посвящена
обширнейшая литература во всех отраслях научного гуманитарного знания. Наличие этических и нравственных
оснований, а также корректность в процессах замещения
памяти, особенно в рамках политической идеологии, обладает меньшей значимостью, чем их целесообразность и
эффективность.
Выбор позиции по подобным вопросам во многом зависит от личного восприятия и соответственно риторики
главы конфессии. В этой связи необходимо осознавать,
что позиция конфессий по важнейшим, идеологически
значимым для страны вопросам, не постоянна и в случае
прихода в ее руководство новых лиц, влияния политической конъюнктуры и иных факторов, может кардинально
меняться.
Поэтому одной из основных задач государственной
идеологии является поиск и трансляции идей, консолидирующих общество. В противном случае любая попытка
монополизации исторической памяти и общих ценностей
может привести к социальной напряженности и возможности потенциальной угрозы информационной и культурной
безопасности.
Россия имеет многовековой опыт кардинальной императивной смены мировоззренческих парадигм. О целесообразности и оправданности текущего опыта, а также
о степени его возможного влияния на информационное,
идеологическое и политическое пространство Украины и
Беларуси, можно будет судить лишь спустя длительный
период времени.
Перспективными направлениями дальнейших исследований, автор считает изучение особенностей влияния
Русской православной церкви на процессы «перекодирования» ценностей и ментальности восточных славян, а
Збірник наукових праць «Ґілея: науковий вісник»

Победитель

Факторы и условия
Победы

Источник и
хранитель памяти

искупительные жертвы,
молитва,
божье содействие,
православная вера,
мужество и героизм
народа

а) церковь

«наш народ»
«свой народ»
«ваш народ»
«весь народ»

Советский союз

––
(?)

б) церковь

в) церковь

г) церковь

также на идеологическое пространство России, Украины
и Беларуси.
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Геополітичні конфронтації між членами
з правом вето в Раді Безпеки і проблеми
регулювання регіональних конфліктів
Постійні члени Ради Безпеки ООН з правом вето використовують своїми
правами в своїх же геополітичних інтересах. Геополітичні інтереси
постійних членів Ради Безпеки у збереженні право вето перешкоджають
врегулюванню регіональних конфліктів. Автор у статті вважає
переважним пропозиції Групи високого рівня з питань загроз, викликів і
змін з питання про реформу в Раді Безпеки. Національні інтереси США
стикаються з інтересами будь–якої країни, який намагається домінувати
в Євразійському регіоні. Вплив США в Європі з розширенням меж НАТО
збільшується. Росія не приймає натоцентрісткую політику США і за
безпеку континенту воліє ОБСЄ. Росія докладає зусиль, щоб регулювати
конфлікти на пострадянському просторі за допомогою Співдружності
Незалежних Держав або самим. Резолюції ООН про глобальне безпеки,
який є багатосторонній системою і забезпечує безпеку в сучасних
умовах. Тому є необхідність реформувати в механізмах ООН. Автор
вважає за краще думку Групи високого рівня з питань зміни запобігання
небезпек і про реформу Ради Безпеки. Права вето постійних членів
перешкоджає регулювання регіональних конфліктів.
Ключові слова: право вето, геополітична конфронтація, міжнародні
відносини, регіональні конфлікти.
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Geopolitical confrontations between the members with veto right
of the Security Council and the problems of regulation of the regional
conflicts
The constant members of the Security Council with veto right use
their right for implementing the geopolitical interests. There are more
contradictions than the cooperation between constant members of Security
Council today. The national interests of the America collide with interests
of the any country what making an effort to do domination in the region of
Eurasia. The influence of the USA increases in the Europe when the bounds
of the NATO expand. Russia does not accept the natosentrizm politics of the
USA and prefers the OSCE for the security of the continent. Russia makes
an effort put in order of conflicts in post–soviet place with the help of the
Commonwealth of the Independent States or itself. The resolutions of the
UN about the global security show that the UN is multilateral system what it
secures modern security. Therefore reforms are necessary in the mechanism
of the UN. The author prefers to opinion of the High–level group on dangers
and changes about reform in Security Council. The veto right of the constant
members prevents put in order of the regional conflicts.
Keywords:veto right, geopolitical confrontations, international relations,
regional conflicts.
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Геополитические конфронтации между членами с правом
вето в Совете Безопасности и проблемы регулирования
региональных конфликтов
Постоянные члены Совета Безопасности ООН с правом
вето используют своими правами в своих же геополитических
интересах. Геополитические интересы постоянных членов
Совета Безопасности в сохранении право вето препятствуют
урегулированию региональных конфликтов. Автор в статье
считает предпочтительным предложения Группы высокого уровня
по угрозам, вызовам и переменам по вопросу о реформе в Совете
Безопасности. Национальные интересы США сталкиваются с
интересами любой страны, который пытается доминировать в
Евразийском регионе. Влияние США в Европе с расширением пределов
НАТО увеличивается. Россия не принимает натоцентристкую
политику США и за безопасность континента предпочитает ОБСЕ.
Россия прилагает усилия, чтобы регулировать конфликты на
постсоветском пространстве с помощью Содружества Независимых
Государств или самим. Резолюции ООН о глобальном безопасности,
который является многосторонней системой и обеспечивает
безопасность в современных условиях. Поэтому есть необходимость
реформировать в механизмах ООН. Автор предпочитает мнению
Группы высокого уровня по вопросам изменения предотвращения
опасностей и о реформе Совета Безопасности. Права вето
постоянных членов препятствует регулирования региональных
конфликтов.
Ключевые слова: право вето, геополитическая конфронтация,
международные отношения, региональные конфликты.
(стаття друкується мовою оригіналу)

The USA, Russia, Great Britain, France, China are constant
members of the Security Council. They have much right for
defend the international security because they have veto right.
There are more contradictions than the cooperation between
constant members of Security Council today. There is differ-
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ence of opinion between these states about ethnic, regional
conflicts or fighting with international terrorism. Position of
the USA conforms with position of Great Britain, position of
Russia conforms with of France, China position is neutral in
the most case.
The purpose of give of the veto right was creation of the
unity principle between hegemon states. Ruzvelt–President of
the USA supported the veto right, but he announced that the
veto right of the great states breaks the security of the small
nations and American people and senate will not support this
offer. In the letter to Ruzvelt Stalin was writing that he supports
the unity principle of the four states. Cherchil – Prime Minister
of the British announced that theunanimous activities of the
great states assumes importance in UN. He was writing about
it to Stalin in his secret letter. But today the superpower USA
use the veto right for realize the natosentrizm politics. USA
do not have wish only to be the economical hegemony and
they make an effort to strengthen position in economical rich
and strategical important regions of the world. After decline
of the bipolar system the attitudes between Russia and USA
changed, Russialosthis superpower position. The attitudes between Russia and USA lost the character of ideological contradiction, the geopolitical discord became stronger, the difference of opinion arose between two states in solution of the
international problems, in the trade, in the military areas, in the
regional security, in the strategical stability, in UN and in the
other problems.
The national interests of the America collide with interests
of the any country what making an effort to do domination
in the region of Eurasia. One of priorities of the Eurasia politics of the USA is to broaden to the east of the composition of
the NATO. Joining to the NATO of the Central Europe states,
Baltic states, Ukraine is in the circle of interests of the USA.
A.D. Boqaturov writes that the purpose of the European politics of the USA is to defend their security and the purpose in the
Near and Middle East, in the Caspian Sea, in the CentralAsia is
ecological security, the purpose in Russia, in Japan, in Korean,
in China, in India is strategical interests. H.Kissinger considers
that there are six strength centre as USA, Europe, China, Japan,
Russia, India. The USA will play the role of integration in the
international system of the XXI century [1,p.14s].
One of strategical purposes of the USA in the Eurasia is to
control in the system of Eurasia central communication and to
become strongerin the place of past of the Silk Way connecting the Pacific Ocean with Atlantic Ocean. A.F. Panarin writes
that USA can not be long–term a hegemon without neutralizing
China and India. Japan assumes more importance for the USA
when China become stronger. The USA have need a strong
ally in the creation of order of the new world and this state
strengthens the cooperation with Japan in the security area in
the eastern Asia. The USA support the pretension of electing
of Japan to the row of the constant member of the Security
Council. Japan does not use his economical leadership, his situation and it does not make an effort to be regional dominant
state. It prefers to pursue the policy under subordination of the
America. The role of security of the America in the Far East is
dependent from the cooperation with Japan [4,p.61]. Yet in 70
of XX century the USA proposed entering of Germany and of
Japan to the row of the constant member of Security Council.
It assumes importance from point of view thediminution of the
expense of the USA in UN and these states are colleagues of
the USA. Under pressure of the developing countries the USA
agreed including one country from the each developing region
to the Security Council in 90 years. Z.Bzezhinski writes that
the Japan can be the authoritative state in the world by cooperation with USA. American administration must help Japan in
this direction. The American–Japan agreement about free trade
can strengthen the attitudes between two states.
Germany being from the leaders of the European Union
continues global influence by EU. It is the basic partner, it is
the loyal colleague, it is necessary military base of the USA.
Germany collaborates with USA in the activities of secret serЗбірник наукових праць «Ґілея: науковий вісник»
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vice. The USA support the pretension of the Germany being of
constant member of the Security Council. Z.Bzezhinski writes
that it is necessary to support the leadership of Germany in
the Europe by USA for achiev the Europe. Germany supports
the formula of «forgiveness+security = Europe+America»
[4,p.80]. So Germany is basic supporter of the America in the
Europe.
The base of the foreign policy of the USA is as the following: strengthening of the military strength, to strengthen the
alliance with states defend its foreign policy, to pursue the
sharppolicy against dangerous states considered, to determine
its interests in the attitudes with others countries, to strengthen
itself global position in the countries where there is not the
system of durable authority; to continue of the production of
nuclear and modernizing of this weapon.
Making an effort to control the world of the USA independently will be able to result with decline of the UN. Russian
researcher T.N. Neşatayeva shows two causes of the being defeated of the Nations League: 1) Social– political condition in
1919–1939 years what that was demanding being of the new
international political structure. This organization was not the
character of integration, it was centrifugal. The process becoming stronger of national status of the member states of Nations
League was going in the world. 2) The legal mechanism of the
Nations League was not complete. V.L. Oleandrov shows the
following causes of declining of the Nations League: not be the
collective strength basis, being divided of the Europe countries
to defeated and conqueror states, not take part of the USA and
USSR in this organization [7,p.190–191].
Russia supports the leading role of the UN in the security. In
the 58th session of the General Assembly V.V. Putin– President
of Russia announced that the UN does not have an alternative
for the security of the mankind [15,p.9–20]. The resolutions
of the UN about the global security show that the UN is multilateral system what it secures modern security. Russia does
not accept the natosentrizm politics of the USA and prefers
the OSCE for the security of the continent. Russia makes an
effort put in order of conflicts in post–soviet place with the
help of the Commonwealth of the Independent States or itself.
South Caucasus stays are the limelightof Moscow from point
of view to secure the national security of Russia. The USA had
big influence in the Caucasian region after declining of the
USSR. N.A. Nartov announces that the purpose of the help
of the USA to Ukraine, Azerbaijan, George is to weakenthe
centralize politics of the Russia [8,p.268]. S.S. Jilchov and I.S.
Zonn write that one of the methods of the foreign policy of the
USA is to do pressure to regions under the pretext of defense
of the human rights and of developing of the democracy [5].
The American researchers write that the USA have not strategical interests in the Central Asia and in Caucasus which these
regions have not so much energy reserves. The purpose of the
USA is to become stronger of the democratic institutes, to explore energy reserves, to put in order the conflicts in regions
[6,p.241]. Z. Bjezinski wtites that thr USA help to new independents states for prevent of getting stronger of the Russia in
these countries [4,p.242].
China is in the 3rd place after the USA and Russia according
to economical potential, it is the biggest potential competitor
of the USA. China army according to number (2,5 million) is
in the first place. Special corporations being in the USA go to
the expense of learning of China. The USA try to keep under
control of China as Russia by way of to become stronger in
the Central Asia. Most of the countries of Central Asia is the
participant of the program of Partnership for the Peace, and
some of them makes an effort to be member of the NATO.
Developing of the cooperation of China with members of
Shanghai organization is explained from this point of view.
One of basic strategical purposes of the USA in the Asia is
not making a way anti–American approaching of China and
of Russia. The American researcher E.Rubinstayn writes that
Russia occupies the Eurasia. China will enter to alliance with
Russia and Iran against the USA, Europe and Japan [1,p.15].
Збірник наукових праць «Ґілея: науковий вісник»
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Creating of the alliance of China and of Russia stimulates the
USA to approach with Japan which has historical contradictions with China. Russian researcher N.A. Nartov writes the
alliance between Japan and China can put an end geopolitical
hegemony of the USA in the Asia and Pacific Ocean region
[8,p.272]. The USA finance the separatists of Uyghur being in
the Sintszyan–Uygur autonomy circle for weakening of China.
The USA do not know the problem joining of the Taiwan with
China. So, the contradictions being between China and USA
does not become clear only by gentleness of China.
The Great Britain is the state supporting of the foreign
policy of the USA lately. It assumes importance for USA yet.
The Great Britain is not geostrategical figure, it does not claim
the leadership in the future Europe, it makes an effort to create balance in the Europe traditionally. The Great Britain does
not accept the political unity and prefers to the economical integration on the basis of free trade, to coordinatethe foreign
policy, to security and defense in outside the European Union.
It seldom uses itself influence [4,p.59]. The Europe states dependent of the USA for to defend the security. The influence of
the USAincreases in the Europe when thebounds of the NATO
expand.
France does not make an effort only to the political role
in the Europe and it makes an effort to strengthen its influencein the Mediterranean countries, in the Northern Africa –
Morocco, Tunisia, Algeria. The France contingent leads to being supported of the security in the same regions. In opinion of
the France the basic purpose is to connect of the Europe under
administration of France and at the same time the chief role of
the America must be restricted approximately in the Europe. If
France wants to create the future Europe, it must involveGermany in reducing the role of the America in the Europe. The
USA have created the strategical centre for learning France after the disagreement related with Iraq.
It was clear from facts shown above that there are geopolitical contradictions between the constant members of the
Security Council and the states with veto right will expresstheir interests when the Security Council gives any political sanction. Weakening of the Security Council will be able
to influence to other organs of the UN. L.Gross – the lower
of the USA writes that the paralysis of the Security Council
must not spread to theGeneral Assembly. The veto right assumes importance for guarding the geopolitical interests of
the leader states or of the five constant members traditionally.
Liquidating of the veto right assumes urgent importance for
preventing the geopolitical interests of the constant members
of Security Council. All member states must fulfill the decisions of the Security Council according to the Charter of the
UN. The recommendation character of the decisions of the
General Assembly, taking part of the constant members in all
basic organs and influencing to the decisions restrict the sovereignty rights of the General Assembly at the same time of the
states. Veto right of the constant members prevents put in order
of the regional conflicts.
The past secretaries generals B.B. Qali, K.Annan, the international expert group under the leadership of the foreign
affairs minister of Algeria LaxdarBraximi who has been the
adviser of K.Annan, M.Gulding – the representative of the
Secretary General, Brayan Urkxart – the representative in
UN, DieqoArria –the representative of the Venezuela in UN
had given some offers about reforms in UN. But these offers
had not yield the positive results yet. In the 58th session of the
General Assembly prime ministers and foreign affairs ministers of the 50 states proposed for to strengthen the central role
of UN. In the Summit of 2005 General Secretary K.Annan created High–level group on dangers and changes which consisted of 15 well–known politicians for giving recommendations
about function of the basic organs of UN. B.B. Qali, K.Annan
note of prevention of the veto right for put in order of the regional conflicts and they proposebroadeningof the composition
of the Security Council. In the both model of the High–level
group on danger and changes offered liquidating of the veto
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right [2;3]. It is possible to consider correctly of opinion of this
group about to elect 8 members to the time of 4 years.
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Формування зовнішньополітичної ідентичності
ЄС у контексті її співвідношення
з ідентичностями держав-членів організації
Розглядаються ключові чинники та детермінанти формування
зовнішньополітичної ідентичності Європейського Союзу як актора
міжнародних відносин наддержавного типу. Проведено аналіз
співвідношення даного типу ідентичності з ідентичностями державчленів організації. Доведено, що ЄС формує власну зовнішньополітичну
ідентичність на основі побудови окремого групового «Ми»-відчуття
усередині спільноти, котре дозволяє країнам-учасницям Співтовариства
налагоджувати тісніші взаємовідносини всередині нього та, як наслідок,
делегувати його інституціям певну частину власних зовнішньополітичних
повноважень.
Ключові слова: зовнішньополітична ідентичність, Європейський Союз,
групова ідентичність, ідентичність держави, ідентичність ЄС
Tsyrfa J.A., PhD student, Institute of International Relations of Taras
Shevchenko National University (Ukraine, Kyiv), julia_tsyrfa@ukr.net
EU foreign policy identity formation in the context of its relationship
with the identities of the organization Member States
It is considered the key factors and determinants forming foreign policy
identity of the European Union as a supranational actor of the international
relations. The article analyses the correlation of this identity type with the
identities of the EU Member States. It is shown that the EU constructs its
own foreign policy identity on the basis of creation of a separate group
«We»-feeling within the community which allows Member States to establish
closer relationships within it and, consequently, with its institutions in order to
delegate a part of their foreign policy authorities.
It is confirmed the interdependence between these actors, but stressed
that their collective identity cannot be constructed until the removal of
prejudices formed by the parties during the historical development of their
relations. That’s why the interactions between the EU itself and the third
parties can be established only within the scope of so-called «low politics»,
but not within the framework of «high politics».
Keywords: foreign policy identity, European Union, group identity, state
identity, identity of the EU
Цырфа Ю.А., аспірантка, Институт международных отношений
Киевского национального университета им. Тараса Шевченко
Украина, Киев), julia_tsyrfa@ukr.net
Формирование внешнеполитической идентичности ЕС в
контексте ее соотношения с идентичностью государствчленов организации
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Рассматриваются ключевые факторы и детерминанты
формирования внешнеполитической идентичности Европейского
Союза как актора международных отношений наднационального
типа. Проведен анализ соотношения данного типа идентичности
с идентичностями государств-членов организации. Доказано, что
ЕС формирует собственную внешнеполитическую идентичность
на основе построения отдельного группового «Мы»-чувства внутри
сообщества, которое позволяет странам-участницам Евросоюза
налаживать тесные взаимоотношения внутри него и, как следствие,
делегировать его институтам определенную часть своих
внешнеполитических полномочий.
Ключевые слова: внешнеполитическая идентичность,
Европейский Союз, групповая идентичность, идентичность
государства, идентичность ЕС

