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SOCIAL PHILOSOPHY AND PHILOSOPHY OF HISTORY

Е. Gansova, Sc.D in philosophy
South Ukrainian National Pedagogical University named after K.D. Ushynskyi

SOCIAL PROGRAMS AS THE WAY  
OF REALIZATION OF LIBERAL,  
CONSERVATIVE AND SOCIAL-DEMOCRATIC 
PRINCIPLES: COMPARATIVE ASPECT

Abstract. The article reveals some positions permitting to distinguish the systems of pension 
security in different countries. To cover this problem the author addresses to the experience of 
Sweden (social- democratic regime), Germany (conservative one), the USA (liberal democracy) and 
Canada (mixed liberal and conservative types). The problem of employment and unemployment 
was described on political, economical and social aspects. For comparison social orientation of 
Ukrainian democracy was analyzed because choosing own way of democracy Ukrainian state should 
be guided those realities which dictate its choice. First of all, it is economical conditions. Survey 
of system of economical indicators gives possibility to understand the priorities of governmental 
policy and design eligible model of democracy. The peculiarities of Ukrainian unemployment were 
marked. It was concluded that individual wellbeing and wellbeing of people must be the main 
aims of democratic regimes. Democratic rule denotes comprehensive participation of all citizens in 
creation of life conditions. 
Keywords: pension security, old age security, health protection policy, policy of employment, 
unemployment, Sweden, Germany, USA, Canada, Ukraine, unemployment in Ukraine. 

There are some positions permitting to distinguish the systems of pension security in different countries: 
the rate of state pension security in comparison with other forms, the number of the elderly who are employment, 
the level of equality of income for the elderly, the percentage of poverty among them.

To cover this problem we will address to the experience of Sweden (social- democratic regime), Germany 
(conservative one), the USA (liberal democracy) and Canada (mixed liberal and conservative types).

In Sweden state social security provides 85% of old age security. Besides state pensions, which are 
equal for everyone, a half of the elderly receives their income from employers, private insurance and funds of 
professional insurance. As result, only 0,1% among the elderly live in poverty.

Pension expenditures in Germany consist of state payments (89% of total pensions), professional and 
individual pensions (11%). There is appropriate distinction between state pension in Germany and Sweden 
state pension. In the first case dimension of pension depends on the length service, the previous average wage 
and causes differentiation and inequality among the retirees. And about a half of pensioners have pensions on 
the line of poverty, 10% of them are bellow this line.

In the USA social security system almost has not state maintenance. 79% pensions come from social 
security funds and special funds. A lot of the elderly continue to work. The proportion of the elderly in the 
labor force is higher than in Germany and Sweden. Employment forms 26,8% of the income of families with 
elderly heads.

Employer and worker invest equal percentage in social security fund. Dimension of pensions is 
differentiated depending on previous wages and insurance investments. 20,5% of the elderly are poor and 15% 
of families with elderly heads live bellow the line of poverty

Canadian social security system was introduced above. The income of the elderly comes from 
employment, pensions, investments, and transfer payments.

Employment forms 32% of the income of families with elderly heads. A further 29% of their income is 
made up of such items as investment income and private pensions.
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Transfer payments make up the most important source of income for the elderly. They account 39% of 
the total income of elderly families. These payments include Old Age Security Payments, Guaranteed Income 
Supplement and Spouse’s Allowance (it provides relief to couples living on a single pension).

About 12,2 percent of the elderly are in the labor force. Census data for the past decades documents 
the declining labor force participation rate for the aged. Shankar Yelaja proves “Inadequate income is one of 
most serious problems experienced by a large segment of Canada’s elderly. Despite government efforts to 
insure income security for the elderly, many continue to live under the constant anxiety of income insecurity”1. 
The second sphere of social policy is health care. It’s important to concentrate on following peculiarities of 
this kind of policy: correlation between state and private forms of medical service, equality of access for all 
categories of population, role of state in realization governmental Health Care Programs.

Sweden’s system of Health Care is a sample of state medical insurance as the right for medical assist 
is not based on the insurance investments of citizens and 90 per cent of finance comes from local and state 
budgets. The most of clinics are state. State payments investing in health care system form 91,4%.

System of Health Care in Germany was established in the 80-s of the last century. Comprehensive 
compulsory insurance (state and private) is in its foundation. Equal participation of employers and workers 
forms funds of medical insurance. Part of state medical insurance in finance of Health Care is 78,2%. In 
Germany system of Health Care reproduces differentiation of medical service quality which is identical social 
differentiation in society.