У результаті руйнації біполярної системи міжнародних
відносин, у рамках котрої чи не півстоліття вибудовувалися основні дискурси політичних взаємодій як на світовій
арені, так і в межах окремих регіональних просторів, акцент у дослідженнях світових політичних процесів було
зміщено до визначення ролі та ключових інтересів новоутворених центрів сили, котрі відтепер мали змогу послуговуватися власною зовнішньополітичною ідентичністю.
Відповідно, вважаючись одним із основних гравців міжнародних відносин, Європейський Союз (єдине на даний
момент наддержавне утворення політичного типу) також
отримав змогу вибудувати власну зовнішньополітичну
ідентичність, адже еволюція європейського інтеграційного проекту уможливила ведення даним актором власної
зовнішньої політики, відмінної від окремих зовнішньополітичних курсів його держав-членів. Відповідно, на
практиці та, що не менш важливо, у рамках теоретичних
досліджень, з’явилася необхідність обґрунтування легітимності існування даного типу ідентичності, котра, по
суті, знівелювала значення ідентичностей окремих суверенів Європейського континенту.
Як наслідок, на сучасному етапі теоретизування в рамках міжнародної політичної науки питанню вивчення
ідентичності ЄС приділяється значна увага, особливо на
рівні досліджень західної політологічної школи. Зокрема,
дане питання активно вивчають А. Вендт, С. Гарсіа, Дж.
Діленті, М. Колі, Б. Лаффен, Т. Ріссе, С. Хантінгтон, Дж.
Чекел та інші. Однак, у працях згаданих науковців відсутній чіткий аналіз зовнішньополітичної ідентичності ЄС на
рівні співвіднесення останньої із уже існуючими в рамках
угруповання ідентичностями його держав-членів та, відповідно, дослідження взаємного впливу та рівня взаємозалежності цих явищ.
Відтак, основним завданням даної статті постає аналіз
зовнішньополітичної ідентичності Європейського Союзу
крізь призму її співвіднесення з існуючими ідентичностями державних акторів міжнародних відносин, котрі входять до його складу. Автор має на меті дослідити основні
чинники формування ідентичності наддержавного актора
(ЄС) та виділити ключові взаємозв’язки цього феномену
з зовнішньополітичними курсами, інтересами та ареалами
зовнішньополітичної діяльності держав-членів організації.
Інтенсифікація міграційних потоків, активне переміщення робітників та збільшення напливу біженців у середині 1990-х років сприяли виникненню полеміки щодо
формування нових типів ідентичностей у рамках самого
Європейського Співтовариства, до того ж, відмежованих
від єдиної ідентичності останнього власними чітко окресленими кордонами. Відповідно, пожвавлення теоретизування в даній сфері відбувалося на тлі постійних дебатів
щодо дефіциту легітимності Євросоюзу, невизначеності
його східного кордону, відновлення етнічного націоналізму та ксенофобії, а також зростання мультикультурного
різноманіття організації [2,c.1]. Питання ідентифікації на
національному, етнічному й наддержавному рівнях постали первинним пунктом розгляду в рамках наукових підходів та в ході практичного вироблення внутрішньо- та
зовнішньополітичного курсів ЄС. Суттєві зміни ідентифікаційних параметрів організації та її країн-членів розглядалися в якості «криз колективної ідентичності», котрі
виявлялися як у вертикальному, так і в горизонтальному
зрізах існування ЄС, безпосередньо зачіпаючи субдерЗбірник наукових праць «Ґілея: науковий вісник»
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жавний, державний та наднаціональний виміри існування
європейського соціуму [12,c.92]. У даному сенсі, теоретизування щодо сутності ідентичності Євросоюзу постало
в ролі основного рушія визначення оновленого контенту
цього феномену.
Сучасний теоретичний дискурс ідентичності ЄС в
якості центральної проблеми розглядає можливість вибудовування ідентичності, існуючої «поза межами державнацій». Однак, наявні гіпотези не включають припущень
щодо можливості даного актора сформувати власну версію
національної ідентичності. Категоризація ж ідентичності
ЄС як наднаціональної, на думку деяких дослідників, виступає в ролі хибної моделі визначення ідентифікаційної
лінії спільноти [4,c.131]. Із точки зору останніх, зовнішньополітична ідентичність ЄС, вибудувана на тлі існування спільних інтересів та цінностей окремих соціальних
груп, котрі входять до складу даного утворення, виступає
в ролі постнаціонального феномену. У даному ключі, єдина ідентичність спільноти може бути охарактеризована як
форма постнаціонального самоусвідомлення, котре знаходить свій вияв як у межах, так і поза ареалами існування окремих ідентичностей держав-членів [4,c.131]. Ідея
формування постнаціональної ідентичності ґрунтується
на можливості змін у рівні довіри, котру держави-нації
виявляють до інституційних механізмів наддержавних
структур. Однак, ураховуючи, що концепт постнаціональної ідентичності a priori передбачає вибудовування колективного «Ми»-відчуття на основі об’єднання інтересів та
цінностей представників груп такого масштабу як нація,
постає питання щодо відповідності даного трактування
ідентичності ЄС елементному складу останнього. Адже
набуття повноправного членства в організації уважається
виключною прерогативою суверенних держав, котрі, до
того ж, не завжди можуть одночасно виступити й у ролі
так званої «держави-нації» (приміром, це стосується постсоціалістичних країн Прибалтійського регіону). Тому надання концепту зовнішньополітичної ідентичності ЄС виключно постнаціональних характеристик виступає доволі
спірним із точки зору логіки формування даної спільноти
та реалізації на практиці проекту вибудовування окремої
наддержавної структури. Тож конструювання колективної
ідентичності Євросоюзу, а також подальші процеси її розвитку піднімають достатньо об’ємний пласт теоретичних
напрацювань, адже життєздатність зовнішньополітичної
ідентичності наддержавного актора може трактуватися
відповідно до різноманітних точок зору, наявних у рамках
наукового знання.
Приміром, на думку А. Вендта, важливими чинниками
з точки зору налагодження процесу формування колективної ідентичності акторів наддержавного типу виступають
взаємозалежність, спільна доля та гомогенність. Усі вони,
навіть взаємодіючи одночасно, можуть суттєво впливати
на процес формування колективної ідентичності. Хоча,
поєднання ефекту одного з них із самообмеженням актора виявляється достатнім для конструювання феномену колективної ідентичності [15,c.343-344]. Із точки зору
дослідника, взаємозалежність не виступає достатньою
умовою для формування колективної ідентичності між
державами, адже деякі з них можуть існувати під страхом
експлуатації з боку інших, сильніших акторів. Дані актори
можуть налагоджувати кооперативні зв’язки лише у разі
подолання такого страху. Проте, на сучасному етапі розвитку людства системі міжнародних відносин притаманна
наявність так званої «Локкеанської культури» взаємин між
елементами, дотримуючись принципів якої, держави не
прагнуть до нав’язування власної волі іншим акторам шляхом здійснення експлуатації останніх [15,c.348-349]. А.
Вендт визначає взаємозалежність як вибір актора, котрий
впливає на результат діяльності як взаємодіючих із ним
«Інших», так і його самого [15,c.349-354], адже базується
на здійсненні інтеракцій двох сторін. Ну думку дослідника, спільна доля останніх конституюється третьою стороною, яка вважає їх групою [15,c.349-354]. Розглядаючи
питання гомогенності окремих груп, А. Вендт зазначає, що
притаманна їм колективна ідентичність передбачає наявЗбірник наукових праць «Ґілея: науковий вісник»
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ність відчуття схожості щодо певних рис індивідів, котрі
характеризують їх як групу. Відповідно, сприйняття групи як гомогенного утворення робить можливим конституювання колективної ідентичності. Одним із непрямих
ефектів впливу даної характеристики виступає можливість
зменшення конфліктогенного потенціалу, котрий може
бути задіяний під час реалізації інтеракцій між акторами,
які відзначаються наявністю суттєвих внутрішніх та зовнішніх відмінностей розвитку.
На думку С. Хантінгтона, «зіткнення цивілізацій» видається можливим у разі гетерогенізації окремих груп,
котра суттєво збільшує можливість виникнення конфлікту
[6,c.185-208]. А. Вендт, у свою чергу, відзначає, що внутрішні відмінності й справді можуть стати причиною зародження конфлікту, тому їхнє усунення сприятиме зближенню сторін, а, отже, – і конструюванню колективної
ідентичності. Однак, окремі держави можуть навчитися
співіснувати доволі мирно, підтримуючи концепт «різноманіття», а схожі за характеристиками актори, навпаки,
мають можливість опинитися на грані конфлікту [15,c.349354]. Відповідно, наявність гомогенного середовища не
вважається достатньою для формування колективної ідентичності, адже інколи, маючи спільні риси в окремих вимірах співставлення, актори можуть диференціюватися від
«Інших» шляхом порівняння характеристик, відмінних від
попередніх [15,c.355]. Крім того, якщо актори набувають
ознак більшої схожості, зменшується потенційна можливість здійснення між ними своєрідного «розподілу праці»,
котрий, у принципі, має підвищувати рівень взаємозалежності та сприяти формуванню їх колективної ідентичності
[15,c.355]. Наприклад, у випадку налагодження взаємовідносин між Туреччиною та Європейським Союзом, можна
стверджувати про наявність взаємозалежності між даними акторами, однак їхня колективна ідентичність не може
бути сконструйована до моменту усунення упереджень,
котрі склалися у сторін щодо своїх візаві в процесі історичного розвитку відносин.
На прикладі Європейського регіону можна стверджувати, що держави, розташовані в даному географічному
ареалі, мають спільні історичні, культурні та релігійні
надбання, однак протягом усього періоду історичного розвитку конфлікти, що виникали в результаті взаємодій між
окремими акторами, ставали причиною затяжних воєн.
Розглядаючи ж розвиток Європейського Союзу як окремого наддержавного утворення, можна констатувати, що
протягом усього періоду існування даної організації на її
теренах не відбувалося відкритих збройних конфліктів,
що наштовхує на висновок про переважання в ареалі ЄС
«Кантіанської культури» (за А. Вендтом), котра, однак, не
може розповсюдитися на міжнародні відносини в рамках
усього континенту через військові сутички, що мали місце
у Боснії і Герцеговині та Косові у 1990-х роках. У контексті системи міжнародних відносин у глобальному масштабі, твердження А. Вендта щодо транзитивного статусу її
культури виглядає доволі оптимістично з точки зору завершення збройної інтервенції в Іраку, війни в Афганістані чи
намагань припинення арабо-ізраїльського протистояння.
Відповідно, відносини між окремими державами-членами ЄС наразі також можуть бути охарактеризовані з точки
зору «Кантіанської культури», адже члени об’єднання до
певної міри послуговуються загальним для них розумінням спільного «Ми». Однак, під час налагодження інтеракцій із третіми сторонами, котрі перебувають поза межами
Співтовариства, лише в рамках сфер так званої «низької політики» (до яких належать, наприклад, торгівля чи охорона
навколишнього середовища) його держави-члени послуговуються спільним для них концептом «Ми». Взаємодіючи
ж у межах «високої політики» (особливо у галузях безпеки
й оборони), держави все ще діють відповідно до існуючих
національних інтересів, тому в контексті світових політичних процесів не можуть виробити єдиної позиції, послуговуючись власними «Я»-ідентичностями (приміром, під час
утручання у громадянську війну в Лівії 2011 року).
Тобто, подібність акторів за окремими ознаками не завжди може забезпечити їх мирне співіснування та гаран-
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тувати безпроблемне вибудовування спільної колективної
ідентичності [13,c.47-55]. У цьому сенсі сумнівним видається поєднання характеристики Євросоюзу в якості так
званої «супер-ординатної категорії» із концептом його
ідентичності, адже остання вважається такою, що притаманна окремим гомогенним спільнотам. З іншого боку,
маючи змогу об’єднати у своєму складі значну кількість
держав-членів, що характеризуються різними політичними, культурними та соціальними традиціями, ЄС має
можливість послуговуватися доволі високим ступенем
гомогенності. Тому, за умови достатньо швидких та всеохоплюючих політичних та економічних змін, які відбуваються в процесі розбудови міжнародних взаємодій, саме
гомогенність, притаманна певній спільноті, полегшує конструювання колективної ідентичності, підвищуючи можливість формування уявлень щодо співіснування власного
«Я» та «Інших» як членів однієї і тієї ж групи. За умови
поглиблення взаємозалежності, гомогенності та відчуття
спільної долі групи, члени останньої мають потужніші
стимули до соціалізації власної поведінки, котра піддає
ерозії егоїстичні кордони їхніх «Я», поступово вводячи до
їх ареалів «Інших» [15,c.357].
Під час формування наддержавної ідентичності
Європейського Союзу всі перераховані чинники є доволі
ефективними, проте їхня можливість впливати на даний
процес має лімітований характер. По-перше, можна констатувати, що з часу заснування спільноти значно зросла
взаємозалежність її держав-членів. По-друге, з 1950-х років дані актори почали формувати і, таким чином, відчувати наявність своєї спільної долі, в основі вибудовування
якої постало питання встановлення та підтримки миру в
Європі. На даному етапі свого розвитку держави-члени
ЄС усе ще відчувають наявність спільної долі, творення
якої наразі базується на необхідності виживання актора
у глобалізованому світі. Однак, гомогенність не можна
вважати одним із чинників формування колективної ідентичності ЄС, оскільки сьогодні основною рисою розвитку
Співтовариства виступає, радше, різноманіття його членів.
Із цього приводу А. Вендт зазначає, що вагомим для формування колективної ідентичності групи також виступає
фактор упевненості її членів у дотриманні поваги до їх
власних ідентичностей та інтересів, котрі не будуть цілком
поглинуті процесом конструювання колективної ідентичності та інтересів групи. Вияв зовнішнього тиску може виявитися ефективним у разі вибудовування довіри між членами групи, однак сама по собі колективна ідентичність
передбачає надання можливості «Іншому» нести певну
відповідальність за розвиток «Я» котрогось із членів цієї ж
групи [15,c.358-359]. У принципі, індивіди можуть протистояти ідеї формування груп, якщо вона несе пряму загрозу задоволенню їх власних потреб, а окремі групи, в свою
чергу, можуть опонувати творенню груп вищого рівня,
якщо даний процес ставить під сумнів реалізацію їх спільних інтересів [15,c.364]. У межах ЄС національні ідентичності держав-членів перебувають під захистом організації,
котра офіційно висловила дане переконання в установчому Маастрихтському договорі «Про Європейський Союз»
від 1 листопада 1993 року [1]. Крім того, й сам девіз організації – «Єдність – у різноманітті» – підтверджує намір
Співтовариства підтримувати і захищати різнорідність
своїх членів у рамках об’єднаної групи, що є наразі унікальним випадком для світової політики. Тому сьогодні
Євросоюз постає гарним прикладом формування колективної ідентичності в міжнародних відносинах, адже, перебуваючи в його лавах, держави починають вбачати інших членів спільноти в якості продовження власного «Я»
в рамках ЄС [14,c.390-392]. Відповідно, можна стверджувати про розвиток процесу поступового стирання кордонів між існуючими національними ідентичностями, чи так
звану «європеїзацію» ідентичностей у межах ЄС.
Наразі acquis communautaire («спільний доробок»
ЄС) виступають у ролі конститутивної основи розвитку
Євросоюзу, формотворчими складовими якої є базові нормативно-правові акти ЄС, котрих у процесі свого розвитку мають дотримуватися всі громадяни та держави-чле-

322

Випуск 77

ни організації [16,c.67]. Згідно з поглядами представників
школи соціального конструктивізму, такі норми є колективними уявленнями, котрі мають здатність впливати на
формування поведінкових ліній акторів. Відповідно, з появою спільних для всіх держав-членів ЄС норм, теоретики соціального конструктивізму виділили два основних
дифузивних напрями їх упровадження на національному
рівні – так звані підходи «висхідної соцієтальної мобілізації» та «низхідного навчання еліт». Під час застосування
першого з них відбувається процедура об’єднання недержавних акторів та політичних мереж із метою підтримки застосування даних норм, що мобілізує та стимулює
осіб, відповідальних за прийняття рішень на державному
рівні, видозмінювати внутрішньо- та зовнішньополітичні лінії окремих держав відповідно до даних усталених
норм. Однак, ці норми необов’язково інтерналізуються
місцевими елітами, що спричиняє формування спеціальних механізмів політичного тиску на зразок Greenpeace
чи інших неурядових організацій [3,c.546-557]. Другий,
«низхідний», підхід до впровадження норм наддержавного значення у межах окремих країн-членів ЄС забезпечує
переважну інтерналізацію норм місцевими елітами, котрі
вдаються до політичного лобіювання задля просування таких положень на місцевому рівні. Згідно з точкою зору Дж.
Чекела, соціальний конструктивізм допомагає у розумінні
ролі інституцій Співтовариства, котру вони відіграють під
час формування спільних для її держав-членів інтересів та
ідентичності. Намагаючись роз’яснити, яким чином інтеракційні взаємодії між окремими сегментами інституційної
структури ЄС упливають на конструювання ідентичностей
та інтересів його держав-членів та інших соціально значимих акторів, дослідник аналізує процес творення норм на
рівні Євросоюзу за умови кризи прийняття рішень чи політичних невдач окремих урядовців, котрі входять до складу
наддержавних структур [3,c.557-558]. Відтак, ідентичність
ЄС не може вважатися ані раз і назавжди сформованою,
ані твердо усталеною в розумінні всіх держав-членів організації, проте, перебуваючи у процесі постійної трансформації, вона виступає невід’ємним атрибутом спільноти
[8,c.36]. На думку С. Гарсіа, єдність Європи виступає ментальним конструктом, тому її ідентичність можна вважати
«колективним соціальним процесом виробництва», який
характеризується постійною часовою динамікою [5,c.22].
Згідно з позицією Н. Ренвіка, якщо ідентичності можуть
бути сконструйованими протягом певного періоду часу,
вони ж можуть бути деконструйованими чи реконструйованими. Якщо вважати Європу окремим «текстом», то цей
«текст» може бути деконструйовано і реконструйовано сотні разів, адже кожна особа може послуговуватися різними
способами його прочитання. Таким чином відкриваються
необмежені можливості розуміння Європи як окремого
феномену [10,c.155-160].
У той час, коли ідея «об’єднаної Європи» переживала процес свого конструювання в межах ЄС, одночасно
з нею вибудовувалася й так звана «європейська ідентичність». Відповідно, дослідження існуючої постійності чи,
навпаки, відсутності визначених характеристик процесу
конструювання зовнішньополітичної ідентичності ЄС та
його глибини не в останню чергу має бути сфокусовано на
проблемі інтерпретування ідентичності ЄС. Адже в своїй
основі існуючі категорії ідентичності ЄС та європейської
ідентичності (чи «ідеї єдиної Європи») спираються на два
відмінних аспектних базиси. Перший концепт передбачає
наявність відданості акторів європейському інтеграційному проекту й подальшу ідентифікацію з ним, у той час
як конструювання другого феномену відштовхується від
набагато ширшої за змістом культурної та цивілізаційної
ідентичностей Європи [11,c.271]. Відповідно, виведені
концепти Європи та Європейського Союзу мають відмінні
сутність і значення для різних груп індивідів. Розводячи
поняття європейської ідентичності та ідентичності ЄС,
науковці спираються на процеси ідентифікації, котрі відбуваються в межах окремих соціумів континенту. Так,
індивідуальні чи колективні ідентитети, котрі базуються
на сприйнятті європейської частини світу в якості окреЗбірник наукових праць «Ґілея: науковий вісник»
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мої культурної категорії, спрямовують ідентифікаційний
процес у напрямі вироблення єдиної європейської ідентичності. На противагу, вироблення уявлення щодо існування єдиної спільноти в рамках Європейського Союзу
допомагає конструюванню категорії «ідентичність ЄС».
Однак, маючи можливість сформувати відчуття приналежності до Європи (як континенту чи культурного ареалу), індивід не здатен виробити почуття єдності з ЄС, або
навпаки [11,c.271]. Процеси конструювання індивідуального «європейського «Я», вироблення «відчуття європейськості» чи усвідомлення «статусу європейця» не можуть
бути ототожнені в очах громадянина будь-якої з державчленів ЄС [11,c.252]. Відповідно, відчуття приналежності
до Європейського континенту чи Євросоюзу у будь-якому
разі мають різне конотаційне наповнення.
Хоча, на думку деяких дослідників, на сучасному етапі
розвитку Європейський Союз отримав переважну монополію на формування та поширення «ідеї єдиної Європи» чи
вибудовування ідентичності європейського соціуму. Згідно
з точкою зору Б. Лаффен, ідентифікація індивіда чи групи з
Європою або ж їхня ідентифікація з ЄС можуть уважатися
взаємозамінними категоріями [9,c.78-83]. Змістовно це підтверджує тезу про те, що на сучасному історичному етапі
Європейський Союз виступає фактичною тотожністю концепту Європи. Однак, окрім наявних у континентальному
контексті культурних, історичних та цивілізаційних ідентитетів, ідентичність ЄС формується на основі діяльності
інститутів, котрі становлять своєрідний базис єдності даної спільноти. На думку М. Колі, європейська ідентичність
постає продуктом процесу інституційної розбудови, котрий включає поглиблення культурних мереж комунікацій
та обміну інформацією, єдину економічну сферу взаємодій
і спільну валюту, політичні рамки управління, створення
необхідних спільних органів, що підтримують процес поширення ідентичності та зворотної передачі солідарності
між окремими державами, а також створення наддержавних організацій загальноєвропейського рівня (на зразок
ЄС). Крім того, ще одним доволі потужним чинником у
процесі становлення єдиної європейської ідентичності
може стати створення єдиної європейської армії [7,c.119].
У даному контексті, пошук європейської ідентичності
може бути прирівняно до ймовірнісного створення єдиної
колективної ідентичності ЄС.
Відтак, сьогодні Європейський Союз, як окремий актор
міжнародних відносин наддержавного типу, має здатність
послуговуватися власною зовнішньополітичною ідентичністю, котра поступово набуває рис окремого феномену.
Концепт ідентичності ЄС, відмінний від окремих національних ідентичностей його держав-членів, увібрав у себе
окремі риси творення останніх, однак, виступаючи характеристикою актора міжнародних відносин іншого рівня,
не підмінив їх, навпаки, доповнивши новими ознаками. Зі
свого боку, країни-члени організації отримали можливість
зближення їхніх позицій та, як результат, вибудовування
окремого групового «Ми»-відчуття, існування якого не
лише створює атмосферу більшої гомогенності в рамках
європейської спільноти, а й сприяє піднесенню рівня довіри між учасниками європейського інтеграційного проекту на якісно новий рівень. Подекуди прирівнюючись
до Європи загалом, Європейський Союз набув здатності
представлення зовнішньополітичних інтересів чи не всіх
держав континенту, часто виступаючи єдиним виразником
їхніх зовнішньополітичних інтересів (приміром, у випадку
держав Східної та Центральної Європи). Таким чином, феномен зовнішньополітичної ідентичності Євросоюзу має
право як на теоретичне обґрунтування, так і на практичне існування, адже саме воно наразі допомагає організації
утвердитися у рамках нової системи міжнародних відносин, виступаючи окремим центром сили та політичного
впливу.
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на контрсиловий потенціал ядерних держав
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Наведений аналіз основних напрямків розвитку високоточних
високопотужних конвенційних озброєнь, визначені основні напрямки
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The Influence of the High Power Precious–Guided Munitions on the
Counter Power Potential of the USA and Russia
The current level of the high power precious–guided munitions is
stated in the article, as well as the main trends of its development. The
analysis of impact of these munitions to the counter power balance between
Russia and the USA is presented in the article. Nuclear deterrence is one
of the key factors in the international relations nowadays and the issue of
conventional high–power precious–guided munitions are stated among the
key factors, which will influence the development of nuclear weapons and
the relationships between the nuclear states in the nearest future. The USA
possess nowadays the most advanced technologies in the current sphere
and there arsenal is the most advanced. During the recent years there have
been a few different concepts of the perspective weapon’s deployment
an finally the «Global strike» concept has been adopted in the USA.
This concept is examined in the current article as well as the perspective
response of the opponent states.
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Влияние высокоточных конвенционных вооружений на
контрсиловой потенциал ядерных государств на примере США
и России
Представлен анализ основных направлений развития
высокоточных конвенционных вооружений, обозначены основные
направления развития этого вида вооружений, проанализировано
влияние данного вида вооружений на контрсиловой ядерный
потенциал России и США.
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Ядерне стримування на сьогоднішній день є важливим
фактором у міжнародних відносинах. Наявність ядерної
зброї справляє значний впив як на систему міжнародних
відносин в цілому, так і на регіональні та двосторонні відносини між державами. На сьогоднішній день існує тенденція до поступового зменшення в кількісному вимірі
ядерної зброї, при цьому, проходить якісна модернізація
носіїв ядерної зброї, впроваджуються нові альтернативні види озброєнь. Останнє скорочення ядерної зброї між
США та Російською федерацією, країнами з найбільшими
ядерними державами, регламентується договором СНВ. У
зв’язку зі скороченнями ядерних потенціалів провідних
країн, високої актуальності набуває питання контрсилового потенціалу.
Дане питання в останнє десятиліття розглядається в
роботах багатьох західних дослідників, певні зрушення в
розробці проблеми відбуваються межах робіт російських
дослідників. Серед американських дослідників, варто виділити роботи Вульфа, Гросмана, Гормлі. Серед російських дослідників дане питання досліджують Мясніков,
Арбатов, Дворкін та інші дослідники.
Питання виживання ядерного потенціалу традиційно
пов’язується з ядерними озброєннями, котрі призначаються для знищення пускових установок супротивника, однак,
останнім часом все більшої значущості набуває питання
використання високоточної конвенційної зброї великої потужності [1,c.320–324].
До класу таких озброєнь можна віднести крилаті ракети морського та повітряного базування великої дальності,
авіабомби та керовані ракети, що можуть доставлятися
важкими бомбардувальниками та тактичною авіацією. В
перспективі до таких озброєнь можуть відноситися осна-
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щені неядерними боєголовками МБР та БРПЧ, а також гіперзвукові літальні апарати.
Метою статті є дослідження можливості використання високоточних конвенційних озброєнь та їх вплив на
загальний контрсиловий потенціал ядерних держав. Для
цього необхідно розглянути основні види таких озброєнь,
дослідити основні напрямки перспективних робіт щодо
таких озброєнь.
Питання високопотужних високоточних конвенційних озброєнь активно розглядається в науковій спільноті
США та Російської Федерації, зокрема в роботах Вулфа,
Кросмана, Стрітмана, Гордона. Велика увага даному питанню приділяється й в офіційних документах. В російській літературі дане питання висвітлюється в роботах
Мяснікова, Дякова, Кадишева, Арбатова. У вітчизняній
літературі дане питання висвітлюється фрагментарно, в
основному в контексті відношення до договору СНО.
Найбільшого прогресу в розробці високоточної конвенційної зброї на сьогоднішній день досягли США.
В США роль та завдання СКЗ викладені в оперативно–
стратегічній концепції «Глобальний удар», що передбачає
підтримання можливості нанесення удару по об’єктам супротивника в короткий термін по всьому світі. В рамках
даної концепції відбувається переорієнтація частини ядерного потенціалу під неядерні завдання. Так, в 2008 році
завершилися роботи по переоснащенню 4 стратегічних
човнів класу «Огайо» на несення КРБМ «Томахок» (кожен
з човнів може нести до 154 таких ракет) [8].
Також ведеться робота з оснащення МБР неядерним потенціалом, хоча тут можна прослідкувати певні обмеження
зі сторони Конгресу щодо фінансування проекту.
В останньому огляді ядерної політики США за 2010 рік
також спостерігається виокремлення необхідності розвитку неядерних стратегічних озброєнь. В доктринальних
документах РФ, в свою чергу, стратегічні неядерні озброєння визначаються як значна загроза безпеці державі.
До прийнятих на озброєння в США високоточних засобів, що можуть мати контрсиловий потенціал можна віднести широкий спектр озброєнь, що можуть доставлятися
як стратегічними так і нестратегічними носіями. До 2015
року за оцінками експертів в арсеналі США може бути до
130 носіїв, що в сукупності зможуть доставляти до 3000
одиниць високоточної зброї [7].
В даному контексті варто більш детально розглянути
програми Міністерства оборони США що ведуться в рамках програми «Глобальний удар». Після 2002 року командування Стратегічними силами було об’єднано з командуванням Космічними силами та на нове відомство було
покладено функції в тому числі з розробки стратегії використання високоточних озброєнь [10].
В якості потенційних цілей для високоточних конвенційних озброєнь в рамках концепції «Глобального удару»
частіше за все згадуються протисупутникові системи, системи ППО супротивника, балістичні ракети та об’єкти, на
яких є зброя масового знищення, а також інші важливі цілі,
такі як командування супротивника та інші.
Також в рамках даної концепції як цілі вказується і використання неядерних засобів для враження стратегічних
об’єктів, для яких до цього призначалося використання
ядерної зброї. За оцінками експертів, таким озброєнням
може бути вражено від 10 до 30 % таких цілей [6].
В якості засобів доставки для цілей «Глобального удару» розглядаються стратегічні носії як с сучасному, так і в
перспективному виконанні, серед яких виділяють БРПЧ та
МБР з боєголовками неядерного типу, гіперзвукові літальні апарати, а також засоби безконтактного впливу: лазерна,
мікрохвильова зброя.
В даний час балістичні ракети США можуть доставляти тільки ядерні боєголовки, однак, Міністерство оборони
США наполягає на форсованій розробці боєголовок звичайного типу для балістичних ракет [2,c.73–75].
Однак, дані плани не зустріли підтримки в Конгресі
США, оскільки вважається, що буде важко розрізнити
пуски ракет в неядерному оснащенні від пусків носіїв з
ядерними боєголовками, що може призвести до неконтрЗбірник наукових праць «Ґілея: науковий вісник»
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ольованих наслідків з боку ядерних держав. Однак в світлі
заяв про відмову в перспективі від ядерної зброї зі сторони керівництва США, з 2010 року фінансування програм
по розробці високоточної ядерної зброї поновилося і було
збільшено до 2015 року приблизно в 3 рази [10].
В рамках досліджуваної теми варто розглянути програми розвитку окремих видів озброєнь.
Перш за все, буде розглянуто плани розвитку МБР в неядерному оснащенні.
Протягом декількох років ВПС США розробляють концепцію використання МБР в неядерному оснащені (програма «Ракета для неядерного удару»). В якості потенційних носіїв неядерних боєголовок розглядаються зняті з
озброєння МБР «Мінітмен –2» та МХ, які в неядерному
оснащенні отримали назви «Мінотавр 2» та «Мінотавр –
3». При цьому, розміщення МБР планується не на існуючих базах МБР, а на незахищених позиціях на західному
та східному узбережжі США. Таким чином переслідується мета відрізняти можливі запуски МБР в неядерному
оснащенні від пусків ракет в з ядерними боєголовками
[4,c.134–145].
До числа переваг МБР в неядерному оснащенні в порівнянні з, на приклад, БРПЧ, відносять більшу оперативність при доведенні наказу про використання, такі ракети
здані нести більше навантаження, крім того, при варіанті
базування, що розглядався вище, буде зменшений ризик
віднесення пуску таких ракет до пуску МБР в ядерному
озброєнні.
З 2009 року розглядалися три можливих варіанта оснащення таких ракет. Першим варіантом був варіант розміщення боєзаряду касетного типу, що складався б з 10 касет,
кожна з яких отримала б чотири частини, що розділялися
б з автономним наведенням. Ефект при цьому досягався б
завдяки кумулятивному ефекту удару [4].
Другий варіант базувався на застосуванні масивних
стержнів з металу великої плотності, що мали б велику кінетичну енергію. При входженні в атмосферу так стрежні,
що доставлялися б МБР, розділялися б та вражали певну
територію.
Третій варіант представляє собою боєголовку з бойовими елементами проникаючого типу, який і був обраний
для подальшої розробки. При цьому, втілення такого виду
озброєнь планується не пізніше 2017 року.
Наступним варіантом конвенційного використання
виділяють гіперзвукові апарати без силової установки
[3,c.165–182].
Такий апарат повинен буде відхилятися від траєкторії
МБР до 5500 км в поперечному напрямі та нести бойове
навантаження до 450 кг. Вважається, що такі апарати зможуть нести боєприпаси касетного або глибоко проникаючі
головні частини для враження підземних цілей.
В 2005 році Конгрес, боячись невірного трактування
пуску таких апаратів та їх можливе прийняття за РГЧ МБР
іншими державами, не виділив фінансування та заборонив
розробку програми таких апаратів [10].
Однак, через наполягання Міністерства оборони США,
програму по розробці не згорнули, а дали їй іншу назву
та провели певні структурні зміни. В найближчий час плануються експериментальні пуски ракет для перевірки маневреності ракет та стійкості термоізоляції. Ракети повинні перевищити швидкість звуку в 15–20 разів та увійти до
атмосфери на висоті 50–70 км.
Наступним варіантом використання високопотужних
високоточних озброєнь в неядерному оснащенні є їх можливе використання в оснащенні БРПЧ боєголовками звичайного типу. Основним завданням для таких ракет є підвищення їх точності та маневреності.
Оскільки з 2003 року конгрес не виділяв кошти для
фінансування програм по розробці програм з оснащення
БРПЧ неядерними озброєннями, такі програми проводилися компанією «Локхід Мартін». Було проведено 2 випробування в 2005 році ракет Трайдент. Виходячи з даних компаніях, вдалося в рамках вдосконалення ракет Трайдент
досягти покращення їх точності при враженні стаціонарних цілей [5,c.33].
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В «Огляді ядерної політики» 2006 року було включено
пункт щодо необхідності протягом 2 років оснастити дві
ракети неядерними боєголовками в комплекті з 24 боєголовок БРПЧ «Трайдент» на кожній підводній лодці [6].
Згідно з планами Міністерства Оборони, звичайні
«Трайдент» могли б нести по 4 модифіковані боєголовки
Мк4 неядерного типу. При цьому, розглядалося 2 варіанти
оснащення неядерних боєзарядів. Перший варіант – тверді
стрижні з високим ступенем проникнення для враження
одиничних цілей. Другий варіант – оснащення боєголовок
касетними зарядами для враження сукупних цілей.
Прихильники планів щодо оснащення підводних човнів
неядерними боєголовками виділяють ряд переваг у порівнянні з подібним оснащенням МБР.
До таких переваг відносять те, що човни можуть бути
розміщені ближче до потенційних цілей та потребують
менше часу на розгортання. В разі використання таких
ракет проти потенційних цілей у вигляді Ірану та КНДР,
не обов’язковим є їх проліт над територіями РФ та КНР, у
яких це може викликати неоднозначну реакцію. Крім того,
на відміну від ракет Мінітмен, ракети Трайдент 2 продовжують випускатися, тому витрати на їх може рнізацію
будуть меншими ніж витрати, необхідні на модернізацію
ракет Мінітмен [6].
Однією з ключових проблем при розгляді питання з модернізації ракет Трайдент 2 для використання в неядерному оснащенні, є проблема точності. Приблизне відхилення
ракети в ядерному оснащені складає 50 метрів. Для враження укріплених об’єктів супротивника даної точності
недостатньо. Принципово питання повинно було вирішуватися за рахунок коригування траєкторії польоту при
входженні в атмосферу за допомогою сигналу супутників.
Однак, при входженні на великій швидкості, сигнал супутників не проходить до носія. В ході випробувань, командуванням ЗС США за їх словами було досягнуто постійного
прийняття сигналу супутників носієм, відповідно, точність
попадання вдалося скорегувати до 5 метрів. І хоча Конгрес
відхиляв плани по фінансуванню даного проекту, розробки
ведуться та випробування проводилися в 2009 році та заплановані на 2013 рік [10].
Щодо обмежень відносно розвитку ВКЗ, варто зазначити, що договір СНО–1, що втратив чинність в 2009 році,
обмежував МБР та БРПЧ незалежно від того, несли вони
ядерні або конвенційні озброєння. Проблема контролю над
ВКЗ піднімалася на переговорах щодо нового договору
СНО. Як відомо, результатом переговорів стали наступні
обмеження: 700 одиниць для розгорнутих МБР, розгорнутих БРПЧ та важких бомбардувальників; 1550 одиниць для
боєзарядів на розгорнутих МБР, БРПЧ, важких бомбардувальниках; 800 одиниць для розгорнутих та нерозгорнутих
ПУ МБР, розгорнутих та нерозгорнутих ПУ БРПЧ, розгорнутих та нерозгорнутих важких бомбардувальників
[1,c.431–435].
Таким чином, як видно з тексту договору та Протоколу
до нього, російській стороні в ході переговорів вдалося добитися того, щоб ВКЗ внесли до загальних лімітів по ядерним озброєнням.
Однак, варто звернути увагу на декілька формулювань в
договорі, які можна вважати такими, що непрямо дозволяють вивести з–під дії договору ВКЗ. Прийняте формулювання «нерозгорнутої пускових установки БМР» виключає
«пускові установки на незахищених територіях», котрими
можуть вважатися всі МБР нешахтного базування.
Хоча бойові підводні човни і віднесені новим Договором
до кількості, що зараховується, існують процедури, за якими такі човни переобладнані в носії неконвенційної зброї,
можна виключити з загальної кількості зарахованих носіїв.
Важкі ж бомбардувальники в неядерному оснащенні не
будуть підпадати під кількісний контроль за Договором.
При цьому, варто звернути увагу на те, що інспекції для
озброєнь в неядерному оснащенні не скасовуються та проводяться сторонами за умовами інспекцій другого типу.
Таким чином, хоча новий Договір є більш ліберальним
в питаннях ВКЗ, варто зазначити, що зберігається доволі
високий рівень контролю за ними.
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Таким чином, як ми можемо бачити, питання високоточних конвенційних озброєнь посідає важливе при розгляді
питання контрсилового потенціалу. На сьогоднішній день
лише США на високому рівні розглядають можливість використання високоточних високопотужних конвекційних
озброєнь. При цьому, хоча і не задекларовано, що даний
вид озброєнь буде впливати на зміну контрислового потенціалу між основними ядерними державами, у Російської
Федерації виникають побоювання щодо можливості таких
наслідків. У зв’язку з цим в статті досліджено основні програми розвитку даних озброєнь та, на думку автора, при
вивченні питання контрсилового потенціалу та ядерного
стримування як такого, дані озброєння обов’язково повинні включатися до порядку денного.
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У сучасній міжнародній системі КНР стала центром
сили, з яким не можна не рахуватися. У державах, що нині
визначають світову політику, жоден діяч, який розробляє
чи реалізує проекти в області безпеки надрегіонального
значення, не може ігнорувати китайський фактор. Не випадково ще в «Стратегії національної безпеки США» від
17 вересня 2002 р. КНР віднесена до потенційно великої
держави – недемократичної, але з ринковою економікою,
за котрою визнається безперечне право володіти й удосконалювати ракетні та ядерні військові технології [1,р.5].
Контури світу, в якому Китай відіграватиме роль геополітичного і геостратегічного центру, поки що складно
окреслити, але він поступово формується, незалежно від
бажання тих чи інших міжнародних акторів. Боротьба
Пекіна за планетарне лідерство почалася досить давно,
хоча самі китайські лідери про це відкрито не говорять,
натомість пропагуючи тезу про багатополярність світу як
більш продуктивний і стабільний устрій. Її офіційно підтримує Росія, котра ще в недавньому минулому в якості
СРСР мала статус наддержави й досить незатишно почуває себе нині на другорядних ролях у світовій політиці, чимало прихильників багатополярності (навіть із присмаком
антиамериканізму) є і в нашій країні.
Але якщо виходити з реалій сьогодення, то слід визнати, що нині є лише одна наддержава – США, які збережуть
цей статус, щонайменше, до середини поточного століття,
коли КНР досягне з ними паритету не лише за економічним потенціалом, а й наблизиться до жаданого балансу
у військовій сфері. Цю тезу можна було б аргументувати
низкою фактів із будь–якого поля міжнародної політики, на
неї «працює» і теорія довгих циклів, запропонована американськими політологами Дж.Модельським і В.Томпсоном.
Згідно неї, кожні 500 років відбувається періодична зміна
історичного глобального процесу, у рамках цього відрізку часу так само періодично, кожні 120 років, змінюються фази політичного циклу. Окремі теоретики, наприклад,
Т.Босуелл, додають до них ще «хвилі» М.Кондратьєва (60–
річні великі цикли кон’юнктури), щоб урахувати динаміку
зміни економічних процесів. На підставі аналізу всіх заЗбірник наукових праць «Ґілея: науковий вісник»