In the USA private medical service predominates. Only 41,4% of payments are financed by the state 
(average sum for countries of OEC is 78,8%). The most widespread form of medical insurance is collective 
insurance proposed by commercial companies to employers. Their tariffs are distinguished depending on 
professional belonging. Health Maintenance Organization is one of them. But 40-60 per cent of population 
experience insecurity in medical respect. As a measure of equalization of medical services Medicare and Medicate 
systems were introduced in 1965. They are state programs serving the senior and needy groups of society.

Mixed type of Canadian democracy is reflected in its social programs. Social welfare programs in the 
health sphere have evolved from both public and private basis. Canada’s state tries to provide available and 
equitable health protection. Medical and hospital insurance have been the major governmental programs for 
the provision of health care to Canadians health. Canada has an international obligation to introduce universal 
health insurance according to the World Health Organization’s constitution. The minimum criteria set out by 
Federal Government are: comprehensive coverage, universal availability, portability, and a non-profit base by 
a public authority.

Main trends of governmental health protection policy (all levels) assume tax administration, maintenance  
and implementation, standardization, direct service intervention, insurance administration

In the 60-s – 70-s serious changes were undertaken: The Medicare Act was introduced, tax transfer was; 
altered to per capita payments and the original concepts of Medicare were reinforced.

Beginning in April 1996, the new Canada Health and Social Transfer combines Canada Assistance Plan 
and Established Program Financing funding into a single block.

Fund for health, education, welfare and social services2. We shall not stop on deficiency of Health Care 
Program of Canada. Its detail criticism was given by above mentioned authors. It is important for us to show 
liberal – conservative peculiarities of health care policy as one of the forms governmental activity in the social 
range.

The third element of social policy is policy of employment. The problem of employment (unemployment) 
concentrates on political, economical and social aspects. Economical aspect stresses relation between inflation 
and employment (Keynesian’s theory). Idea of unavoidable growth of inflation when there is full employment 
was put in the basis of conservative-liberal strategy. But some Canadian specialists have critical point of 
view concerning this problem. They argue “The Liberals refer to this no accelerating rate as the “core rate” 
and peg it at “at least 8 percent”. This implies that 8 percent unemployment is now the “benchmark for full 
employment”...To treat 8 percent unemployment as full employment suggests that government policy accepts 
mass unemployment as inevitable in market economies”3. Political aspect of the problem lies in possible 
instability that comes under conditions of increased unemployment.

1 Turner, J.C., Turner, F.J. (ed.) (1981). Adults and the Aged. Canadian Social Welfare. Canada, 137.
2 Pulkingham, J., Ternowetsky, G. (1996). The Changing Landscape of Social Policy and the Canadian Welfare State. 
Remaking Canadian Social Policy. Social Security in the late 1990s. Femwood Publishing, Halifax, 10.
3 Mishra, R. (1990). The Welfare State in Capitalist Society: Policies of Retrenchment and Maintenance in Europe, North 
America and Australia. Toronto: University of Toronto Press, 22, 71.
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Social view on unemployment implies that enlargement of inequality and income polarization in society 
is its main consequences.

We are interested in distinctions among different political systems when it is said about policy of 
employment. Major watershed between social and liberal – conservative regimes supposes correlation of 
active and passive strategies. In the 50-s Sweden model of G. Rean – R. Meidner was especially popular. 
According to it the investments in employment should increase during economical recession and diminish 
during economical boom. Peculiarity of Sweden model reveals itself in large expenditures spending for policy 
of training and refresher courses for its personal, for creation of new labor places. These payments exceed the 
same expenditures of any country of OEC.

Main elements of Sweden model: indirect taxes on goods and services that hinder quick increasing 
of demand, inflation, incomes; equal wages for equal work irrespective of financial state of establishment; 
state subsidizing of enterprises to preserve jobs and create new ones; unemployment programs which lean on 
voluntary insurance and governmental and trade-unions’ fund.

The USA, Canada, Australia have liberal model of labor market. It means a high level of the workforce 
mobility and diverse forms of unemployment insurance. In the USA every year about 10% employees change 
their professions and 62% of population changes the place of life.