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ
значених фаз та циклів і прогнозуються держави–гегемони
на той чи інший період.
У відповідності з теорією довгих циклів, із завершенням Другої світової війни на статус глобального політичного лідера стали претендувати США, яким кинув виклик
СРСР. Унаслідок багатьох причин (американські теоретики головним чином вказують на «морську державність»
США) Кремль програв боротьбу за світову гегемонію,
тому США в якості єдиного лідера чи гегемона доживуть
якраз до середини ХХІ ст. У той же час, згідно зазначеної
теорії, на початку цього віку має з’явитися новий суб’єкт
світової політики, що через півстоліття поставить під сумнів гегемонію США. Подібна перспектива, звісно, не радує
американських футурологів, і значна їх частина переконує,
ніби замість нового гегемона з’явиться щось на кшталт
«світового уряду», котрий і буде вирішувати глобальні
проблеми на засадах справедливості.
Але протягом усієї історії людства тривала гостра боротьба за світову гегемонію, досить згадати драматичну
історію виникнення, розвитку і краху Ассирії, Давнього
Риму, імперій Ахеменідів, Александра Великого, Чингіз–
хана, Тамерлана, Османів, Габсбургів, Романових і
Наполеона Бонапарта. Навряд чи ХХІ вік виявиться мудрішим від попередніх століть, незважаючи на всілякі революції в області знань, інформації й технологій, боротьба за
світове домінування продовжуватиметься і в ньому, однак
вона не призведе до формування багатополярної структури у вигляді мережі державних центрів, приміром, США,
КНР, Японії, Індії, ФРН (Євросоюзу), Росії й Бразилії.
Причина проста: для того, щоб посісти місце світового «полюса» потрібно володіти потенціалом наддержави,
тобто такими економічними можливостями, військовою
силою й політико–дипломатичним впливом, щоб усі ці
складові одночасно відчувалися міжнародним середовищем у будь–якому куточку земної кулі. Потенційно в середньостроковій перспективі зазначених якостей може
набути і, з огляду на чимало факторів, стати такою наддержавою найбільші шанси має саме Китай, географічно
розташований посередині Східної Азії.
Як відомо, у вересні 1982 р. на ХІІ з’їзді Компартії
Китаю була спланована стратегія модернізації країни до
2049 р. (столітнього ювілею КПК), коли КНР має перетворитися на сучасну високорозвинену державу з життєвим рівнем населення вище від середньозаможного, що за
часовими рамками відповідає «хвилям» М.Кондратьєва.
Для подібних прогнозів є солідні підстави, передусім, динаміка економічного розвитку КНР: за підсумками 2012 р.
ВВП КНР (за паритетом купівельної спроможності) склав
$ 12,38 трлн. і збільшився, порівняно з попереднім роком,
на 9,1%, в тому числі промислове виробництво виросло на
7,8%, експорт сягнув $ 2,05 трлн., що дало змогу накопичити $ 3,312 трлн. золотовалютного резерву [2].
Починаючи з 3–го пленуму ЦК КПК 11–го скликання
в грудні 1978 р., коли з ініціативи Ден Сяопіна було прийнято офіційне рішення щодо проведення широкомасштабної економічної реформи, протягом третини століття
щорічні темпи приросту ВВП в КНР не опускалися нижче 8%. За прогнозами фахівця з порівняльної економіки
А.Меддісона, навіть при зменшенні цього показника до
5,5% ВВП КНР сягне рівня ВВП США у 2015 р. Це означає, що коли на зорі реформ, у 1978 р., ВВП Китаю становив 5% від світового ВВП, а у 1998 р. – 10%, то до 2015 р.
він досягне 17% світового ВВП. Якщо ж до цього додати
сукупний економічний потенціал китайської діаспори (хуацяо) у Південно–Східній Азії, що налаштована виключно
патріотично й активно допомагає історичній батьківщині
не словом, а ділом (на відміну від української), можна передбачити, що загальна сукупна китайська частка у світовому ВВП дорівнюватиме 23–25%.
У будь–якому випадкові КНР на наших очах перетворюється на повноправного учасника геостратегічної гри
в масштабах, адекватних значимості США, а геополітичне протистояння Вашингтона і Пекіна перетворюється
в головний фактор світової політики. Початок йому, сам
того не бажаючи, поклав на початку 1970–х рр. президент
Збірник наукових праць «Ґілея: науковий вісник»
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США Р.Ніксон. Скориставшись різким погіршенням відносин між Москвою й Пекіном, він спробував приручити
комуністичний Китай і зробити його спільником США у
протидії радянському впливові в Азії й «третьому світі»
загалом. Кремлівська пропаганда влучно назвала це «розіграти китайську карту».
Але Пекін, прикриваючись антирадянською риторикою,
використав нормалізацію відносин із багатою Америкою
для подолання успадкованої від часів «культурної революції» дипломатичної ізоляції, зміцнення свого міжнародного впливу і підйому економіки. Лише в 1979 р., коли в КНР
почалося створення спеціальних економічних зон, до яких
потекли багатомільярдні іноземні інвестиції, автор ідеї антирадянського американо–китайського союзу, тогочасний
державний секретар Г.Кіссінджер, прозрів і виступив із запізнілим попередженням: «Як тільки Китай стане достатньо сильним, він може виступити проти нас».
Патріарх американської дипломатії як у воду дивився,
хоча у відносинах із сусідніми азійськими державами КНР
не давала приводу для звинувачень у прагненні до регіональної гегемонії, вирішуючи всі спірні питання за столом
переговорів. Інша справа – США, які в стратегічному союзі з Японії мають абсолютну військову перевагу в АТР,
ця ж обставина зумовлює застосування Пекіном у наступі на Вашингтон виключно інформаційних і економічних
засобів.
Ще у середині 1980–х рр. у надрах китайських спецслужб була розроблена стратегічна концепція добування
фінансових ресурсів і передових технологій за допомогою
методів інформаційної війни. Ця програма сподобалася архітекторові модернізаційних реформ Ден Сяопіну, котрий
виявився стратегічним аналітиком глобального рівня і
прийняв рішення щодо пріоритетного фінансування спецслужб та активного використання методів інформаційної
війни для досягнення економічного процвітання. З того
часу в КНР була створена могутня державна система ведення інформаційного протиборства зі США, яка дозволяє
здійснювати масоване застосування сил і засобів у потрібний час. Її осередком є Дослідне бюро при Держраді КНР
і Системно–аналітичний центр міністерства держбезпеки.
Найефективніше китайська система інформаційного
протиборства діє у фінансовій сфері, а необхідними матеріалами її забезпечують тихоокеанська діаспора й розвідка.
З Пекіна здійснюється тотальний контроль над ЗМІ країн
АТР, значна кількість газет, теле– і радіоканалів придбана
агентами і офіцерами розвідки КНР, через підконтрольні
ЗМІ проводяться активні комплексні інформаційно–психологічні операції. Феноменальним успіхом китайських
спецслужб є встановлення контролю над найбільшими
банками Східної Азії.
Розвідка КНР має настільки сильні позиції серед багатомільйонної китайської діаспори США (основна її частина
зосереджена на Тихоокеанському узбережжі), що американські спецслужби не в змозі повністю контролювати її
активність у таких містах як Сіетл, Лос–Анджелес, Сан–
Франциско, Х’юстон. Своєрідним попередженням Білому
Дому стало обрання у 1996 і 2000 рр. етнічного китайця Ло
Цзяхуея (Гарі Лока) губернатором штату Вашингтон (столиця штату Сіетл є головними ворітьми китайської еміграції в Америку). Не виключено, що масові безпорядки в
цьому місті під час проведення форуму Світової організації торгівлі наприкінці 1999 р. були інспіровані китайськими спецслужбами.
Першу велику перемогу в інформаційній війні проти
США Пекін одержав у червні 1989 після кривавого придушення студентських виступів на площі Тяньаньмень,
коли через ЗМІ до пересічного громадянина була доведена
інформація, що у Пекіні, Шанхаї й деяких інших крупних
містах діяли невеликі групи екстремістів та кримінальних
злочинців. Більш того, китайські лідери переконали народ
у тому, ніби безпорядки були інспіровані США, тому сучасна молодь, яка пізнала смак плодів економічного процвітання КНР, погодилася, зрештою, підтримати заклик
правлячого режиму: «Не потрібно більше ніяких політичних реформ».
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Через ЗМІ всіляко стимулюється ріст патріотизму,
спрямованого проти стратегічного супротивника – США,
який іменується головною перешкодою на шляху втілення історичної мрії китайців стати світової наддержавою.
Населенню нагадується про всі приниження, яких зазнав
Китай від Заходу за останні півтора століття, і закликається безумовно підтримати владу. Будь–яка стурбованість
США дотриманням прав людини подається як імперіалістична інтервенція і спроба не дати Китаю стати ще
сильнішим. Усе частіше використовується звинувачення
у шпигунстві на користь США для покарання представників ліберальної інтелігенції, що критикують, приміром,
корупцію у владних ешелонах. Під час Косовської кризи
1998–1999 рр. китайським ЗМІ було наказано захищати
репресивну політику С.Мілошевича і не повідомляти про
нього нічого поганого, гуманітарна ж інтервенція НАТО
була названа «військовим вторгненням».
Пекіну вдалося повністю «переграти» американців у
ході інформаційного протиборства під час азійської фінансово–економічної кризи 1997–1998 рр., представивши
КНР у якості стабілізуючого фактора в АТР. А у травні
1999 р. міністри оборони КНР і Куби підписали угоду про
створення на «Острові Свободи» китайського центру радіоперехоплення і стеження за супутниками США, аналогічного тому, що мав СРСР у м. Лурдес.
1 квітня 2001 р. почався другий етап інформаційної війни за владу в фінансовому світі між КНР і США, коли
досить несподівано для американців банальна авіаційна
пригода над Південно–Китайським морем (під час спроби
китайських винищувачів витиснути розвідувальний літак
ВМС США ЕР–3В за межі виключної економічної зони
КНР сталося зіткнення, внаслідок якого один винищувач
упав у море, а американський літак змушений був здійснити посадку на о. Хайнань, що належить КНР) перетворилася у гострий інформаційний геополітичний конфлікт. В
Інтернеті спалахнула справжня війна між американськими
і китайськими хакерами, причому почали її американці,
які ламали китайські сайти, залишаючи в них образи на
адресу КНР і, зокрема, пілота Ван Вея, що загинув. У відповідь китайське неформальне об’єднання Honker Union
оголосило про початок відплатних дій – стався масовий
злам американських сайтів, у тому числі й урядових, так,
сайт уряду США зазнавав безперервної атаки протягом 6
годин. Після того як у Honker Union нарахували тисячу зіпсованих американських веб–вузлів, його члени поширили повідомлення, що вважають свою мету досягнутою.
Президент США Дж.Буш–молодший відрядив до о.
Хайнань три есмінці оперативного флоту США й у різкій
формі засудив китайців за те, що вони зволікають із дозволом американським представникам зустрітися з 24–ма
членами екіпажу, оскільки це, на його думку, суперечить
дипломатичній практиці. Щоб розрядити обстановку, офіційний Пекін дозволив зустріч (після чого есмінці були
відкликані), але відпустив американських льотчиків на
батьківщину лише після того, як 11 квітня 2001 р. отримав
офіційного листа уряду США, в котрому висловлювався
жаль з приводу інциденту.
Та оскільки жодна зі сторін не визнала себе відповідальною, конфлікт залишався неурегульованим іще півтора місяця, на консультаціях щодо подальшої долі літака–розвідника, оголошеного Пекіном військовим трофеєм,
китайська сторона висунула вимогу до США взагалі відмовитися від польотів розвідувальних літаків уздовж узбережжя КНР. Лише 24 травня, задовольнившись вибаченнями американських урядовців, китайський уряд погодився
з пропозицією Вашингтона розрізати літак і переправити
його у США на вантажному судні. Таким чином, принаймні частково, Пекіну вдалося змусити Вашингтон до того,
чого не зміг добитися від Д.Ейзенхауера М.Хрущов 40–ка
роками раніше, – до вибачення за порушення повітряного
простору іншої держави, навіть не в глибині її території,
як це було з У–2 1 травня 1960 р., а над водами виключної
економічної зони.
Тверезо враховуючи гіркий досвід СРСР 1970–1980–х
рр., китайське керівництво добре усвідомлює, що попри
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вражаючі економічні успіхи, КНР не зможе витримати
тривалу гонку озброєнь із США. Проте було б помилкою
вважати, ніби Пекін зоставатиметься глухим до розгортання протиракетної парасольки над США після їхнього виходу із радянсько–американського Договору про обмеження
систем ПРО 1972 р. Беручи до уваги наявні ресурси, китайське керівництво прагне діяти вибірково, щоб опанувати якомога вигідніші позиції у нових політичних умовах.
Ця вибірковість має два очевидні напрямки: 1) консолідація всього того, що дозволяє країні утримувати домінуюче
континентальне становище; 2) підготовка до асиметричного ведення війни.
Пекін зупинився на пріоритетному розвиткові технологій, пов’язаних із ракетно–космічною технікою. Вони дозволять КНР, незважаючи на його помітне відставання від
США у галузі звичайних і стратегічних озброєнь, створити потенціал, за допомогою якого Китай буде в змозі завдавати удари по больовим точкам супротивника – системам
інформації й комунікацій, супутникам, платформам для
«Стелсів» і авіаносцям. Така стратегія означає кардинальну зміну в китайській геополітичній думці – переконцентрацію уваги з потенційного материкового ворога (Росія,
Індія) на морського (США, Японія).
Згідно повідомлень гонконгської преси, у Пекіні вже
розроблена система озброєння під назвою «Зірка–паразит», яка здатна стикуватися із ворожими супутниками,
перешкоджати їхній роботі або знищувати. А за оцінками Інституту дослідження національної стратегії США,
на замовлення Народно–визвольної армії Китаю (НВАК)
ведеться розроблення супутникової системи, призначеної
для передачі інформації про супротивника всім формуванням Збройних сил включно до підрозділу, що виконує те
чи інше бойове завдання, одночасно і у реальному масштабі часу [3,p.47].
За іронією долі, у грудні 2000 р. серйозний поштовх
розвиткові китайської ракетно–космічної промисловості
надало рішення Вашингтона про припинення санкцій, запроваджених у зв’язку з підозрами щодо передачі Пекіном
ракетних технологій Ірану та Пакистану. Відразу ж після
цього американські компанії стали активно співпрацювати
з КНР у галузі комерційних космічних програм, унаслідок
чого китайський Інститут космічної техніки запланував
лише на 2001–2005 рр. вивести на орбіту не менше 30–ти
власних супутників [4]. Навіть в умовах чинності санкцій
США, у листопаді 1999 – січні 2001 рр. Пекіну вдалося
запустити в космос два безпілотних космічних апарати
«Корабель богів», а в жовтні 2003 і жовтні 2005 рр. – пілотовані космічні кораблі «Шеньчжоу («Небесний човен») –
5» і «Шеньчжоу – 6».
Місцем розгортання нової космічної програми КНР ще
навесні 1999 р. був обраний о. Хайнань, котрий не випадково так «уподобали» американські літаки–розвідники.
Він розташований неподалік екватора, що полегшує запуск ракет–носіїв, із очікуваним завершенням будівництва
основного космодрому біля м. Венчанг значно зменшиться
ризик падіння ракет на густонаселену територію країни,
оскільки вони пролітатимуть над океаном. Крім того, на
острові знаходяться два великі центри радіо– та радіотехнічної розвідки НВАК, що відстежують усі радіосигнали
над Південно–Китайським морем, а також перехоплюють
повідомлення з американських і російських супутників
зв’язку.
Незважаючи на урядову пацифістсько–ізоляціоністську риторику Пекіна («не претендувати на гегемонію»,
«виступати проти політики сили», «не втручатися у внутрішні справи інших країн»), що лунала під час офіційних візитів Дж.Буша–молодшого до Пекіна 21–22 лютого
2002 р. і Ху Цзіньтао (тоді ще віце–президента КНР) до
США 1–2 травня того ж року, в реальності КНР виявилася
втягнутою в глобальну «шахову гру» від Перської затоки
до Корейського півострова. Виступаючи перед слухачами
Національного військового коледжу США, начальник пекінської Академії військових наук генерал Лі Цзицзюнь
наголосив, що сучасна концепція «активної оборони» КНР
«включає стратегію обмеженої, високотехнічної війни із
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слабкими сусідами на китайській периферії, особливо на
узбережній периферії. Інтегральною частиною цієї стратегії є встановлення оборонної зони навколо серця Китаю –
ланцюга островів і периметра, що тягнеться від островів
Спратлі, через Тайвань і острови Сенкаку й закінчується
на півночі Кореї» [5,p.101]. Зрозуміло, що така постановка
питання означає неминуче зіткнення (хоча і необов’язково
військове) зі США.
Тайвань – поки що єдина точка на карті світу, де китайські і американські геополітичні та національні інтереси
прямо суперечать одні одним. Безперечно, острів стане
для континентального Китаю тією «Малою землею», відстоявши яку він зможе розраховувати на своє відродження. Приєднавши Тайвань, Пекін, окрім капіталів, отримає
розумні мізки (у КНР їх не вистачає, даються взнаки наслідки «культурної революції») і передові технології, які
йому ніколи не надасть Захід, це дозволить кардинально
скоротити військово–технологічне відставання від США.
По–друге, возз’єднання Тайваню з КНР спричинить стрімке зростання національної самосвідомості китайців, у
тому числі хуацяо, що суттєво наблизить реалізацію мрії
всіх чотирьох поколінь керівників КНР про створення
«Великого Китаю». До того ж встановлення контролю над
Тайванем є необхідною умовою для перетворення КНР у
велику морську державу, її військово–морський флот отримає відкритий вихід у Тихий океан і стане менш вразливим
для американців.
«Взяття Тайваню, до яких би руйнувань на острові воно
не призвело, краще, ніж його втрата», – стверджує китайський письменник Цзуо Ган, але його оптимізм не поділяють пекінські військові. За їхніми оцінками, для окупації
Тайваню КНР доведеться задіяти 400–тисячну армію, а
після війни витратити мільярди доларів для відновлення
зруйнованої економіки острова і південних приморських
(найрозвиненіших) районів материкового Китаю. В економічному відношенні це відкине КНР на десятиліття назад,
але найбільш небезпечним є велика ймовірність втягування у конфлікт США і Японії.
Тому в Пекіні сподіваються, що возз’єднання Тайваню
з материком відбудеться мирним шляхом, якщо, звичайно,
тайванці самі не спровокують конфлікт, наприклад, негайним проголошенням незалежності. У цьому випадку
в КНР не залишиться іншого вибору, крім як почати війну, оскільки дотримання ідеї національної єдності стало
в країні непорушним принципом. Пекін недвозначно дав
зрозуміти, що він готовий застосувати відносно Тайваню,
який не бажає визнати Піднебесну, військову силу незалежно від того, якою великою буде ціна такого кроку.
Голова Народної Політичної Консультативної Ради КНР Лі
Жуйхуань якось навіть заявив: «Краще втратити 1000 солдат, ніж позбутися хоча б однієї п’яді своєї землі» [5,p.166].
Треба віддати належне прагматизму керівництва
Демократичної прогресивної партії Тайваню (виражає інтереси корінного населення острова, що в основній масі
не вважає себе етнічними китайцями), яке під час передвиборних кампаній взимку–навесні 2000 і 2004 рр. активно експлуатувало самостійницькі гасла, але після обрання
його кандидата Чень Шуйбяня президентом висловлювало
готовність вилучити з партійної програми вимогу проголошення незалежності острова. Чень Шуйбянь вийшов із
ДПП і запропонував Пекіну почати переговори про мирне
об’єднання країни, а депутати парламенту від Гоміндану,
що разом із союзниками («Пан–блакитна коаліція») зберіг
там більшість і після виборів 11 грудня 2004 р., відмінили
заборону на пряму торгівлю між Тайванем та провінцією
Фуцзянь на узбережжі Тайванської протоки.
Але нарощування Вашингтоном поставок Тайваню найсучасніших систем озброєнь, відсутніх у НВАК, викликає
украй гостре роздратування у Пекіні й живить грунт для
антиамериканських настроїв у китайському суспільстві, як
це мало місце у квітні 2001 р., коли «бунтівний» острів мав
отримати партію підводних човнів, протикорабельних винищувачів і надводних суден, у тому числі есмінців, споряджених радарною системою Aegis (після її невеликого
удосконалення Тайвань можна приєднати до системи ПРО
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Театру воєнних дій США). Дж.Буш–молодший тоді навіть у ранковому виступі на каналі «Ей–бі–сі» заявив, що
використання збройних сил США «є одним із варіантів»
у разі вторгнення КНР на Тайвань. Щоправда, дещо пізніше в інтерв’ю «Сі–ен–ен» він уточнив, що ці слова не
слід сприймати як виступ за незалежність Тайваню, а американський уряд «повністю підтримує політику єдності
Китаю» і очікує, що «всі суперечки будуть вирішуватися
мирним шляхом». Продаж Тайбею есмінців із системою
Aegis був відкладений.
Щоправда, самі тайванці скептично ставляться до відомої формули Ден Сяопіна «одна країна – дві системи», за
котрою відбулося возз’єднання із КНР Гонконгу і Макао
у 1997–1999 рр., і воліють почекати лібералізації політичного устрою КНР. «Результати виборів на Тайвані засвідчили, що вирішення тайванської проблеми безпосередньо
залежить від політичних реформ у КНР. Це дзвінок до
пробудження. КПК має наслідувати приклад Гоміндану і,
ще перебуваючи при владі, рушити до демократії», – такі
анонімні заклики все частіше з’являються на сторінках
Інтернету.
На протилежному боці Тихого океану з середини 1990–
х рр. тема американо–китайського зіткнення поступово
витіснила міркування про американо–китайську дружбу
початку 1980–х рр. Газети знову заговорили про «жовту
небезпеку», а доповіді ЦРУ почали малювати апокаліптичні картини війни в Азії за участі КНР, що насмілилася
утвердитися в АТР в якості гравця №1, витуривши звідти США. Розвідникам наслідували політологи на кшталт
С.Хантінгтона, що лякали світ «зіткненням цивілізацій».
У 1997 р. бестселером у США стала книжка Р.Бернстайна
і Р.Манро «Майбутній конфлікт із Китаєм», де йшлося про
результати його комп’ютерного моделювання військовими. Вони виявися приголомшуючими: США переможуть у
ядерній війні з КНР лише в тому разі, якщо вона спалахне
до 2015 р., після цього економічна і військова могутність
Піднебесної зросте настільки, що війна з нею стане самогубством навіть для Америки. Щоправда, за оцінками незалежних від Пентагону експертів, військові надто перебільшили темпи росту китайської військової небезпеки – в
області збройних технологій КНР відстає від США майже
на 30 років.
Взагалі ж серед американських науковців також немає
однозначної позиції щодо майбутньої ролі КНР на міжнародній арені, оскільки чимало аналітиків припускають
можливість перетворення КНР у наддержаву, але не менше й тих, хто скептично, як З.Бжезинський, ставиться до
піднесення «дракона» з огляду на його численні внутрішні
проблеми, що не дозволять Китаю «дотягнути» до статуса
наддержави [6,р.188–205]. Але американські вчені й політики тим і відрізняються від українських, що вони прораховують як «гірші» для США (набуття КНР статусу наддержавності), так і «кращі» (колапс китайських реформ)
сценарії, сподіваючись на «краще», але готуючись і до
«гіршого».
«Оптимісти», сконцентровані переважно в Університеті
національної оборони США та Інституті дослідження національної стратегії (П.Годвін, Н.Ларді, Дж.Ліллі, М.Нахт,
К.Нілер, М.Піллсбері, Т.Робінзон, Р.Соломон, Р.Фішер та
ін.), переконані у неминучому посиленні КНР, що, на їхню
думку, може справити негативний вплив на національну
безпеку США. Вони стверджують, що Китай прагне стати
глобальною наддержавою й поширити свій вплив по всій
земній кулі. Такі наміри Пекіна є викликом для США та
їхніх союзників, оскільки в основу китайської стратегії покладено великодержавний націоналізм.
Зазначені науковці виділяють три зони безпосереднього
зіткнення інтересів між КНР і США. Перша пов’язана з
неминучим проникненням Пекіна на Близький Схід унаслідок стрибкоподібного зростання енергоспоживання
економікою Китаю, що призведе до конфронтації зі США,
Японією та іншими постіндустріальними державами, які
вже облаштувалися в цьому регіоні. До цього прогнозу
можна додати ще одну зону потенційних американо–ки-
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тайських суперечностей із–за нафти і газу – Прикаспій і
Центральна Азія.
Наступну зону конфлікту, на переконання «оптимістів»,
формує політика багатополярності Пекіна, яка полягає у
стимулюванні появи нових і посиленні старих центрів сили,
що загалом ніби–то зменшує наддержавне значення американського центра. Її проявами є спроби дискредитувати
систему американо–японської безпеки, послабити військові зв’язки США з країнами АСЕАН, зміцнити «стратегічне
партнерство» КНР з Росією, Іраном і Пакистаном, інтенсифікувати економічні зв’язки з Євросоюзом. Нарешті, третьою очевидною зоною зіткнення є Тайванська проблема.
«Оптимісти», визнаючи великі можливості КНР у справі економічного розвитку, разом із тим не бачать підстав
для стурбованості з цього приводу внаслідок скромного
військово–стратегічного потенціалу. Звідси робиться висновок про те, що між КНР і США навряд чи станеться
збройний конфлікт до 2016 р., але далі однозначної ясності
вже немає, тому потрібно зробити все можливе, щоб відвернути Пекін від військово–стратегічного суперництва з
Вашингтоном. Це можливо шляхом залучення КНР до діалогів з усього спектру міжнародних проблем, як на двосторонній, так і багатосторонній основі, тобто пропонується
та ж політика «залучення», що здійснювалася адміністрацією В.Клінтона.
Колишній посол США у КНР Дж.Ліллі наполягає на
її модифікації у вигляді «балансування між залученням і
стримуванням», що передбачає нарощування Збройних
сил США у Східній Азії, включно з розміщенням систем
ПРО, проти чого активно виступає Пекін. Тому американський дипломат рекомендує Білому Домові стимулювати
переорієнтацію уваги КНР з Тихого океану на внутрішню континентальну Азію, щоб Пекін відмовився від морської стратегії й поновив китайсько–російську ворожнечу.
Це дозволить ефективніше нейтралізувати негативні для
США наслідки піднесення Китаю на світовій арені.
На противагу «голубам» з Інституту дослідження національної стратегії США, фахівці з «REND Corporation»
стверджують, що Тайванська проблема може привести до
конфронтації й навіть військового конфлікту КНР із США
та, можливо, з Японією. До такого висновку їх підштовхує
китайська військова доктрина, що включає концепції локальних чи обмежених війн на основі високих технологій і
активної периферійної оборони. На переконання сінологів
згаданого «мозкового центру», після 2010 р. стратегічний
баланс сил у Східній Азії змінюється на користь КНР, а
збройний конфлікт можуть спровокувати тайванські лідери, якщо відважаться проголосити курс на незалежність, у
цьому випадку Пекін неминуче використає військову силу
проти «бунтівного острова». Аналогічну провокаторську
роль можуть зіграти і США в разі повернення до політики
«двох Китаїв» та збільшення поставок наступальної й оборонної зброї, включно з системою ПРО. Тому США слід
залучити КНР в орбіту американської стратегії, змусивши
тим самим Пекін грати за правилами Вашингтона.
Концепції «залучення і стримування» КНР дотримуються також фахівці з «Фонду спадщини», що відзначаються високим рівнем професіоналізму і прямотою. Вони
не вважають Пекін таким же ворогом Вашингтона, яким
була радянська Москва, але припускають, що дії КНР можуть становити загрозу для США, навіть якщо Китай і не
буде сприйматися в якості ворога. Тому Вашингтон має
зберігати свою військову перевагу в Східній Азії, щоб попередити агресію й надалі розташовувати систему ПРО
з метою захисту Америки та її союзників від загрози ракетних атак. До того ж США повинні зупинити передачу Китаєм військових технологій та зброї Ірану, КНДР і
Пакистану, оскільки це несе потенційну загрозу американським інтересам.
Водночас «Фонд спадщини» висуває вимогу налагодження взаємовигідного співробітництва між Пентагоном
і НВАК, маючи на увазі відкриття Пекіном інформації про
становище Збройних сил і військові доктрини КНР. Росію
ж, Ізраїль і країни Євросоюзу слід попередити про небезпеку переозброєння КНР і відвадити їх від військового екс-
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порту в Піднебесну. В економічному блоці рекомендацій
головною вимогою є інтеграція КНР у глобальну економіку й анулювання всіх обмежень на торгівлю з боку США
в обмін на поступки Пекіна в області прав людини. Не
останню роль, на думку вчених із «Фонду спадщини», повинно відігравати і сприяння експансії приватного сектора
в КНР як засобу зменшення урядового контролю і реформування політичної системи країни.
Слід зазначити, що практично всі вищенаведені рекомендації наукових центрів США стосовно оцінки місця
й ролі КНР у глобальній та азійсько–тихоокеанській міжнародних системах сучасності й на найближчу перспективу були враховані відповідальними діячами адміністрації
Дж.Буша–молодшого. Відразу ж після його першої інаугурації радник президента з національної безпеки (потім – держсекретар) К.Райс наголосила, що ідея американо–китайського стратегічного партнерства, яка активно
пропагувалася попередньою адміністрацією, повністю
втратила своє значення. Одне прагнення Китаю змінити
співвідношення сил в Східній Азії на свою користь перетворює його у стратегічного конкурента США.
А заступник міністра оборони П.Вулфовіц (у минулому – посол США в Індонезії) в інтерв’ю «Вашингтон
Таймс» відверто пояснив, що Пентагон стурбований спрямованістю зовнішньої політики КНР у цілому. «Китай
майже напевне стане наддержавою у найближче півстоліття, а можливо вже у найближчу чверть віку, – зі знанням
справи повідомив американський урядовець. – Питання в
тому, чи буде новий Китай жити в мирі зі своїми сусідами,
чи ж він стане на шлях традиційної «дипломатії сили»...
Не думаю, що Китай обов’язково стане загрозою, але вважаю, що, коли ми виявимо самозаспокоєність, то фактично
сприятимемо тому, щоб ця загроза матеріалізувалася» [7].
Таким чином, США припускають імовірність перетворення КНР у наддержаву, що несе загрозу безпеці
Америки не лише у Східній Азії, але й на Близькому Сході
та в Центральній Азії. Політика залучення, що здійснювалася за президентства В.Клінтона, доповнилася політикою
стримування, передусім у питаннях військової безпеки,
перетворившись після трагічних подій 11 вересня 2001 р. у
політику «м’якого стримування Китаю за допомогою його
активнішого залучення». Усіма наявними засобами США
будуть намагатися загальмувати процес перетворення КНР
у наддержаву, чи іншими словами, самостійний центр світової політики глобального масштабу з тим, щоб зберегти
за собою статус одноосібного лідера–гегемона.
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Поведінка держави середньої сили
в умовах зміни балансу сил
в Азіатсько– тихоокеанському регіоні
Розглядаються відносини держав середньої сили з великими державами
в Азіатсько–тихоокеанському регіоні. Враховуючи специфіку регіону,
проаналізована поведінка й зовнішньополітичні пріоритети Канади
у відносинах з Китаєм та Сполученими Штатами. Завдяки аналізу
зовнішньополітичних моделей і традицій, визначена можлива динаміка
відносини між державами. Для досягнення поставленої мети були
застосовані метод структурного аналізу й метод синтезу (узагальнення).
Зроблений висновок про те, що незважаючи на зростаючу роль Китаю в
регіоні, Канада не готова відмовитися від захисту ліберальних цінностей
і прав людини на користь економічних вигід.
Ключові слова: держава середньої сили, багатосторонність, баланс
сил, ліберальні цінності, Канада, Сполучені Штати Америки, Китай.
Bieliei S., Ph.D. student, Donetsk National University (Ukraine,
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Behavior of a Middle Power During Power Transition in the Asia–
Pacific Region
The paper is concerned with relations between middle power and great
powers in the Asia–Pacific region. Considering the specific character of the
region, it is analyzed Canada’s behavior and foreign policy priorities with
regard to China and the United States. Due to analysis of foreign policy
models and traditions was possible to identify possible dynamics of the
relations between states. For achieving the objective, has been applied
method of structural analysis and method of synthesis (generalization). It
is concluded that despite China’s rise in the region, Canada is not willing
refused a promotion of liberal values and human rights in favor of the
economic benefits. It’s suggested a hypothesis that Canada is more likely
to assert again its close and traditional relations with the United States
in a period of China’s rising. Also, China’s integration into international
system would strength Canada–US relations and lead to sharing liberal
commitments of both nations.
Keywords: middle power, multilateralism, balance of power, liberal
values, Canada, the United States of America, China.
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Поведение государства средней силы в условиях изменения
баланса сил в Азиатско–Тихоокеанском регионе
Рассматриваются отношения государств средней силы
с великими державами в Азиатско–тихоокеанском регионе.
Учитывая специфику региона, проанализировано поведение и
внешнеполитические приоритеты Канады в отношениях с Китаем
и Соединенными Штатами. Благодаря анализу внешнеполитических
моделей и традиций, определена возможная динамика отношения
между государствами. Для достижения поставленной цели были
применены метод структурного анализа и метод синтеза
(обобщения). Сделан вывод о том, что несмотря на возрастающую
роль Китая в регионе, Канада не готова отказаться от защиты
либеральных ценностей и прав человека в пользу экономических
выгод.
Ключевые слова: государство средней силы, многосторонность,
баланс сил, либеральные ценности, Канада, Соединенные Штаты
Америки, Китай.

У сучасних міжнародних відносинах поведінка держави
середньої сили, серед іншого, обумовлюється викликами
та змінами, які надходять з боку великих держав. Маючи
ефективні інструменти впливу через міжнародні організації та створення широких коаліції, ці держави виступають
в ролі посередників у розв’язанні конфліктів та прагнуть
досягти балансу сил у своєму регіоні. Це обумовлюється
тим, що трансформація міжнародного устрою та поява нової домінуючої держави може обмежити їхню діяльність.
Тому зростання сили та впливу Китаю в Азіатсько–тихоокеанському регіоні (АТР) кидає виклик державам середньої сили. Класичним прикладом держави середньої сили
в цьому регіоні є Канада.
В контексті азійського вектору зовнішньої політики,
Канада намагається дотримуватися захисту ліберальних
цінностей в економічних відносинах та просувати права людини у політичному діалозі з Китаєм. Разом з тим
Канада та Сполучені Штати мають довгу історію ефективної співпраці на міжнародній арені, це обумовлюється спільними інтересами, взаємовигідними двосторонніми умовами та співпрацею в рамках інтеграційного
об’єднання НАФТА. Проте, зростання впливу Китаю може
порушити баланс сил в регіоні, тим самим позначитись на
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пріоритетах зовнішньої політики Канади, що й призведе
до необхідності адаптації концепції «держави середньої
сили» до нових умов. Цим і обумовлена актуальність нашої роботи.
В ході написання цієї статті були використані роботи
американських та канадських дослідників, які дотримуються поглядів структурного реалізму. Р.Гілпін [5] звертає
увагу на теоретичну складову зміни балансу сил і розглядає
держави, які набирають свою силу, як акторів які можуть
конкурувати з наддержавами. Дж.Палтіель [9] розглядає
загальні складові політичної та дипломатичної стратегії Китаю відносно Канади, аналізує масштаби та сфери
співпраці між державами. В свою чергу В.Вольфорт [12]
розглядає тісні стосунки між США та Канадою, та робить
висновок, що сучасний світовий порядок буде залишатися стабільним тільки за умови домінування Сполучених
Штатів. Для обґрунтування поведінки держав середньої
сили буди використані праці прихильників ліберального
підходу. Дж.Ікенберрі [6] стверджує, що зростання впливу Китаю може спричинити обмеження діяльності держав
середньої сили та зменшення їх ролі на міжнародній арені.
П.Поттер [10] підкреслює особливу роль Канади в АТР та
підкреслює необхідність використання м’якої сили в стосунках з Китаєм. В рамках цієї статті не можна було не
враховувати роботи китайських дослідників [7;8], які аналізують дипломатичні відносини та акцентують особливу
увагу на економічних вигодах та перспективах співпраці
Китаю та Канади.
Основна мета цієї статті – проаналізувати поведінку
Канади, представника держав середньої сили, у стосунках з великими державами – США й Китаєм в АТР. В ході
аналізу розглянемо основні сфери співробітництва та розбіжності між державами й спробуємо визначитися з можливою динамікою їх відносин. В контексті даної статті
також важливо відповістити на питання, що відбувається
з концепцією «держави середньої сили» на фоні трансформації міжнародних відносин. Треба зазначити, що в АТР
активно діють й інші держави середньої сили (серед яких
Австралія та Японія), але в цій статті ми обмежимось аналізом політики та поведінки тільки Канади, лишаючи аналіз політики інших держав для подальшого дослідження.
З точки зору структурного реалізму, «виникнення багатополярної системи міжнародних відносин може бути
обумовлене появою регіональних центрів сили, які б прагнули врівноважити вплив великих держав» [12,c.30]. Це
твердження також можна застосувати до держав середньої
сили, у яких відсутні ефективні важелі впливу на міжнародну систему (такі як, право голосу у МВФ або постійне
місце у Раді Безпеки ООН), тому багатополярність стає
пріоритетною метою зовнішньої політики цих країн. Вже
довгий час уряди держав середньої сили співпрацюють на
міжнародному рівні і на сьогоднішній день перед ними виникає завдання посилити власний вплив на регіональному
рівні. Тому вони зацікавлені в пошуку ефективних засобів
кинути виклик нинішньому ієрархічному устрою й направити свою політику на регіональний вплив.
Американський дослідник Р.Гілпін (R.Gilpin) стверджує, що суперництво за домінування в регіоні приносить
взаємовигідний результат лиш тоді, коли держава, що набирає свою вагу, поступається на користь гегемона [5]. Із
цієї причини, реалісти залишаються песимістично настроєні із приводу мирної зміни балансу сил та взаємовигідної
співпраці США з Китаєм в АТР. Прихильник ліберального
підходу Дж.Ікенберрі (G.Ikenberry) стверджує, що «нинішній демократично–ліберальний порядок є унікальним у
світовій історії, тому що сучасна міжнародна система, яка
була створена Сполученими Штатами, передбачає мирне
зростання впливу будь–якої держави» [6,с.25]. Незалежно
від амбіцій держав, що набирають свою силу, вони обумовлюють зміну світового порядку й спричиняють виникнення широкого спектру викликів для держав середньої сили.
Традиційно зовнішньополітична доктрина Канади щодо
Китаю спирається на п’ять стовпів: взаємодія, зустрічі на
високому рівні, кілька рівнів міждержавних контактів, досягнення економічних і політичних цілей і поступове про-