In Canada more than 20% of all Canadian workers lose or change their jobs each year4. Unemployment 
insurance has own peculiarities in different countries. So in Canada employers invest 3,3% of wage’s fund to 
unemployment insurance and employees’ investments are 2,5% of their wages. In Germany both, employer 
and employee pay 2,15% of wages. In France employer’s payment is 4,4% and employee’s one is 2,5%. 
In many states of the USA only employers make investments in unemployment insurance, where 0,68% of 
wage’s fund they pay to the federal fund and 1,6% to the fund of state.

The share of governmental expenditures in unemployment insurance is about 40 per cent in Sweden, in 
France it is the third, in Germany it is paid the fourth part of ail payments in unemployment insurance fund. The 
most of the governmental expenditures of many countries reach two thirds of unemployment subsidizing.

Dimension of unemployment allowance depends on previous wage. It forms 42% of previous wage in 
France, 68% in Germany, 50% in the USA.

The length of term during winch the unemployed receive allowance is in Norway about two years,  
52 weeks in Germany and Great Britain, 50 weeks in Canada, 26 (or 39) weeks in the USA.

“The Canadian unemployment system is still roughly twice as generous as its American counterpart, 
taking into account both higher benefits and a higher coverage ratio. Despite this, however, Canadian workers 
have recently become even more insecure than workers in the USA, due to the much longer average duration 
of unemployment in Canada”5.

The end of the 90-s showed a great variety of unemployment in different countries. The percent of 
unemployment is not only result of appropriate policy but also economical state of society. Nevertheless the 
tendency may be revealed (Table 1).

Table 1
Level of unemployment of the 90-th in countries of three types democracy (%)

Liberal % Conservative % Social-democratic %

USA  
Canada

4,3(t998 year)8,3 
(1998)

Germany  
France

12(1998) 
10,2(1992) Sweden 4,7 (1992)

Source: Скуратівський, В., Палій, О., Лібанова, Е. (1997). Соціальна політика. Київ: Вид-во. УАДУ, 282.

Generalizing reflections with regard to policy of the labor market we may conclude that there are two 
types of social policy: neoclassical (liberal-conservative) and social-democratic. Their characteristic features 
are following: neoclassical (liberal-conservative) type possesses a more faire labor market strategy; labor supply 
exceeds labor demand; natural unemployment is recreated; governmental programs aim on their generosity, 
the improvement of workers’ skill, their training and motivation.
4 Stanford, J. (1995). Discipline, Insecurity and Productivity: The Economics Behind Labour Market Flexibility. 
Pulkingham, J., Ternowetsky, G.. (eds.). Remaking Canadian Social Policy: Staking Claims and Forging Change. Halifax: 
Fernwood, 132.
5 Stanford, J. (1995). Discipline, Insecurity and Productivity: The Economics Behind Labour Market Flexibility. 
Pulkingham, J., Ternowetsky, G.. (eds.). Remaking Canadian Social Policy: Staking Claims and Forging Change. Halifax: 
Fernwood, 145.
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Social-democratic model implies social regulative market including various forms of wage regulation 
such as collective bargaining, minimum wages and pay equity regulation; labor demand exceeds labor supply 
by creation of new jobs; limitation of productivity and profitability.

Social Orientation of Ukrainian Democracy
Choosing own way of democracy Ukrainian state should be guided those realities which dictate its 

choice. First of all, it is economical conditions. Survey of system of economical indicators gives possibility to 
understand the priorities of governmental policy and design eligible model of democracy (Table 1).

Macroeconomic indices demonstrate that contemporary Ukraine gradually evolves its economical 
potential. Volume of production has been changing from – 27% in 1995 to +0,8% (– 1,8%) in 1998 year.  
Paces of inflation have been remaining on level 10-12 percent annually till the end of 1998. At the beginning 
of Ukrainian, independence they reached 40% annually.

More complicated situation has arisen in social sphere. The index of unemployment and correlation 
between average wage and the cost of consumer basket testify to the state which is far from stability. Official 
level of unemployment has been changing very rapidly for the 90-s: 1996 – 0,3%, 1997 – 1%, 1998 – 5%. In 
perspective its dimension will be 12% when natural unemployment for Ukraine is equal 2,5-3%.