331

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ
сування прав людини через гуманітарну допомогу, оминаючи явну демократизацію [3,с.133]. В основі канадської
доктрини лежить ідея про те, що Канада й Китай мають
особливі відносини через унікальну роль Канади у відкритті Заходу для Китайської Республіки. Сучасний характер
політичних відносин між двома країнами обумовлюються
декількома факторами. По–перше, збройне придушення
студентської демонстрації на площі Тяньаньмень 4 червня 1989 року визначило авторитарний характер системи
керування Китаю та до сьогоднішнього дня захист прав
людини є каменем спотикання у відносинах між двома
країнами. Другим фактором є зростання впливу Китаю на
міжнародній арені. Цей факт змушує враховувати потенціал Китаю й розглядати його в якості пріоритетного економічного партнера.
Канадський уряд робив спроби дистанціюватися від
політичних питань і намагався будувати незалежні економічні відносини, про що свідчить ініціатива уряду Жана
Кретьєна (Jean Chrétien) в 1990–х про створення економічної місії «Team Canada». У той же час, Міністерство закордонних справ і міжнародної торгівлі Канади (Department
of Foreign Affairs and International Trade, DFAIT) і їх китайські колеги створили робочу групу, яка у форматі двостороннього діалогу працювала в сфері прав людини з
1996 по 2005 рр. Проте, в 2006 році DFAIT проаналізував
фінансування цього проекту й зробив висновок про неефективність і необхідності відмови від даної програми [1].
Автори доповіді DFAIT стверджували, що Пекін перестав
прагнути поліпшення справ в сфері дотримання прав людини й не готовий рахуватися з західними цінностями, які
просувалися у китайському суспільстві [2].
Потрібно відзначити, що після встановлення дипломатичних відносин з Китаєм в 1970 р. урядом Пьера Трюдо
(Pierre Trudeau) і до закінчення діяльності уряду Пола
Мартіна (Paul Martin) (2003–2006), спостерігається спадкоємність у політиці Канади у відношенні до Китаю.
Можливо, щоб відійти від цієї традиції, уряд Гарпера
зайняв більш принципову позицію щодо Китаю. Це політичне зрушення можна проілюструвати на прикладі
офіційного прийому Далай–лами XIV, якого можна вважати індикатором відносин держави до Китаю. У свій час
Ж.Кретьєн відмовився зустрічатися з духовним лідером
Тибету, замість цього на зустріч був спрямований лідер
Ліберальної партії Канади Пол Мартін, який приватно зустрівся з Далай–ламою XIV у резиденції архієпископа в
Оттаві в 2004 році. Під час його візиту в Ванкувер в 2006
році, він був зустрінутий консервативними міністрами
Дж.Кенні (J.Kenny) та М.Солбергом (M.Solberg). Візит
духовного лідера в 2007 році став переломним моментом, тому що тоді було організовано офіційний прийом із
прем’єр–міністром Канади, після чого Далай–лама XIV
став почесним громадянином Канади. Китайські аналітики заявили, що така поведінка Канади свідчить про занепад двосторонніх відносин [8]. Проте, на початку 2009
року починається період відновлення дружніх відносин
між державами. В 2009 році Гарпер не зустрічається з
Далай–ламою XIV, його уряд прагнув відновити відносини з Китаєм і створити всі умови для візиту прем’єр–міністра Канади в Китай у грудні 2009 року. Перша спроба
розділити консервативний і ліберальний підходи зробив
колишнім прем’єр–міністр Жан Кретьєн. Він офіційно
засудив політику уряду Гарпера у відношенні до Китаю і
критично висловився із приводу відмови прем’єр–міністра
відвідати відкриття Олімпійських ігор у Пекіні й його офіційного прийому духовного лідера Тибету.
Критики стверджують, що канадський зовнішньополітичний підхід до Китаю не приносить бажаних результатів. З одного боку, надмірна прихильність до ліберальних
цінностей і не бажання йти на компроміс обумовлюють
відставання Канади від своїх економічних партнерів. З
іншого боку, спроба вплинути на авторитарний режим і
змусити владу Китаю переглянути свою політику відносно
захисту прав людини не приносить успіху. Консервативні
ліберали виступають за більш тверду позицію Канади
відносно Пекіну, і наполягають на будівництві громадян-
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ського суспільства й впровадженні реформ у сфері прав
людини.
Незважаючи на інтенсивну діяльність місій «Team
Canada» і підписання «стратегічного партнерства» з
Китаєм в 2005 році, доля Канади в імпорті Китаю залишається на порівняно низькому рівні. Прихильники традиційного підходу стверджують, що китайський ринок занадто великий, щоб його ігнорувати. Якщо канадський уряд
не перегляне свою політику і не виведе на новий рівень
свої економічні відносини – Канада ризикує залишитися
поза грою із найшвидше зростаючою економікою у світі.
Дж.Палтіель (J.Paltiel) відзначає, що Канада вже не є найбільшим партнером Сполучених Штатів, її місце зайняв
Китай. Враховуючи той факт, що канадські економічні
зв’язки з Китаєм залишаються статичними, при зростаючому потенціалі Китаю, зусилля спрямовані на просування
прав людини в двосторонніх відносинах є непродуктивними й ірраціональними [9]. Канадсько–китайські економічні відносини слід розуміти в більш широкому сенсі, тому
що виникають величезні перешкоди для тієї частки канадського бізнесу, який намагається відійти від ринку США й
переорієнтуватися на китайський ринок.
Існує гіпотеза, що успішна інтеграція Китаю в міжнародні структури в ролі потенційної наддержави, може
послабити канадсько–американські відносини на фоні
зростаючих розбіжностей в межах ліберального інтернаціоналізму. Але це припущення має сенс лише у вузькому,
раціонально–технократичному розумінні. У більш широкому сенсі, такий варіант розвитку повинен зміцнити ліберальні зобов’язання обох держав, які лежать в сфері їх
міцних двосторонніх відносин.
Канадсько–американські відносини визначаються спільними ліберальними цінностями й традиціями, спільним
поглядом на безпеку й різними, але не розбіжними, інтересами, які узгоджуються й обговорюються на державному
рівні. Ці відносини формуються в основному за рахунок
декількох компонентів: спільна історія, прихильність до
західно–ліберального підходу керування держави й спільними інтересами в інтеграції Північноамериканського регіону, охорони навколишнього середовища й міжнародної
безпеки. Іншими словами, спільні інтереси обумовлюються близькістю США й Канади.
Американське домінування у Східній Азії забезпечує
стабільні умови, які необхідні для зростання економічної взаємодії в цьому регіоні. Можливий вихід американських військ із цього регіону може привести до небажаних наслідків для безпеки морської торгівлі між Китаєм
і Канадою, загальній безпеки в цілому регіону. Е.Слоан
(E.Sloan) посилаючись на військово–морську стратегію
«Перспектива Канади 2050» (Canada’s Horizon 2050) відзначає, що Канада буде готова до об’єднання своїх сил із силами США у випадку конфлікту в Південно–Китайському
морі (в першу чергу через Тайвань) [11]. У випадку розвитку конфліктної ситуації в азіатсько–тихоокеанському
регіоні, виникне конфліктна ситуація між США, Японією
й Тайванем з одного боку та Китаєм – з іншого. У такій
ситуації держави середньої сили (в першу чергу Канада
й Австралія) підтримають позицію США з причини взаємних інтересів і прихильності до ліберальних традицій.
Роль Канади в можливому американсько–китайському
конфлікті буде обмежуватися дипломатичною й матеріально–технічною підтримкою. Інакше кажучи, порушення
балансу сил в АТР може призвести до ослаблення впливу Канади в цьому регіоні, проте, даний процес зміцнить
канадсько–американські відносини. Навіть якщо Китай
збільшить свій вплив у сфері економіки й регіональної безпеки, інтереси Канади з приводу цих питань збігатимуться
з позицією США.
Розглядаючи Китай як потенційну загрозу, Канада зацікавлена в підтримці американської військової гегемонії в
Східній Азії. Як відзначив Б.Джіллей (B.Gilley), «у стратегічному плані, головна мета Канади – це сприяння становленню Китаю як надійного й відповідального актора, який
зацікавлений у підтримці існуючого світового порядку.
Очевидно, що можливості Канади впливати на Китай обЗбірник наукових праць «Ґілея: науковий вісник»
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межені» [4,с.251]. П.Поттер (P.Potter) стверджує, що в силу
репутації Канади в якості «мирного громадянина», вона є
головним партнером Китаю в сфері ліберальних цінностей. Проте, Китай акцентує увагу на власні цінності, такі
як невтручання в справи інших держав і підтримка власної
моделі зростання [10].
У вузькому сенсі, між Канадою й Сполученими
Штатами часто виникають розбіжності через різний підхід до інтерпретації захисту ліберальних норм і цінностей на міжнародній арені. Проте, у більш широкому сенсі, глобальний ліберальний порядок зберігається. Якщо
ми приймемо цю гіпотезу, результат трансформації сили
залежатиме від мети акторів, які нарощують свою міць і
від реакції держав, які захищають нормативно–ліберальні
норми. Якщо Китай ставить перед собою завдання трансформувати й змінити ліберальні норми, які лежать в основі міжнародної торгівлі, безпеки й державного керування,
тоді виникають стимули для Канади й Сполучених Штатів
запобігти даним трансформаціям, які не вигідні цим країнам, об’єднавшись у союз держав.
З впевненістю можна стверджувати, що канадська ідентичність як і раніше залишається проатлантичною та проєвропейською. Згідно з опитуванням населення Канади в
2011 році, тільки 26% канадців розглядали свою країну
як частину Азіатсько–тихоокеанського регіону. Також, у
загальному дослідженні центру PEW відносин до інших
націй, канадці набагато краще ставляться до американців,
ніж до китайців1.
Сполучені Штати як і раніше займають левову частку
торгівлі Канади – приблизно дві третини зовнішньої торгівлі великих підприємств Канади й більш ніж три чверті
всього експорту цієї країни2. Така ситуація обумовлена низкою умов і обов’язків в рамках інтеграційного об’єднання
НАФТА, які іноді перешкоджають розширенню торгівлі з
Китаєм. Пільгові умови торгівлі НАФТА створюють альтернативні витрати для підприємств, які прагнуть вийти на
ринок Китаю. Крім того, основна частина інфраструктури
Канади призначена для транспортування вантажу на південь. Канада не має ані структурних, ані нормативних стимулів для зміни партнера в АТР. Це підтверджує гіпотезу,
що зближення з Китаєм призведе до скорочення міжнародного впливу Канади набагато в більшій мірі, ніж у випадку
співробітництва зі США.
Як показує аналіз, на фоні зростаючої ролі Китаю в
Азіатсько–тихоокеанському регіоні, союзницькі відносини між Канадою й США стають більш близькими. З
одного боку, це обумовлюється бажанням США мати надійного партнера в цьому регіоні, який би сприяв захисту
ліберальних цінностей і ринкових відносини, а також був
зацікавлений збереженням позиції США в ролі домінуючого держави. А з іншого сторони, Канада прагне зберегти
свій статус держави середньої сили, свій вплив у цьому
регіоні та перед усім вона зацікавлена в захисті ліберально–демократичних цінностей у відносинах з наддержавами. Монополізація влади Китаєм і реструктуризація влади в Азіатсько–тихоокеанському регіоні може підірвати
глобальний статус Канади. Проте, не варто забувати, що
держави середньої сили досить успішно співпрацюють на
світовому арені, створюючи коаліції держав і захищаючи
власні інтереси. Тож варто враховувати роль інших держав
(в першу чергу, Японії й Австралії) в цьому регіоні, які можуть сприяти розвитку гнучкої дипломатії держав середньої сили. В цьому ми і вбачаємо перспективність нашого
дослідження.
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Процес інтеграції мусульман у Франції займає не одне
десятиліття та призводить до ряду проблем всередині суспільства країни. Адже ісламська віра у мусульман Франції
пов’язана з питанням національної самоідентичності особи та її приналежності до релігійного об’єднання через
походження чи національності, саме ці фактори сприяють
ізоляційному способу існування груп мусульман у немусульманському та світському суспільстві Франції. Не
дивлячись на складнощі, які виникають в цьому процесі
існують реальні шляхи вирішення проблеми інтеграції мусульман у французьке суспільство. Тому, метою даної статті є визначити можливі перспективи інтеграції мусульман
у французьке світське суспільство.
Кількість мусульман у Франції різниться відповідно
до даних наведених різними інститутами, так, найвищі
показники кількості французьких мусульман, тобто громадян Франції, наводить Міністерство внутрішніх справ
Франції – 5–6 млн. осіб, що складає 6,7–9% від загальної кількості населення Франції у 65,3 млн. Згідно даних
Інституту Pew Research Center з вивчення мусульманського населення у всьому світі, у Франції кількість мусульман
становить 4,7 млн. осіб, що у відсотковому відношенні до
населення Франції складає 7%. Демограф Мішель Трібала,
співробітник Національного інституту демографічних
досліджень(НІДД), подає дані у 3,7 млн. та 5,6% відповідно. Соціологи різних інститутів – 2–3,8 млн. чи 3–6%.
Відповідно до даних НІДД та Національного інституту
статистики та економічних студій цей показник становить
2,1 млн. чи 3,2%. Проте, важливо відзначити те, що ця
кількість мусульман складається виключно з мусульман,
які досягли 18–50 років [5], тобто їхня реальна кількість на
порядок більша, адже в дослідженнях не було враховано
неповнолітніх та осіб, яким за 50 років.
Тут варто відзначити важливий момент. Кількість мусульман невпинно зростає завдяки іммігрантам та високій
народжуваності серед мусульман, однак початок ХХІ ст.
ознаменував нове явище у мусульманському суспільстві
Франції. Останнім часом все більших обертів набирає процес ісламізації корінних французів. Причини даного яви-
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ща є різними: бажання французів одружитись на мусульманках, тиск зі сторони, духовний пошук, розчарування
у християнській вірі, у світському французькому суспільстві. Притягуючим фактором корінних французів до ісламу є відчуття приналежності до спільноти, яку об’єднують
віра, погляди на життя, взаємодопомога та піклування.
Зазвичай це корінні французи, які з певних причин опинились у скрутному матеріальному та психологічному становищі, що спонукало їх до пошуку допомоги, яку вони
знайшли в рамках мусульманської общини. Проте, серед
обернених до ісламу є і відомі французи такі як балетмейстер Моріс Бежар, океанограф Жак Ів Кусто, комуніст
Роже Гароді т. ін.
У 2003 році у Франції вже нараховувалось 50 тис. корінних французів, які прийняли іслам. Даний факт приховує
загрозу для безпеки країни. Французька контррозвідка вважає, що більшість з них поповнюють радикальні ісламські
організації [1]. Адже рішення корінних французів прийняти іслам для них свого роду протест проти західного світу
з його розмитими цінностями, часто це пригноблені люди,
для яких прийняття ісламу дає можливість наповнити життя сенсом у вигляді боротьби за іслам, проте боротьба ця
ведеться з невідомим ворогом – мирним населенням серед
якого є і мусульмани, які, в свою чергу, зазвичай першими страждають від цього протистояння. Саме таким чином ряди радикальних ісламських груп наповнюються
радикально налаштованими ісламізованими–французами, які несуть чи не найбільшу небезпеку французькому
суспільству.
В той же час існує і інше бачення процесу ісламізації
французького суспільства. Сучасний французький політолог та соціолог Франції Рафаель Ліож’єр, стверджує, що
ісламізація Франції є міфом. Більшість ЗМІ намагаються
показати інтеграцію мусульман у французьке суспільство
лише в негативному світлі, публікуючи різноманітні соціологічні опитування, які відображають негативне ставлення французів до великої кількості мусульман на вулицях
Франції. Провал інтеграції, який висвітлюють ЗМІ, за його
словами, зумовлений параноєю французів та ще рядом
причин. Серед них швидкий ріст чисельності мусульман,
який вищий ніж серед корінних французів і пов’язаний
він з фертильністю мусульманок, імміграцією та оберненням у іслам. Цей процес спричиняє настороженість з боку
французів, які розцінюють швидко зростаючу кількість
мусульман як придушення корінного населення.
Чисельність мусульман у Франції складно порахувати,
ще складніше це зробити в Європі. Пов’язано це із законодавством, яке забороняє фіксувати етнічне походження
особи, а північно–африканських вихідців прийнято ототожнювати з мусульманами. Для Франції Р.Ліож’єр наводить цифру у 2,1 млн. осіб, а не 5–6 як прийнято називати,
для Європи 13–16 млн. осіб, які складають 4% населення
Європи. Першою країною імміграції до ЄС є Марокко –
140 тис. осіб щороку, але в той же час існує стійка тенденція притоку 100 тис. китайських іммігрантів, які щороку
прибувають до ЄС залишаючись непомітними. При цьому,
наприклад, в ЄС зростає кількість євангелістів, які є надзвичайно активними, але при цьому вони не складають
проблему, проблему складають мусульмани. Саме шляхом
чисельності та загрози і створюється міф ісламу [6,p.153],
тобто інтерпретація всіх ознак ісламу лише в одному напрямку – спільного бажання нанести шкоду немусульманському суспільству.
Міф загрози ісламу пов’язаний з тим, що Європа впродовж століть уособлювала в собі центр світу, який вона
втратила. У 2003 році, коли США ввели війська у Ірак без
Європи, вона також втратила статус «совісті» людства. В
результаті цього прослідувала криза ідентичності, а з появою національного обговорення національної ідентичності зріс і антимусульманський популізм. На сьогоднішній
день європейці відчувають, що втрачають власну ідентичність, а об’єднання нації проти спільного «ворога» у вигляді ісламу в змозі зміцнити національну ідентичність,
боротьба же в свою чергу набуває сенсу тоді, коли є ворог
[6,p.173]. Тому в даному випадку, міф про іслам надає сенс
речам.
Ряд ідеологів мусульманського походження таких як ісламолог Тарік Рамадан, Тарік Убру мають власне бачення
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теперішнього та майбутнього мусульман у Франції та й у
західному світі в цілому. Так, вже згаданий Т.Рамадан, ще з
90–х років ХХ століття просуває у Франції та європейських
країнах ідею європейського ісламу. Його ідея полягає у європеїзації ісламу, чиї прибічники залишаються вірними
фундаментальним ісламським принципам та адаптуються до умов, які надає та встановлює держава, вони залишаються мусульманами згідно релігійної приналежності,
але французами згідно культури. Проте, в даному випадку
Т.Рамадан наголошує на тому, що це не означає створення
нового ісламу, а лише його сприйняття у визначальному
розумінні. Такий підхід дозволятиме його послідовникам
увібрати всі позитивні та корисні риси вироблені іншими
культурами з якими вони співіснують в межах однієї держави та критично підходити до тих аспектів європейських
культур, які суперечать ісламським цінностям.
Цінність ідей Т.Рамадана важко оцінити, адже він як намагається стати посередником між Західним та ісламським
світом, культурними та релігійними переконаннями, краще
пояснити та зрозуміти зміст ісламу не лише у мусульманському світі, а й у Західному немусульманському суспільстві. Складність впровадження цих ідей у життя полягає
у нерозумінні, складності сприйняття та небажанні реалізації цих ідей самими французькими мусульманами, адже
без їхньої участі в даному процесі, ці ідеї так і залишаться
теорією нереалізованою на практиці. Мусульманин, який
проживає у Західному світі повинен ідентифікувати себе
як мусульманин та приймати західну культуру, усвідомити, що загальні цінності та спільне майбутнє є важливішими аніж відмінності. Основною метою є усвідомлення того, що як теоретично так і практично мусульмани та
французьке суспільство не дивлячись на власні відмінності вони поділяють багато цінностей та можливість жити
разом у плюралістичному, багатокультурному французькому суспільстві, де разом можуть існувати декілька релігій
[9,p.37–38]. Дані поняття стають складними для розуміння
як французам, так і самим французьким мусульманам у
постійному потоці неоднозначних дебатів та впливу ЗМІ.
Позитивною рисою досліджень Т.Рамадана є те, що він
виходить за прийняті рамки за які переважно не виходять
французькі дослідники, він бачить проблему інтеграції мусульман у західне суспільство під іншим кутом, ігноруючи
«заїжджені» теми хіджабу, халяльної їжі, молитов на вулицях, кількості мечетей, мусульманських шкіл тощо.
Власну позицію щодо покращення майбутнього мусульман у Франції має ще один мусульманський ідеолог,
громадянин Франції, який є імамом у місті Бордо – Тарек
Убру. Не дивлячись на марокканське походження та на те,
що він є імамом, Т.Убру є ще й активним громадським діячем, який просуває власну концепцію розвитку ісламу у
Франції, яка полягає у визволенні ісламу від усього, що перешкоджає мусульманам жити у світській Франції. Т.Убру
розвиває власну ідею тлумачення текстів Корану, які основані на знанні історичних та соціальних аспектів, що вплинули на появу певних коранічних текстів, наголошуючи на
тому, що мусульманську теологію необхідно реформувати
не пориваючи з її базовими цінностями [8,p.178].
Т.Убру стверджує, що іслам у Франції є питанням секуляризму. Іслам прагне бути присутнім у публічній сфері
суспільства, навіть якщо суспільство відповідає спротивом, проте даний процес повертає французьке суспільство
до світськості та розпалює католицький фундаменталізм,
що позитивним чином повинно впливати на суспільні цінності [4].
Цілком протилежною є позиція відомого американського журналіста Крістофера Колдуелла, основана на вивченні мусульманських іммігрантів в Європі. Він дійшов висновку, що мусульмани ніколи не інтегруються у західне
суспільство, адже за його словами іслам – це релігійна
культура, яка прагне структурувати європейське суспільство. Він стверджує, що у 2050 році 20%–32% від загального населення Європи, складатимуть вихідці з інших країн. У ситуації з мусульманами Франції він прогнозує, що за
15–20 років країна потопатиме у «сльозах та крові», звинувачуючи у цьому всіх попередніх керівників країни, окрім
Де Голля [2,p.83]. Свої висновки він обґрунтовує тим, що
інтеграція мусульман у західних суспільствах схожа на загальну невдачу, кожна країна, яка намагається інтегрувати
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мусульман у своє суспільство зіштовхується з одними й
тими самими проблемами: безробіття, рівень злочинності вищий за середні показники на околицях великих міст
населених мігрантами, запити на створення спеціальних
умов для мусульман в будь–яких державних організаціях
тощо.
Міцна релігійна культура та договірна система основана на толерантності є несумісними, адже в даному випадку одна сторона не хоче вести переговори зі стороною,
яка має перевагу. Релігія, яка «не сумнівається у собі» та
хоче змінити організаційну структуру всього світу під іслам, просто не готова йти на компроміс. К.Колдуел наводить приклад Бельгії, де бельгійсько–марокканська община добре інтегрована та чия народжуваність в два рази
вища ніж у корінних бельгійців. В Брюсселі, де іноземні
громадяни становлять чверть населення більше половини
дітей – 57%, народжених у 2006 році становили мусульмани. Основною причиною, проблеми з ісламом та іммігрантами взагалі в європейських країнах, він називає заходи,
які країни намагались зробити для вирішення цієї проблеми, а саме мультикультуралізм у Голландії, секуляризм у
Франції, політика невтручання у Великобританії [2,p.14],
ця проблема існує у всіх країнах Європи і складність внутрішньої ситуації, перш за все, полягає у ісламі та імміграції, а не у заходах спрямованих на боротьбу з ними. Більше
того, найбільші та найбільш згуртовані громади Європи,
насправді, є неєвропейськими.
Цілком очевидно, що у цьому протистоянні Європа
зміниться, за умови, що мусульмани хоча б трохи асимілюються, адже на даний момент іслам демографічно виграє, це лише питання часу [10]. Адже, коли одна культура
втрачає власну спроможність, гнучка та релятивістська,
вона програє культурі, яка зміцнена релігійно та, як правило, першою піддається змінам, щоб адаптуватись під
іншу і втратити здатність реагувати. Іслам для Франції та
Західної Європи є явищем новим, хоча деякі французькі
політики для розгладження непорозумінь між французами
та мусульманами стверджують, що мусульмани є складовою частиною французької історії. Кількісний аргумент
мусульман неоднозначно коливається у Франції між двома
полюсами, які полягають у підкресленні їхньої меншості
чи/або їхньої важливості [11]. При цьому чисельність не
повинна впливати на спосіб життя корінних французів, на
їхнє ставлення до релігії, вимог, які ще не випробувані часом. Таким чином, ісламізація Франції набула ісламізації
релігійного питання та деяких територій, адже країна залишила релігійне питання далеко в минулому, а іслам повернув його актуальність.
Сучасний французький політолог Жіль Кепел виділяє три основні етапи присутності мусульман у Франції:
ісламу батьків, ісламу братства та ісламу молоді. Якщо
перші два пов’язані із прибуттям мусульман до Франції
та об’єднанням в общини, то третій етап представлений
поколінням молодих мусульман, які народились та виросли у Франції і характеризуються войовничою релігійністю. Владі Франції прийдеться в майбутньому мати справу
саме з цією частиною мусульман. Паралельно перехід від
другого до третього етапу ознаменувався появою фундаменталістських настроїв серед молодих мусульман, а
саме: традиційний та аполітичний рух табліг, салафізм
натхненний саудівським ваххабітом, чиїх представників
на даний момент небагато, але, яких не було ще 25 років
тому [7]. Представників третього етапу, Кепель ще називає полінням халяль, пояснюючи це тим, що їжа халяль
є одним з найвизначніших явищ трансформації та ідентичності мусульман у Франції першого десятиліття ХХІ
ст., є маркером ідентичності та позиціонування себе для
нового покоління мусульман. Претензія ідентичності, яка
є символом ширшого розуміння нової релігійності заповнюючи порожнечу провалу республіканської інтеграції.
Ж.Кепель відзначає помилку влади, яка акцентує увагу на
дрібних проблемах таких як хіджаб та молитви на вулицях,
в той час як маса безробітної молоді кварталів в кінцевому результаті призводить до заворушень [7]. Питання же
мусульманської молоді піднімається лише у передвиборні
часи, що ще більше ускладнює політику інтеграції мусульман у французьке суспільство.
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Не варто забувати і про неприпинення зростання радикального ісламу серед молодих мусульман Франції. Доки
у Франції не зникне явище економічного, соціального, морального та культурного зубожіння, не зникне «грунт» на
якому формується соціальні та етнічні гетто. Молодь, яка
тут проживає вважає, що суспільство зневажає їх і на фоні
цього ісламські радикальні проповіді наповнюють їхнє
життя сенсом. Як результат у Франції продовжує зростати
расизм, «антибілі» судження та поведінка.
Влада Франції повинна боротись із стигматизацією
всередині ісламу, яка призводить до відокремлення мусульман від класичної релігії. Крім того, потрібно вдосконалити боротьбу з завчасним виявленням ісламських
екстремістів, проявами їхнього насильства та ушкодження
джихаду з веб–сайтів. Депутат Андре Жерін вважає необхідним розповсюдити правду про джихадистську загрозу
для Франції, акцентуючи увагу на молодих людях, які здійснюють поїздки до Аль–Каїди, Афганістану, Пакистану
та пов’язані з організаціями терористичних мереж, окрім
цього у Франції йде процес зростання комунітаризму серед мусульман і цей процес особливим чином впливає на
молодь [3]. За його словами на фоні кризи капіталізму та
життєво важливих проблем французького суспільства, які
включають у себе релігію та культуру частин даного суспільства, визначається майбутнє країни, яке може негативно вплинути на розвиток Франції та її нації.
Кількість мусульман у Франції продовжуватиме зростати і буде це пов’язано із прибуттям іммігрантів, високим
показником народжуваності серед мусульман чи оберненням корінних французів, висновок однин «білих» французів ставатиме все менше. Звинувачувати в цьому мусульманських іммігрантів не варто, вони, як і будь хто інший,
шукали кращого життя для себе та своїх сімей, в даному
випадку критики заслуговує влада Франції, яка не справилась із своїм завданням в другій половині ХХ століття
та продовжує несправлятись й далі. Замість того, щоб у
50–60ті роки вибудувати імміграційну політику, яка б відповідала національним інтересам, натомість вони були
неспроможними вивести імміграційний потік у потрібне
для країни русло та зробити спроби адекватно оцінити наслідки. Якби дії влади були направлені на національні інтереси, а не на нетривале економічне збагачення, сьогодні
в мас–медіа не лунали б постійні звинувачення політиків,
громадських діячів, просто пересічних громадян у порушенні прав та свобод національних меншин, релігійних
меншин, расизмі та дискримінації.
Насправді перед французькою владою, французьким
суспільством та французькими мусульманами стоїть ряд
складних завдань, вирішення яких залежить від спроможності кожного з них окремо переглянути власні погляди заради національного «спокою». Французька влада
повинна відігравати роль судді, створювати сприятливий
клімат в суспільстві шляхом вдосконалення французького законодавства, яке безпосередньо чи опосередковано
стосується французьких мусульман не переносячи при
цьому основну увагу внутрішньої політики Франції лише
на проблему складової частини французького суспільства,
тобто мусульман. Корінні французи також повинні переглянути свої стереотипні погляди щодо мусульман. Однак,
найбільше зусиль потрібно докласти самим мусульманам,
а саме: переглянути власні категоричні погляди щодо стосовно практики релігії; використати ідею «європеїзації»
ісламу для полегшеного існування у немусульманському,
світському суспільстві Франції; намагатись всередині мусульманської общини вирішити питання мусульманських
«гетто» поблизу великих міст Франції та насильства, яке
там панує; уникати процесу радикалізації молоді в рамках
релігії; сприяти та заохотити мусульман до дії починаючи
зі сфери освіти та завершуючи працевлаштуванням. Лише
налагодженість спільних дій всіх представників французького суспільства допоможуть вдало вирішити проблему
інтеграції мусульман у французьке світське суспільство
та вивести дане питання з розряду проблем французького
суспільства.
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Розвиток і збереження мов в Україні належить до пріоритетних завдань сучасної етнокультурної політики
держави. Проблеми функціонування української мови як
державної в Україні, мов національних меншин є частиною загальнодержавної політики, яка вже була об’єктом
дослідження науковців [1;6;9;15]. Від успішного вирішення мовних проблем залежить динаміка економічного
розвитку держави, політична стабільність, гармонійний
розвиток суспільства та окремої особистості. У зв’язку з
цим авторка поставила за мету проаналізувати правно-політичну складову функціонування мови корінних народів
національних меншин й показати резерви в удосконаленні
мовної політики в незалежній Україні. У вказаному повідомленні критично проаналізовано здобутки вітчизняних
етнолінгвістів та правову базу проблеми.
Складність етнокультурних та національно-мовних
процесів у контексті різноманітних історичних подій та
політичних обставин ставить перед істориками, соціолоЗбірник наукових праць «Ґілея: науковий вісник»
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гами, лінгвістами завдання комплексного та об’єктивного
їхнього аналізу. Відтак дослідження мовного середовища
в різних регіонах України допомагає віднайти шляхи до
мовної інтеграції в Україні, зменшення соціальної напруги
та міжособистісних конфліктів на мовному ґрунті.
Мовні процеси в Українській державі завжди були нерозривно пов’язані з державно-політичним устроєм, який
визначав характер відносин між державними органами
влади, партійним керівництвом та суспільством. У площині мовного середовища України упродовж другої половини
ХХ ст. – початку ХХІ ст. чітко простежується поляризація двох мов – української та російської. У 40–50-ті роки
ХХ ст. складається сучасна модель мовного розвитку в
Україні, змістом якої у подальші роки є українсько-російська чи російсько-українська двомовність.
У радянський період, особливо повоєнні роки, мовна
політика УРСР цілковито залежала від політики партійного керівництва СРСР, яка була спрямована на формування
єдиної спільності – радянського народу з єдиною мовою
міжнаціонального спілкування – російською. З огляду на
це ідеологи у свідомості громадян формували поняття
«друга рідна мова» та утверджували думку про можливість
гармонійного розвитку особистості в умовах двомовності.
Цій ідеологічній настанові була підпорядкована політика в
галузі національної культури, в сфері освіти, науки, книговидання, засобів масової інформації, а також театр, кіно,
телерадіомовлення, релігійна сфера.
У більшості регіонів України, зокрема на Сході, Півдні
і частково в Центральному регіоні держави, домінувала
російська мова. Зросійщення охопило також приєднані
в 1939–1945 рр. до УРСР західні області. Майже повністю зрусифікованими були вищі навчальні заклади на всій
території України та значна частина загальноосвітніх навчальних закладів і дошкільних установ. Україномовні
загальноосвітні школи переважали на Заході України та
частково в Центральній Україні. У прикордонних регіонах
(Чернівецька, Закарпатська області) та Львівській області
працювали школи з навчанням мовами національних меншин (румунською, угорською, польською), кількість яких
поступово скорочувалася або вони змінювалися на дво- чи
тримовні навчальні заклади. Зростанню кількості російськомовних шкіл сприяли міграційні процеси, пов’язані
з переселенням росіян чи російськомовного населення у
західні регіони України. Кількість російських шкіл перевищувала відсоток громадян російської національності, а
збільшення українських шкіл не покривало чисельності
українського населення країни.
Згідно з Всеукраїнським переписом населення 2001 р.
в Україні проживають представники понад 130 національностей. За офіційними статистичними даними, основним
етнічним населенням України в усіх її регіонах, за винятком АР Крим, є українці (37, 5 млн. осіб – 77,8 %). Частка
росіян – 8,3 млн. осіб (17,3 % від загальної кількості населення України). Всі інші значні за чисельністю етнолінгвістичні меншини налічують разом менш ніж 2,4 млн. осіб
(4,9 % всього українського населення) [9,с.83].
Науковці стверджують, що у 80-і рр. процеси в етнічній структурі населення України стали набувати стрибкоподібного характеру. Так, чисельність одних етнічних
груп стрімко зростає (в основному стихійно або через механічний приріст), інших (євреїв, поляків, чехів, караїмів
та інших) помітно зменшується. Якщо взяти до уваги, що
українці становлять 86,9 % сільського населення, а показники природного приросту серед українців у 80-х рр. були
доволі низькими й поступалися за своїм рівнем багатьом
іншим національностям, то можна сподіватися, що західні
області, за винятком Закарпаття, стануть за складом населення більш українськими, а центральні, південні і східні – поліетнічними [10,с.555].
На сьогодні присутність певних меншин (з географічної точки зору мова йде про найбільш тісне заселення) у
деяких областях України дуже висока: 98,1 % кримських
татар в АР Крим; 96,8 % угорців – у Закарпатській області; 86,5 % гагаузів – в Одеській області; 84,7 % греків – в
Донецькій області; 75,9 % румунів – у Чернівецькій області і 21,3 % – у Закарпатській області; 73,7 % болгар – в
Одеській області [3].
Збірник наукових праць «Ґілея: науковий вісник»
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Компактність проживання представників національних
меншин та поширення їхніх мов в Україні значною залежить від часу їх поселення. Як правило, вони живуть скупченнями, в певній місцевості і відповідно локалізована
поширеність мов національних меншин: російської (Схід і
Південь), білоруської (Полісся), польської (Житомирщина,
Вінниччина, Галичина, частково Буковина), чеської
(Волинь), словацької та угорської (Закарпаття), болгарської
та албанської (Одеська, Запорізька області), румунської
(Буковина, Східне Закарпаття, Одеська, Кіровоградська області), грецької (Донецька область), гагаузької (Одеська область), циганської (Закарпатська, Одеська області, Крим),
ідиш (переважно великі міста Правобережжя і Західної
України, Київ, Одеса, Чернівці) [9,с.84]. Представники інших національних меншин, які поселилися в Україні між
Першою і Другою світовими війнами, а також після Другої
світової війни та в часи незалежної України живуть розпорошено, точно визначити територію поширення їхніх мов
неможливо.
Згідно з енциклопедичними джерелами у 90-х рр. ХХ ст.
в Україні 90 народів є носіями 79 мов, серед яких до найпоширеніших за кількістю носіїв не менше ніж 1000 осіб
належить 43 мови [10,с.94]. З мов національних меншин
найбільш розповсюдженою є російська мова, яку, за результатами перепису населення в Україні у 2001 р., визнали рідною 11 млн. 147 тис. 466 осіб (29,6 %), а інші мови є
рідними для 1 млн. 244 тис. 203 осіб. Отже, майже третина
населення України – російськомовна [16,с.326]. Такий стан
пов’язують насамперед з цілеспрямованою політикою т.зв.
інтернаціоналізації як факту новітньої історії, тобто мовного зросійщення України, що знайшов вияв у голодоморі
1932–1933 рр., спрямованому на знищення українського селянства, репресіях 1920–1970 рр. проти інтелігенції
(українців, поляків, німців, євреїв, греків, болгар та ін.),
ліквідації національних шкіл (викладання національною
мовою було збережено лише для частини поляків у західних областях, румунів, молдаван та угорців), депортації
українців під час колективізації за межі України і організованому переселенні в УРСР росіян та російськомовного
населення з інших республік СРСР.
За даними Всеукраїнського перепису населення 2001 р.
з-поміж представників різних національностей, які проживають в Україні, найбільша кількість осіб, що вважають
національну мову рідною, серед росіян (95,9 %), угорців
(95,4 %), кримських татар (92,0 %) та румунів (91,7 %),
а найменше серед євреїв (3,1 %) та греків (6,4 %). Щодо
місця державної української мови в житті етномешин, то
найчисельнішою групою, яка вважає рідною українську
мову, є поляки (71 %) та словаки (41,7 %), а найменший
відсоток серед представників кримських татар (0,1 %) [14].
Очевидно, таке ставлення до рідної мови вливає на особливості розвитку та функціонування національних мов в
Україні.
Правову основу формування державної політики щодо
забезпечення прав національних меншин вибудовує низка законів, серед яких Декларація прав національностей
України (1991 р.) та Закон України «Про національні меншини в Україні» (1992 р.), Рамкова конвенція Ради Європи
про захист національних меншин (1995 р.), Європейська
хартія регіональних мов або мов меншин, які гарантують використання та захист мов національних меншин.
Зокрема відповідно до статті 2 Декларації прав національностей України держава бере на себе обов’язок створювати
належні умови для розвитку всіх національних мов і культур, а відповідно до статті 3 гарантує всім народам і національним групам право вільного користування рідними
мовами в усіх сферах суспільного життя, включаючи освіту, виробництво, одержання і розповсюдження інформації.
25 червня 1992 р. Верховна Рада України прийняла
Закон «Про національні меншини в Україні» [4], в якому
зазначено, що держава гарантує всім національним меншинам права на національно-культурну автономію, зокрема користування та навчання рідною мовою чи вивчення
рідної мови в державних навчальних закладах або через
національні культурні товариства, створення національних культурних і навчальних закладів. Стаття 8 цього
Закону дала право у роботі державних органів, громадських об’єднань, а також підприємств, установ, організа-
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цій, розташованих у місцях, де більшість населення становить певна національна меншина, використовувати мову
цієї меншини поряд з державною українською мовою. На
жаль, у цьому документі не вказано на механізм реалізації права на створення національно-культурної автономії
та відсутнє вирішення питання корінних етносів (кримські
татари, гагаузи, кримчаки).
Питання про застосування мов корінних народів і національних меншин подає низка законів, серед яких
Декларація прав національностей України (1991 р.) та
Закон «Про національні меншини в Україні» (1992 р.), які
гарантують усім народам та національним групам право вільного користування рідними мовами в усіх сферах
суспільного життя, включаючи освіту, виробництво, одержання і розповсюдження інформації. Право на вільне і безперешкодне використання мови своєї меншини, приватно
чи публічно, в усній чи письмовій формі, гарантує також
Рамкова Конвенція Ради Європи 1995 р. з питань захисту
національних меншин, яку Україна підписала 15 вересня
1995 р., Верховна Рада ратифікувала 9 грудня 1997 р., а 1
травня 1998 р. Конвенція набула чинності [12,с.64]. Таким
чином, положення Рамкової Конвенції з питань захисту національних меншин є обов’язковими для України.
1 січня 2006 р. в Україні набула чинності Європейська
хартія регіональних мов або мов меншин, яку Україна підписала 2 травня 1996 року, а Верховна Рада України ратифікувала 15 травня 2003 року [5]. Закон України «Про ратифікацію Європейської Хартії регіональних мов або мов
меншин» гарантує, що положення Хартії стосуються мов
13 національних меншин України: білоруська, болгарська,
гагаузька, грецька, єврейська, кримськотатарська, молдавська, німецька, польська, російська, румунська, словацька,
угорська. Згідно із законопроектом «Про внесення змін
до Закону України «Про ратифікацію Європейської хартії регіональних мов або мов меншин»«, який розробило
Міністерство закордонних справ України, перелік мов,
які підлягають захисту в контексті положень Хартії, доповнено вірменською та ромською, а мови «єврейська» та
«грецька» відкореговано на «ідиш» та «новогрецька» [2].
За спостереженнями соціолінгвістів, «жодна інша європейська держава не зобов’язалася підтримувати так багато меншин, як Україна, – 13 (!)» [1,с.92]. На їхню думку,
внаслідок ратифікації Хартії противники політики українізації, покликаючись на європейські директиви, чинять
розкол в державі за мовними ознаками. У багатьох містах
і областях Сходу і Півдня України російська мова була проголошена «мовою регіону». Таким чином, дії багатьох обласних і міських рад, які ухвалили у 1993–1994 рр. надати
російській мові статусу офіційної, теж отримали законні
підстави, а прихильники такої політики підтвердження
відповідності своїх рішень європейським стандартам.
Надання російській мові статусу регіональної означало,
що значна частина коштів місцевого та державного бюджетів спрямовувалася на підтримку російської мови, а
українську мову державні службовці відмовлялися визнавати як адміністративну. Попри те, що в Європейській хартії зазначалося, що держава має право взяти зобов’язання
лише щодо мов тих меншин, які потребують свого реального захисту і відродження [5] (а в Україні такими є мови
гагаузів, караїмів, кримських татар), згідно з цим документом статус мови меншини отримала також російська мова,
яку треба захищати і сприяти її розвитку, попри її реальну
перевагу в окремих регіонах України.
На нашу думку, прагнення України вступити до
Європейського Союзу додатково ускладнює процес творення нації на єдиній мовній основі, оскільки Рада Європи
виразно підтримує не титульні, а міноритарні мови.
Мовознавці, юристи, політологи мусять чітко розмежовувати поняття міноритарні мови (російська мова такою не
є) та етнічні меншини, звернути увагу на те, що Хартія не
відповідає мовній ситуації України, оскільки за вихідний
пункт має стабільну націю з міноритарними мовами і не
враховує випадків, коли державна мова принижена і мусить «пробиватися».
З 2007 р. в структурі Державного комітету України у
справах національностей та релігій функціонує відділ мовної політики з питань реалізації Європейської хартії регіональних мов або мов меншин. Протягом 2005–2007 рр.
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на підтримку і збереження 13 мов національних меншин,
на які поширюється дія Хартії, Державним комітетом було
виділено 1 млн. 831 тис. гривень. При розподілі коштів на
проекти громадських організацій національних меншин
враховували активність і готовність меншин реалізовувати заходи щодо збереження рідної мови, чисельність носіїв мови, реальний стан мови та ін. У більшості областей
розроблено регіональні програми або заходи, спрямовані
на збереження та розвиток мов національних меншин,
формування толерантності, поваги до культури, історії,
звичаїв і традицій представників різних національностей,
підтримку роботи регіональних центрів розвитку культур
національних меншин України, створення туристичних
маршрутів у місця компактного проживання національних
меншин для ознайомлення з їхньою етнічною, культурною
та мовною самобутністю.
Для задоволення освітніх потреб створено розгалужену
мережу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням
мовою національних меншин, зокрема з російською мовою
навчання (1 тис. 199 шкіл), а також двомовні школи українсько-російські (1 тис. 628 шкіл), школи з навчанням трьома
мовами – українською, російською, кримськотатарською;
українською, російською, румунською; українською, російською, болгарською; українською, російською, молдовською [8]. Враховуючи регіональні особливості населення
України, Міністерство освіти та науки запропонувало вивчати в загальноосвітніх школах російську мову або мову
інших національних меншин як предмет у 1–11 класах або
за бажанням учнів та їхніх батьків з першого чи п’ятого
класу. У травні 2008 р. до України здійснив робочий візит Комітет експертів, який зустрівся з органами влади та
представниками носіїв мов національних меншин, зокрема
білоруської, болгарської, гагаузької, грецької, кримськотатарської, молдавської, німецької, польської, російської,
румунської, словацької, угорської, івриту та ідиш, а також
носіями ромської, караїмської та кримчакської мов. Після
візиту Комітет експертів склав Доповідь про застосування
Хартії Україною, в якій подано офіційні статистичні відомості щодо національного складу населення України, кількісного його вияву, детально викладено інформацію про
становище регіональних мов та мов меншин та описано
особливості функціонування кожної із зазначених у доповіді мов на території України, вміщено перелік пропозицій
стосовно підготовки Комітетом міністрів Ради Європи рекомендацій Україні [2].
7 липня 2010 р. Комітет Міністрів Ради Європи схвалив
Доповідь Комітету експертів та прийняв Рекомендації для
України щодо виконання Хартії. У липні 2011 р. Україна подала Другий державний звіт в Раду Європи щодо виконання положень Європейської хартії регіональних мов або мов
меншин. 13 грудня 2011 р. відбулася презентація Другого
Громадського Звіту, підготовленого ВГО «Правозахисний
громадський рух» та «Російськомовна Україна», до складання долучилися також українські правозахисники [8].
Як стверджують його автори, у Громадському Звіті, який
готувався понад рік, «подається повна картина мовної
ситуації в Україні, аналізуються причини та наслідки, наводиться унікальна статистична інформація, яка повністю
отримана з офіційних джерел» [8]. У Громадському Звіті
зазначено, що на початок 2010–2011 навчального року значно скоротилася кількість російськомовних шкіл (з 1990
р. скорочення склало 65 %, а кількість учнів зменшилася в
них у 7 разів), а шкіл із викладанням регіональними мовами або мовами меншин зменшується в середньому на 174
школи щорічно, що склало 57 % з усіх ліквідованих шкіл,
тобто вони закриваються у 8 разів частіше, ніж україномовні [8].
Порівняння зазначених статистичних даних із відомостями Міністерства освіти і науки, молоді та спорту
України, які були оприлюднені 20 січня 2011 р. [7], свідчить, що в Україні повністю забезпечено право національних меншин на задоволення освітніх потреб рідною мовою, збереження та розвиток етнокультури. Разом з тим у
загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням мовами
національних меншин створено умови для належного опанування державної мови. Мовами національних меншин
України (кримськотатарською, молдовською, польською,
російською, румунською, угорською) виховується 172544
Збірник наукових праць «Ґілея: науковий вісник»

Випуск 77

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ
дитини у дошкільних навчальних закладах. Початкову
освіту здобувають у школах з мовами національних меншин (болгарською, кримськотатарською, молдовською,
польською, російською, румунською, словацькою, угорською) у загальноосвітніх навчальних закладах 277706
учнів. Передбачена також можливість надання повної середньої освіти мовами національних меншин для дітей з
тих сімей, які цього бажають. Загалом повна середня освіта в Україні надається такими мовами національних меншин, як кримськотатарська, молдовська, польська, російська, румунська, угорська, у яких навчається 741142 учні
[7].
За висновками політологів, в Україні, поки що майже
всі школи для дітей російської, румунської, угорської меншин сегреговані. У зв’язку з цим потребують нового прочитання Гаазькі рекомендації стосовно прав національних
меншин на освіту, прийняті під егідою Організації безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) у жовтні 1996
р., що визначають процес організації середньої освіти національних меншин як «двомовне навчання» [6,с.242]. За
словами міністра освіти і науки, молоді та спорту України
Д. Табачника, «заяв від 15 батьків досить, для того щоб
відкрити в якійсь школі угорський клас, в якійсь школі –
російський клас» [11,с.6]. Цією можливістю скористалися
в м. Одесі та на початку липня 2011 р. виконавчий комітет Одеської міської ради ухвалив проекти про навчання
українською та російською мовами в 78 школах (із 130) і
120 дошкільних установах [11,с.6]. Школа – це місце, де
формується особистість, тому впровадження у навчальний
процес загальноосвітніх шкіл двох мов – української та
російської – не має ускладнити формування громадянина України, носія національної самосвідомості. На думку
І. Ющука, хто домагається сегрегованих шкіл, обкрадають
самі себе. У їхніх дітей таким чином зменшується в перспективі можливість для реалізації свого громадянського
права, зафіксованого в пункті 2 статті 21 Загальної декларації прав людини: «Кожен має право на рівний доступ до
державної служби у своїй країні». Без досконалого знання
державної мови цей «рівний доступ» не може бути реалізований не лише в царині державної служби, а й у здобутті
вищої освіти за вибором. У вищих навчальних закладах
жодна держава не може забезпечити двомовного навчання
[17].
З метою створення належних умов для забезпечення
ефективності процесу вивчення державної мови у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням мовами національних меншин була створена галузева Програма поліпшення вивчення української мови у таких закладах на
2008–2011 рр., затверджена наказом Міністерства освіти і
науки України від 26 травня 2008 року № 461. У Програмі
зазначено, що неналежний рівень оволодіння українською
мовою зробить випускників загальноосвітніх навчальних
закладах з навчанням мовами національних меншин неконкурентоспроможними при вступі до вищих навчальних
закладів, а в подальшому не дає змоги успішно інтегруватися в українське суспільство. Програма передбачала
у таких навчальних закладах поетапний перехід на викладання ряду предметів (історія України, географія, математика, трудове навчання, фізичне виховання тощо) на
українську мову. Заплановано було вивчити стан викладання української мови і літератури та провести моніторинг
навчально-методичного забезпечення загальноосвітніх
навчальних закладах з навчанням мовами національних
меншин у Чернівецькій, Закарпатській, Одеській областях, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі [13].
Аналіз проблеми засвідчує, несистемність мовної політики нової української влади, зокрема щодо цілеспрямованого вивчення державної мови управлянцями, насамперед у
південному і східному регіоні України. Власне органи державної влади і місцевого самоврядування повинні контролювати дотримання мовного законодавства держави.
Сьогодні існує необхідність розробки нових документів
щодо покращення вивчення української мови як державної
у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням мовами національних меншин, які відповідають вимогам часу.
На думку вчительки Львівської загальноосвітньої школи
№ 24 імені Марії Конопніцької з польською мовою навчання М. Пилип, «вільне володіння державною мовою має
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величезне значення для самоусвідомлення себе громадянином України, попри національне походження, успішної
інтеграції в суспільство, формування спільної відповідальності за розвиток держави, що стала рідною не лише для
корінної нації, але й для представників інших національних спільнот» [15,с.81].
Зауважимо і те, що у системі професійно-технічної
освіти українською і російською мовою навчається 37599
учнів, а 16023 учні навчаються російською мовою. У вищих навчальних закладах сьогодні в Україні навчання
здійснюється державною мовою, а також російською, румунською та угорською. Загалом мовами національних
меншин у вишах України навчається 271440 студентів
[7;11;13]. Створено також можливості вивчати мови національних меншин, зокрема болгарську, кримськотатарську,
молдовську, новогрецьку, польську, російську, румунську,
словацьку, угорську, у ВНЗ як окрему дисципліну. Як бачимо, розвиток і збереження мов належить до пріоритетних
завдань сучасної етнокультурної політики в незалежній
Україні.
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Ідеологічний та масово-комунікаційний аспекти
зовнішньої політики Російської Федерації
по відношенню до України
Аналізується посилення останніми роками використання Російською
Федерацією чинників «м’якої сили» у зовнішній політиці. Показано,
що із прийняттям оновлених «Концепції зовнішньої політики РФ»
(2013 р.) та Федерального закону «Про державну політику РФ щодо
співвітчизників за кордоном» (в редакції 2010 р.), Росія взяла курс на
посилення ідеологічного впливу на країни СНД, особливо Україну, із
використанням можливостей каналів масової комунікації. Пропонуються
заходи із захисту вітчизняного інформаційного та культурного просторів
від експансії, а також із пошуку нової формули українсько-російських
взаємин в ідеологічній та масово-комунікаційній площинах – на основі
паритету, симетрії та збалансованості інтересів сторін.
Ключові слова: ідеологічний вплив, масова комунікація, зовнішня
політика Росії, «м’яка сила» у міжнародних відносинах.
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The ideological and mass-communication dimensions of Russian
foreign policy towards Ukraine
Recent increasing use of ‘soft power’ factors in Russian foreign policy
is analyzed. It is shown that after the adoption of the updated «Concept
of the Foreign Policy of the Russian Federation» (2013) and the Federal
Law «On the State Policy of the Russian Federation towards compatriots
abroad» (revised in 2010), Russia has taken a course on strengthening the
ideological influence on the CIS countries, especially on Ukraine, through
the channels of mass communication. Actually it is about preventing
the integration of Russian-speaking citizens into Ukrainian society and
about strengthening their Soviet-Russian identity as an important factor
of influence on domestic and foreign policy of Ukraine. Author proposes
measures to protect national information and cultural spaces are proposed.
Criteria for searching a new formula of Ukraine-Russia relations in
ideological and mass-communication fields, based of parity, symmetry and
balance of interests.
Keywords: ideological influence, mass communication, foreign policy of
Russia, ‘soft power’ in international relations.
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Идеологический и массово-коммуникационный аспекты
внешней политики Российской Федерации в отношении Украины
Анализируется усиление в последние годы использования
Российской Федерацией факторов «мягкой силы» во внешней
политике. Показано, что с принятием обновленных «Концепции
внешней политики РФ» (2013) и Федерального закона «О
государственной политике РФ в отношении соотечественников
за рубежом» (в редакции 2010 г.), Россия взяла курс на усиление
идеологического влияния на страны СНГ, особенно Украину, с
использованием возможностей каналов массовой коммуникации.
Предлагаются меры по защите отечественного информационного
и культурного пространств от экспансии, а также поиску новой
формулы украинско-российских отношений в идеологической и
массово-коммуникационной плоскостях – на основе паритета,
симметрии и сбалансированности интересов сторон.
Ключевые слова: идеологическое влияние, массовая
коммуникация, внешняя политика России, «мягкая сила» в
международных отношениях.

Зовнішньополітичні заходи, що їх застосовувала
Російська Федерація в 2013 р. з метою запобігти підписанню Угоди про Асоціацію та зону вільної торгівлі між
Україною та Європейським Союзом і натомість залучити
Київ до інтеграційних проектів Москви – Митного Союзу
і Євразійського Економічного Союзу, окрім економічної
та політичної складової, включали потужні ідеологічний
та масово-комунікаційний компоненти. При цьому, якщо
шляхи подолання загроз економічного характеру, що виникли внаслідок обмеження доступу товарів українських
виробників на російський ринок влітку 2013 р., широко
обговорювалися в експертних колах, то ідеологічний та
масово-комунікаційний аспекти цього курсу зовнішньої
політики Російської Федерації щодо України значною мірою залишаються поза увагою, оскільки не зачепили (поки
що) безпосереднім чином бізнесових інтересів української
правлячої еліти і здійснюються в руслі ідеологічних та
культурних вподобань значної частини останньої.
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У той же час, значною мірою саме за допомогою ідеологічного та масово-комунікаційного впливів на українське
суспільство, Російська Федерація планує досягнути своїх
зовнішньополітичних цілей. Без аналізу цих аспектів російської політики щодо України неможливим є ефективне
проведення самостійної зовнішньої та внутрішньої політики, а також повноцінне забезпечення національної безпеки держави.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематику
формування державної ідеології в Україні, зокрема, ідеології національного відродження останніми роками ґрунтовно проаналізували у своїх працях такі відомі вітчизняні дослідники, як В.Андрущенко, Л.Губерський, М.Михальченко
(особливо варто відзначити їх працю «Культура. Ідеологія.
Особистість: Методолого-світоглядний аналіз», 2002 р.)
[1]; Ф.Кирилюк («Філософія політичної ідеології», 2009
р.) [2]. Вагомий внесок у дослідження питань, пов’язаних
із формуванням української ідентичності та національного
консенсусу здійснив М.Степико (монографія «Українська
ідентичність: феномен і засади формування», 2011 р.) [3].
Медійний аспект геополітичного середовища, в якому перебуває Україна, дослідила у своїй дисертаційній роботі
О.Яхно («Україна в сучасному геополітичному просторі
(політико-медійний аспект)», 2006 р.) [4]. Питання інформаційних та масово-комунікаційних впливів у зовнішній
та внутрішній політиці ґрунтовно досліджували у своїх
працях вітчизняні науковці О.Литвиненко («Інформаційні
впливи і операції», 2003 р.) [5]; Г.Подшивайлова («Мовні
засоби маніпулятивного впливу в політичному дискурсі
(на матеріалі друкованих російськомовних ЗМІ України)»,
2009 р.) [6]; Г.Почепцов («Информационные войны»,
2000 р.) [7]; В.Різун («Теорія масової комунікації», 2008
р.) [8]; Т.Хлівнюк («Вплив засобів масової інформації
на політичний простір сучасної України», 2008 р.) [9].
Гуманітарному аспекту російської зовнішньої політики
щодо України присвятили свої роботи О.Двуреченська
(«Гуманітарна політика Росії: етнонаціональний аспект»,
2012 р.) [10]; О.Єремєєв, Д.Кондратенко (співавтори монографії «Гуманітарний вимір російської зовнішньої
політики по відношенню до Грузії, Молдови, України
та країн Балтії», 2009 р.) [11]; А.Луценко («Стратегії
«м’якої сили» в геополітиці Сполучених Штатів Америки,
Європейського Союзу та Російської Федерації», 2010 р.)
[12]; О.Стадніченко («Проблема забезпечення прав національних меншин в міждержавних відносинах України і
Російської Федерації», 2003 р.) [13] та інші.
У той же час, ідеологічний та масово-комунікаційний
аспекти зовнішньої політики Російської Федерації щодо
України потребують подальшого поглибленого дослідження, особливо в контексті зростання останніми роками уваги офіційної Москви до чинника «м’якої сили», посилення
ролі якого передбачено, зокрема, в оновленій «Концепції
зовнішньої політики Російської Федерації» (2013 р.) [14] та
Федеральному законі «Про державну політику Російської
Федерації по відношенню до співвітчизників за кордоном»
(в редакції 2010 р.) [15]. Реалізація поставлених офіційною
Москвою цілей знайшла свій прояв у посиленні ідеологічного та масово-комунікаційного впливу РФ на держави
СНД, зокрема, Україну, у т.ч. в контексті формування т.зв.
«Руського миру» як єдиного ідеологічного, мовно-культурного, релігійного, освітнього-наукового, мас-медійного
середовища на базі російської євразійської геополітичної
концепції. Посиленню ідеологічного та масово-комунікаційного впливу Російської Федерації на Україну сприяло і
політичне зближення між двома державами, що мало місце
в 2010-2012 рр.
Цілями дослідження є аналіз основних напрямків реалізації ідеологічного та масово-комунікаційного аспектів
сучасної зовнішньої політики Російської Федерації щодо
України, виявлення відповідних загроз національній безпеці, окреслення можливих шляхів їх нейтралізації.
Об’єктом дослідження є російсько-українські міждержавні відносини, предметом дослідження – ідеологічний
та масово-комунікаційний аспекти зовнішньої політики
РФ щодо України.
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Виклад основного матеріалу дослідження. Ідеологічний
та масово-комунікаційний аспекти політики будь-якої держави тісно пов’язані між собою, адже без масово-комунікаційних впливів поширення ідеології практично неможливе. Тому доцільно розглядати ці два аспекти зовнішньої
політики Російської Федерації щодо України разом.
Визначення поняття «ідеологія», сутність цього явища
в усіх його проявах та ґенеза його дослідження ґрунтовно
проаналізовані вітчизняними та зарубіжними дослідниками. Підсумовуючи вітчизняний та світовий досвід вивчення даної проблематики, В.Андрущенко, Л.Губерський
та М.Михальченко дають влучне узагальнене визначення
ідеології як «словесно-теоретичної чи знаково-образної
форми подання ціннісних орієнтацій певних соціальних
груп», «форми духовної діяльності, системи поглядів, ідей
і теорій, які є результатом віддзеркалення дійсності крізь
призму (і з позицій) інтересів певних суспільних класів
(груп), як теоретичне обґрунтування системи практичних
дій цього класу (соціальної групи), як керівництво до дії й
інструмент прогнозування майбутнього, який дає практичні установки для діяльності класу (соціальній групі), особистості і суспільству» [1, с.132].
Оскільки в даному дослідженні йдеться про російську
ідеологію, то потрібно навести і сучасне визначення, що
його дає цьому явищу російська наукова думка. Фахівці
Російської академії наук визначають ідеологію як «систему
концептуально оформлених уявлень та ідей, яка виражає
інтереси, світогляд та ідеали різних суб’єктів політики –
класів, націй, суспільства, політичних партій, громадських
рухів – і виступає формою санкціонування або існуючих
в суспільстві панування та влади (консервативні ідеології), або радикального їх перетворення (ідеології «лівих» і
«правих» рухів)» [16, с.81].
Як видно, в обох визначеннях йдеться про систему
поглядів та ідеалів, яка визначальним чином впливає на
формування ставлення суб’єктів політики до тих чи інших політичних рішень і кроків, що, очевидно, стосується
сфер як внутрішньої, так зовнішньої політики держави.
Ідеологічний вплив на великі суспільні групи (приміром,
об’єднані за мовно-культурною чи релігійною спорідненістю, спільними уявленнями про власну історію тощо)
дозволяє впливати через них на результати виборів, а
отже – на формування органів законодавчої та виконавчої
влади, і в кінцевому підсумку – на прийняття рішень у внутрішній та зовнішній політиці.
Засобом здійснення ідеологічного впливу виступає масова комунікація, як «систематичне розповсюдження повідомлень (через пресу, радіо, телебачення, кіно, звукозапис,
відеозапис) серед чисельно великих, розосереджених аудиторій з метою утвердження духовних цінностей і здійснення ідеологічного, політичного, економічного або організаційного впливу на оцінки, думки і поведінку людей»
(визначення радянського «Філософського енциклопедичного словника») [17]. Дуже близькі за змістом визначення
дають і сучасні російські енциклопедичні словники. «Нова
філософська енциклопедія», написана фахівцями РАН, наголошує, що «інформаційні продукти, які поширюються
каналами масової комунікації, різноманітні за змістом і
формою, створюються з метою повідомлення, просвіти,
розваги аудиторії, впровадження в масову свідомість тих
чи інших установок, цінностей, норм, спонукання людей
до вчинення певних дій і вчинків» [16, с.282].
Чіткі уявлення про те, які ідеологічні установки
Російська Федерація прагне впровадити в масову свідомість громадян інших держав, зокрема України, за допомогою масово-комунікаційного впливу і, відповідно, до
яких дій і вчинків їх спонукає, дають основоположні документи РФ в галузі зовнішньої політики, такі як «Концепція
зовнішньої політики Російської Федерації» (2013 р.) і
Федеральний закон «Про державну політику Російської
Федерації щодо співвітчизників за кордоном» (редакція
2010 р.). У цих документах РФ ставить цілі посилення
впливу на сусідні держави за допомогою мовного, культурного, інформаційного впливу; формування в цих країнах
ментально пов’язаних із Росією груп «співвітчизників».
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Випуск 77

«Концепція зовнішньої політики Російської Федерації»
2013 року, серед іншого, визначає наступні зовнішньополітичні завдання держави: «захищати права і законні інтереси співвітчизників, що проживають за кордоном ...
розглядаючи багатомільйонну російську діаспору в якості
партнера, в тому числі у справі розширення і зміцнення
простору російської мови і культури» (стаття 39, пункт
«г»); «сприяти консолідації організацій співвітчизників з
метою більш ефективного забезпечення ними своїх прав
у країнах проживання, збереженню етнокультурної самобутності російської діаспори та її зв’язків з історичною
Батьківщиною» (стаття 39, пункт «д»); «твердо протидіяти
... спробам переписати історію ... піддати ревізії підсумки
Другої світової війни» (стаття 39, пункт «з») [14].
Цілком очевидно, що цілі «розширення і зміцнення простору російської мови і культури» виходять за межі звичайної практики підтримки зв’язків із діаспорою та стосуються поширення геополітичного впливу Росії у просторі
(саме про «просторове розширення» йдеться в Концепції)
із використанням таких інструментів «м’якої сили», як
мова і культура.
Що ж стосується «твердої протидії спробам переписати історію», то тут вже йдеться фактично про втручання
у внутрішні справи інших держав, посягання на суверенне право народу самостійно оцінювати ті чи інші події в
своїй історії. Зокрема, офіційні органи влади РФ намагаються нав’язати українській владі та суспільству власне трактування трагічних події 1932-33 рр., заперечуючи
факт Голодомору. Так, в 2006 р. Департамент інформації
та друку Міністерства закордонних справ Росії у спеціальному коментарі щодо обговорення в українських ЗМІ «так
званого голодомору» заявив, що «немає підстав визначати
те, що трапилося як геноцид за етнічною ознакою» [18].
В 2008 р. МЗС Росії розкритикувало рішення української
влади про відзначення 350-річної роковини Конотопської
битви, дало критичну оцінку тим історичним подіям та
діяльності «зрадника» гетьмана І.Виговського, трактувавши їх як такі, «яких можна було би і посоромитися».
Російське зовнішньополітичне відомство також апелювало
до українського народу, висловлюючи сподівання, що він
«не дозволить себе втягнути в штучне, надумане протистояння з Росією» [19]. Аналогічним чином Росія намагається
нав’язати українському суспільству власне трактування й
щодо ряду інших історичних подій, зокрема, втручається у
спроби України дійти суспільного консенсусу щодо трагічних та неоднозначних подій часів Другої Світової війни.
Розглядаючи «співвітчизників» фактично як російську
діаспору, Федеральний закон «Про державну політику
Російської Федерації щодо співвітчизників за кордоном»,
при цьому, дуже широко та розпливчасто тлумачить це
поняття, відносячи до «співвітчизників» всіх, хто народився в СРСР чи Росії, та їх нащадків, а також тих, хто
«зробив вільний вибір на користь духовного, культурного і
правового зв’язку з Російською Федерацією» (стаття 1). У
статтях 5 та 17 названого закону говориться про державну
допомогу Росії «співвітчизникам» у «реалізації права» на
«створення національно-культурних автономій, громадських об’єднань та релігійних організацій співвітчизників,
засобів масової інформації», «рівний доступ до освіти на
всіх рівнях і на рідних мовах». У пункті 7 статті 17 йдеться про «формування освітнього простору, в якому враховуються права та інтереси співвітчизників», для чого РФ
«проводить лінію на вироблення з державами їх проживання узгодженої політики в галузі освіти» [15]. При цьому,
Статті 45 та 48 російської зовнішньополітичної Концепції
чітко вказують, що «особлива увага» буде приділятися підтримці «співвітчизників», які проживають в Україні та інших державах СНД [14].
Фактично, йдеться про наміри Росії «працювати» із усіма громадянами колишнього СРСР з метою формування в
них російської ідентичності. А формулювання щодо формування спільного «освітнього простору» та «узгодженої
політики в галузі освіти», знову ж таки, свідчить про намір
використовувати «м’яку силу» з метою поширення геополітичного впливу Російської Федерації.
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Про важливість ролі засобів масово-комунікації у проведенні державної політики Російської Федерації щодо
«співвітчизників» свідчать положення статті 41 Концепції
зовнішньої політики РФ, в яких, зокрема, йдеться про
«розвиток власних ефективних засобів інформаційного
впливу на громадську думку за кордоном» [14]. Стаття 18
закону Про державну політику РФ щодо співвітчизників
визначає необхідність надання державної фінансової та
матеріально-технічної підтримки тим російським ЗМІ, які
здійснюють поширення на території держав проживання
«співвітчизників» телевізійного і радіомовлення, періодичних та інших друкованих видань, кінопродукції, аудіо-і
відеоматеріалів, матеріалів через мережу Інтернет [15].
Комплекс заходів, передбачений російським законодавством для підтримання «співвітчизників», фактично співпадає із цілями інформаційної експансії, як їх визначають
російські дослідники, зокрема, йдеться про: витіснення
положень національної ідеології та національної системи
цінностей і заміщення їх власними цінностями та ідеологічними установками; нарощування присутності власних ЗМІ в інформаційній сфері об’єкта проникнення [20,
с.272].
Значна частина російського інформаційного продукту,
широко представленого на українському телебаченні (особливо це стосується телесеріалів та розважальних шоу), цілеспрямовано посилює ментальний розкол в Україні, формуючи у глядачів почуття ностальгії за Росією та СРСР, а
також провокуючи у російськомовних громадян неприязнь
до україномовних. Красномовними прикладами такої антиукраїнської пропаганди є художній фільм «Матч», що
йшов в українському кінопрокаті в 2012 р. (україномовні
громадяни показані в фільмі виключно як посібники нацистів), телесеріал «Белая гвардия» (також 2012 р.) тощо.
У крупних книготорговельних мережах, що належать
представникам російського бізнесу, широко продається
надрукована в РФ продукція, в якій однобічно і часто спотворено трактується українська історія. При цьому, такі
книгарні штучними заходами саботують продаж продукції українських видавництв, обкладаючи їх торговельною
надбавкою у розмірі 120-150% до видавничої відпускної
вартості [21], а також надаючи їм гірші місця для викладки
на полицях магазинів.
Очевидно, що офіційно визначені Росією завдання ідеологічного впливу на сусідні держави за допомогою засобів масової комунікаційній, йдуть у розріз із положенням
«Стратегії національної безпеки України» 2012 року, в
якій серед ключових завдань у внутрішній сфері (пункт
4.3) першими значаться: створення сприятливих умов для
зміцнення єдності українського суспільства на основі європейських демократичних цінностей; реалізація комплексу
заходів державної політики, спрямованих на консолідацію
українського суспільства та пошук загальнодержавного
консенсусу щодо ключових питань розвитку держави; усунення бар’єрів культурного, конфесійного, мовного, регіонального характеру [22].
Натомість, у положеннях «Концепції зовнішньої політики РФ» та Федерального закону «Про державну політику РФ щодо співвітчизників за кордоном» йдеться не
так про захист культурних прав етнічних росіян, як про
фактичне запобігання інтеграції російськомовних жителів колишніх республік СРСР до культурного, освітнього,
мас-медійного середовища і загалом до суспільства їх нинішньої держави проживання. Мова йде про формування у
«співвітчизників» більш сильних ментальних, культурних,
інформаційних зв’язків із Росією, ніж із державою їх громадянства – через мову, стандарти освіти, ЗМІ, російський
культурний продукт. Така політика призводить до формування у етнічних росіян відчуття відчуженості, яке автори
дослідження «Гуманітарний вимір російської зовнішньої
політики по відношенню до Грузії, Молдови, України та
Балтійських країн» (2009 р.) влучно охарактеризували як
«свій серед чужих, чужий серед своїх» [23].
Намір РФ підтримувати створення національно-культурних автономій «співвітчизників» (закон Про державну
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політику РФ щодо співвітчизників, стаття 5, пункт 4) [15]
йде врозріз із унітарною формою державного устрою більшості пострадянських країн і несе в собі потенційну загрозу сепаратизму. При цьому, готовність Росії за допомогою
використання збройної сили підтримувати сепаратизм в
колишніх радянських республіках була підтверджена під
час російсько-грузинського збройного конфлікту 2008 р.,
після якого Москва офіційно визнала державну незалежність Південної Осетії та Абхазії. Експерти Національного
інституту стратегічних досліджень слушно зауважують,
що «російська зовнішньополітична доктрина припускає
силове втручання «на захист» російськомовного населення в інших державах СНД» [24, с.16]. Очевидно, що в разі
створення, за підтримки РФ, національно-культурних автономій «співвітчизників», центральні органи державної
влади відповідних країн ризикують втратити суверенітет
над такими територіями.
Міжнаціональний розкол та посилення позицій проросійських партій і громадських рухів в Україні мають на
меті ослаблення можливостей центральної влади самостійно, без оглядки на Кремль, формувати та ефективно
втілювати внутрішню та зовнішню політику. Проти невигідних офіційній Москві ініціатив, приміром таких, як
курс на євроінтеграцію, видобуток сланцевого газу тощо,
активно виступають народні депутати, обрані у мажоритарних виборчих округах, де проросійські настрої виборців були сформовані та підтримуються за допомогою домінування Росії в місцевому інформаційному та культурному
просторі. Спроби української влади популяризувати євроінтеграційний курс наштовхуються на потужну кампанію
з дискредитації Євросоюзу й агітації за приєднання до
Митного союзу, яку проводить Росія через різні канали масової комунікації: від великої кількості публікацій у пресі
до відповідних агітаційних кампаній проросійських політичних партій та громадських рухів в Україні.
Висновки.
1. Протягом останніх років, особливо із прийняттям
нових редакцій Федерального закону «Про державну політику Російської Федерації щодо співвітчизників за
кордоном» (2010 р.) та «Концепції зовнішньої політики
Російської Федерації» (2013 р.), роль ідеологічного та масово-комунікаційного аспектів у проведенні зовнішньополітичного курсу Росії суттєво зросла. Заходи, що їх вживає
РФ з метою підтримки «співвітчизників», часто межують
із втручанням у внутрішні справи сусідніх із Росією держав, зокрема, України. Фактично йдеться про запобігання
інтеграції російськомовних громадян до українського суспільства та посилення їх радянсько-російської ідентичності в якості чинника впливу РФ на формування внутрішньої
та зовнішньої політики нашої держави.
2. Національні інтереси та безпека України потребують
вживання комплексу заходів як щодо захисту вітчизняного
інформаційного та культурного простору від експансії, так
і щодо пошуку нової формули українсько-російських взаємин в ідеологічній та масово-комунікаційній площинах –
на основі паритету, симетрії та збалансованості інтересів
сторін.
3. До нагальних заходів із захисту вітчизняного інформаційного та культурного простору відносяться наступні:
– державна підтримка виробництва якісного, сучасного,
адаптованого до культурних потреб жителів всіх регіонів,
українського інформаційного та культурного продукту –
для наповнення вітчизняного телеефіру, радіопростору та
книжкових магазинів; особлива увага має приділятися державній підтримці створення продукції, що популяризуватиме українську історію та культуру, формуватиме почуття
патріотизму та гордості за свою державу – із врахуванням
історичних, ментальних, культурних особливостей різних
регіонів;
– поступове збільшення частки продукції українського
виробництва у вітчизняному теле- та радіоефірі, із врахуванням рівномірного квотування по основним жанрам та
ефірним часовим проміжкам (включаючи пройм-тайм);
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– фінансова та податкова державна підтримка українського книговидання; контроль за недопустимістю дискримінації українських книжок у мережах книжкових
магазинів; припинення контрабанди книжок іноземного
виробництва;
– законодавче забезпечення вимог щодо прозорості встановлення власників засобів масової інформації, що діють
на території України; державний контроль за дотриманням
ЗМІ всіх форм власності вітчизняного законодавства;
– принципова позиція в питанні контролю за відповідністю іноземної інформаційної та культурної продукції
законодавству України (зокрема, заборона поширення
продукції, яка пропагує міжнаціональну ворожнечу, порушення територіальної цілісності України, цілеспрямовано
формує негативний образ України та українців).
4. Окремим важливим питанням є створення належних
умов, стимулів та заохочень для повноцінної інтеграції
громадян неукраїнського походження до активної участі в
житті українського суспільства та держави, що сприятиме консолідації суспільства на основі демократичних цінностей, формуванню консенсусу щодо ключових питань
розвитку держави. Необхідно не допустити створення в
країні бар’єрів культурного, конфесійного, мовного, регіонального характеру. Потрібно створювати умови та стимули для вивчення української мови, культури, історії, при
збереженні всіх необхідних можливостей для культурної
самореалізації національних менших та збереження ними
своєї ідентичності.
5. Пошук нової формули українсько-російських взаємин в ідеологічній та масово-комунікаційній площинах
має базуватися на:
– відповідності духу та букві Договору про дружбу,
співробітництво і партнерство між Україною і Російською
Федерацією (1997 р.) та Декларації про зміст українськогоросійського стратегічного партнерства (2012 р.);
– збалансованості інтересів сторін, паритетності та симетричності заходів (зокрема, забезпечення громадянам
РФ українського походження таких самих інформаційних,
культурних, освітніх прав та можливостей, які мають громадяни України російського походження), невтручання у
внутрішні справи іншої держави;
– налагодженні між академічними колами та інститутами громадянського суспільства обох країн професійного
діалогу із обговорення питань, що викликають політичну
напругу, з метою пошуку рішень, які сприятимуть розвитку дружніх відносин при паритетному дотриманні інтересів сторін.
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Прежде всего следует обратить внимание на саму серию
книг, посвященных историкам науки и техники. Это, безусловно, ценная инициатива российских историков науки,
которая требует продолжения её в пространстве украинской науки, поскольку Украина имеет давние и устойчивые
традиции разработки проблем истории науки и техники.
Конечно, в России благодаря обилию фондов поддержки
науки есть бóльшие возможности для публикации книг, но
это не должно нас останавливать.
Книга посвящена видному российскому историку науки
Самуилу Львовичу Соболю (1893–1960). Он принадлежит
к старшему поколению историков науки, поколению, с которого начинается в России и СССР профессиональный
период развития этой исследовательской области. С.Л.
Соболь оставил по себе отчетливо зримый след и в памяти современников, и в общей историографии истории
науки: доктор биологических наук, член–корреспондент
Международной академии истории науки, член Совета и
председатель Секции истории естествознания Московского
общества испытателей природы, лауреат Сталинской премии, профессор С.Л. Соболь автор фундаментальных трудов по истории биологии, истории дарвинизма, ему принадлежат пионерские работы по истории микроскопа и
микроскопической техники, он выдающийся археограф и
блестящий популяризатор научных знаний. Он стоит у начала советской энциклопедистики и музейного дела.
Самуил Львович Соболь родился в Одессе, окончил гимназию в Тифлисе, учился на историко–филологическом, но
окончил естественное отделение физико–математического
факультета в Одессе. С первого курса университета Соболь
начал специализироваться по гистологии животных у известного гистолога и зоолога професора Д.К. Третьякова (с
1929 г. академика ВУАН) и стал активнейшим участником
студенческого биологического кружка. Уже в студенческие
годы, кроме исследовательской работе, он приобщился к
преподаванию и музейному делу. После окончания университета преподавал зоологию и сравнительную анатомию в Одесском медицинском институте.
В 1922 г. до Одессы докатился каток послереволюционных
репрессий и чисток. С.Л. Соболь был вынужден пере-
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браться в Москву, где началась многолетняя плодотворнейшая деятельность С.Л. Соболя под руководством академика О.Ю. Шмидта в Госиздате и Большой Советской
энциклопедии, в которой ему была поручена организация
отдела естествознания. Одновременно он начинает работу в Ассоциации естествознания Коммунистической академии, в которой в 1920–е годы сформировалась первая в
нашей стране профессиональная группа историков науки
и техники. С этого момента С.Л. Соболь уже не прерывал
свою деятельность историка естествознания. Два раздела
истории науки особенно привлекали его внимание – история микроскопа и микроскопических исследований и история эволюционной теории.
С 1946 г. С.Л. Соболь работал в Институте истории естествознания, преобразованном в 1953 г. в Институт истории естествознания и техники Академии наук СССР, в
качестве старшего научного сотрудника, заведующего сектором истории биологических наук. Одновременно он был
членом редколлегии академической «Научно–популярной
серии», Большой медицинской энциклопедии и академического собрания сочинений И.И. Мечникова.
Многолетние исследования С.Л. Соболя по истории
микроскопа увенчались отмеченной Сталинской премией
широко известной монографией «История микроскопа и
микроскопических исследований в России в XVIII веке» и
созданием уникального музея истории микроскопа, второго по качеству после собрания в Англии.
По инициативе С.Л. Соболя и при его ближайшем участии выпущено в свет на русском языке девятитомное собрание сочинений Дарвина, объемом более 500 печатных
листов, – издание, подобного которому по тщательности подготовки текстов и полноте комментариев нет ни
в одной стране, в том числе и на родине Дарвина. С.Л.
Соболь подготовил к печати обширное собрание писем
Дарвина, часть которых вообще никогда не публиковалась.
Огромный труд положил С.Л. Соболь на расшифровку, перевод и комментирование рукописного наследия Дарвина.
Рукописи Дарвина С.Л. Соболь опубликовал в отдельном
издании «Автобиографии» Ч.Дарвина, напечатанной в
полном виде в Советском Союзе раньше, чем в Англии,
а также в IX томе Сочинений Дарвина, вышедшем в юбилейном 1959 г.
Перу С.Л. Соболя принадлежит большое количество
статей, посвященных научной деятельности Дарвина, его
предшественников и современников, а также работ о развитии дарвинизма.
С.Л. Соболь много внимания уделял организации научной работы, популяризации науки и общественной деятельности. Как председатель секции истории естествознания Московского общества испытателей природы С.Л.
Соболь привлек к работе секции видных советских историков естествознания, много раз выступал на заседаниях
секции и общих собраниях Общества с глубокими по содержанию и превосходными по форме докладами и организовал издание непериодических сборников по истории
биологических наук «Анналы биологии». Первый том
«Анналов», посвященный юбилею Дарвина и его бессмертного труда «Происхождение видов», вышел в 1959 г.
С.Л. Соболь всегда находил оригинальные темы для
своих исследований от проблем общей биологии в поэме
Лукреция до приведения в своей книге «История микроскопа и микроскопических исследований в России в XVIII
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веке» 10 стихов научной поэмы Мартына Тереховского,
последователя М.В. Ломоносова, преподавателя анатомии,
химии и ботаники в госпитальных школах и Петербургской
Медико–хирургической академии.
Следует напомнить об истории издания трудов
Ч.Дарвина на русском языке. В 1864 г. в переводе профессора ботаники Московского университета С.А. Рачинского
впервые появилось на русском языке «Происхождение
видов». В 1896 г. по шестому английскому изданию был
издан новый перевод, редактором которого был К.А.
Тимирязев. Перевод был сделан самим К.А. Тимирязевым
при участии М.А. Мензбира, А.П. Павлова и А.И.
Петровского. Этот лучший из имеющихся русских переводов был положен в основу всех последующих зданий.
Перевод К.А. Тимирязева отличается высоким качеством
и исключительным владением русским и английским
языками. И в 1939 г. в 3–м томе академического собрания
сочинений Ч.Дарвина вновь был издан перевод под редакцией К.А. Тимирязева. Но С.Л. Соболь и его соратник А.Д.
Некрасов, которые были лучшими специалистами в области дарвиновой историографии в нашей стране, внесли в
него много исправлений.
В начале 50–х гг. вышло издание «Происхождения видов», снабженное антинаучными комментариями, ссылками и сопроводительной статьей лысенковского толка.
В начале 60–х гг. планировалось новое академическое
издание книги Ч.Дарвина, которое не было осуществлено.
Текст для нового издания, по предложению С.Л. Соболя,
подготовил ученик академика И.И. Шмальгаузена профессор А.Л. Зеликман. Он выполнил гигантскую работу по
сверке и редактированию русского перевода и кардинально его улучшил. К счастью, рукопись, которую подготовил
А.Л. Зеликман, сохранилась. Она была завещана Сектору
истории и теории эволюционного учения Ленинградского
отдела Института истории естествознания и техники АН
СССР.
При подготовке нового издания 1991 г. Я.М. Галл, Я.И.
Старобогатов, А.Л. Тахтаджян заново сверили текст перевода с оригиналом, учтя работу своих предшественников
С.Л. Соболя, А.Д. Некрасова, А.Л. Зеликмана. В целях
максимально точного воспроизведения классического текста редакторы перевода восстановили терминологию, которой пользовался сам Ч.Дарвин.
Б.Е. Райков, вспоминая С.Л. Соболя, говорит об «удельном весе» исследователя, что очень верно. «Удельный вес»
определяет выбор тем, проблем, но самое главное – глубину их раскрытия, для чего нужна высокая эрудиция и творческая интуиция. У С.Л. Соболя был высокий «удельный
вес», что позволяло ему избегать штампов в оценках вклада ученого, а также находить новые ракурсы в качестве
аргументации. Так, оценивая вклад Ч.Дарвина, он не опасается приводить едкие высказывания его современника
известного английского публициста, историка и философа
Томаса Карлейля, который возмущенно писал в 1876 г.:
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«Так называемые литературные и научные круги в Англии
позволяют в настоящее время протоплазме, происхождению видов и т.п. со священным трепетом убедить себя, что
не бог создал вселенную. Я знал три поколения Дарвинов –
деда, отца и сына, – все атеисты! Брат современного знаменитого натуралиста… рассказал мне, что в имуществе
своего деда [т.е. Эразма Дарвина] он обнаружил печать с
выгравированной на ней надписью: «Omnia ex conchis»
[«всё из – раковин»]. Несколько месяцев назад я видел натуралиста; я сказал ему, что читал его «Происхождение
видов» и другие сочинения и что он никоим образом не
убедил меня в том, будто люди произошли от обезьян,
но гораздо более преуспел убедить меня, что он и его так
называемые научные собратья весьма близко привели современное поколение англичан к обезьянам. Прекрасный
человек этот Дарвин и с добрыми намерениями, но с очень
слабым интеллектом». Такие высказывания (а Дарвин и
до наших дней в эпицентре полемики) не смущали С.Л.
Соболя, а обостряли его аргументацию в пользу Дарвина.
Прошло полвека после смерти С.Л. Соболя, но он цитируется и вспоминается. В быстротекущей науке это
немалый срок для настоящего исследователя. Вот недавно,
при основании нового журнала «Историко–биологические
исследования», он вспоминается главным редактором журнала Э.И. Колчинским среди тех, кто вынашивал идею издания специализированного издания по истории биологии,
рядом с основателями санкт–петербургской школы историков биологии Б.Е. Райковым и К.М. Завадским, директором ИИЕТ АН СССР С.Р. Микулинским, Л.Я. Бляхером
и другими.
Большое впечатление на меня произвел факт перевода С.Л. Соболем на русский язык «Фауста» Гёте. Его не
удовлетворяли переводы Фета, Холодковского, Брюсова,
Пастернака. Я–то приверженец пастернаковского перевода, но я всегда шел от любви к Пастернаку, а он от языка
Гёте, который знал в совершенстве.
Книга о С.Л. Соболе подготовлена весьма досконально,
включает богатый, кропотливо собранный и отобранный
материал, содержит многие нужные для историка науки
приложения, а также продуманно иллюстрирована. Не
чужда она и общих выводов, в том числе социокультурного порядка. В заключении приведу высокие слова о С.Л.
Соболе выдающегося историка науки Б.Е. Райкова: «...Я
всегда с глубоким чувством вспоминаю об этом благородном человеке и прекрасном научном работнике. Я редко
встречал людей так глубоко преданных науке и так правдиво и честно относящихся к своей работе. Истина была
для него дороже всего, и он не шел ради нее ни на какие
компромиссы. Среди евреев встречаются иногда такие
энтузиасты научной правды, по типу приближающиеся к
Спинозе. Он был горд, ни перед кем ни вилял и не лебезил,
никому не угождал, и потому советская действительность
обернулась к нему мачехой».
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