It is necessary to mark peculiarities of Ukrainian unemployment. Its typical feature is hidden character. 
Data of hidden unemployment: 1996 – 97 years – 25%, 1998 – 45%. Next important specificity is its broad 
diversity. So for example in Kyiv the level of unemployment is 0,06%, in industrial centers 0,14%, and 
in Western Ukraine about 5%. The type of employment may be defined as structural one. If to take into 
consideration that Ukrainian production traditionally consisted of heavy industry enterprises which experience 
bankruptcy now it is understood why the most of the industrial workers turned out unemployed. Only for five 
years the number of them was reduced from 31,2% to 24,3%. They have a low mobility and no conditions for 
acquiring new professions.

Social structure of the unemployed includes: workers – 60 percent, employees – 43,8%, persons with 
higher education – 32,9%, persons with secondary education – 29%, the youth – 40%, the women – 70% 
(Table 2).

Ukraine has no unemployment insurance. Special fund of employment maintenance is made up out of 
enterprises’ taxes.

Table 2
Employees 43,8

Workers 60,9
Persons with higher education 32,9

Persons with secondary education 29
Youth 40

Women 70

Unemployment in Ukraine has its political, social and economical consequences. Political aspect 
of unemployment is stipulated by its critical level. It is 15% for entire Ukraine and 12%6. Social aspect of 
unemployment is connected with increase of suicides, murders, frustrations, divorces (growth of unemployment 
by 1% causes the growth suicides by 2% murders by 5%, frustrations by 6%, divorces by 7%).

Economical results of unemployment reveal itself in such phenomenon as the second job, self-
employment and shady economy. Under researches of “TACIS Employment Service” (1995 year) 77% of 
Ukrainian families have own plots and kitchen-gardens. Share of the wage in family’s income lowered from 
67,5% in 1996 to 40,3% in 1997.The expenditures of families are double that of their incomes.

The shady economical sector is 50—60% of GDP of Ukraine under assessment of the specialists of the 
World Bank of Reconstruction and Development.

The fourth index: correlation between average wage and the cost of consumer basket is the result of 
political regime. It indicates several things such as level of poverty, consumer activity and so on. In Ukraine 
average wage oscillates from 160 hryvnas (about 53$) in Kyiv to 150-75 hryvnas in small towns and rural 
area. Consumer basket’s price includes the cost of food, apartment, transport, industrial goods, and other 
expenditures of the household. The set of products from 22 items (foodstuff basket) costs 67 hryvnas (about 
6 Скуратівський, В., Палій, О., Лібанова, Е. (1997). Соціальна політика. Київ: Вид-во: УАДУ, 281.
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23,5 $) per month. Entire consumer basket costs about 300 hryvnas (approximately 100 $) per month. Index 
of correlation will be equally about 50%. It is the lowest level in accordance with the world coefficients. It 
corresponds to economical crisis and policy of extreme measures.

For more complete picture one can add the last social standards. So the line of poverty is 73 hryvnas 
(approximately 24 $), minimum wage is 55 hryvnas (about 18$), minimum pension is 16,6 hryvnas (5,5$). The 
structure of incomes of Ukrainian population gives following social structure in Ukraine. The richest form 2,3 
to 6%; from 11,2% to 16% are well-off, and from 86,5% to 75% are the poor. 31,7% live bellow the poverty 
line (other data: 35,7% of families). For comparison: in the USA 20,5% of population is bellow the poverty 
line, in Canada 17,5%, in Germany 9,3%, in Sweden 0,1%.

The structure of families’ expenditures and the system of Ukrainian people’s values are reflection of 
economical process.

In families whose average income per person is equally less than 73 hryvnas (24 $) expenses for food 
take away 73,6 – 80% of family’s budget, for health care is spent 2%, and payment for communal purposes is 
more than 15%. This structure of family budget is characteristic for such type of poverty as “relative” poverty. 
Naturally, that under these economical conditions people are deprived of possibility to satisfy their social and 
spiritual needs connected with recreation, relaxation, education, upbringing of the children.

The structure of values reflects common economical situation and economical positions of families. 
Distribution of values shows that values of democratic type of culture, human rights, personal freedom, political 
ideas, take lower places on the scale of values (Table 3).

Table 3
Distribution of values

What problems are the most important for you now? What is your highest value?

Values Positions Values Positions
Economical wealth 1 Idea of socialism 4

Health 2 Free enterprise 7
Consumption 3 National idea 8
Employment 4 Religion 5

Ecology 5 Human rights 3
Personal freedom 6 Family wealth 1

Culture 7 Participation in management 6

Education 8 Survival 2
Sources: Sociological Researches conducting by “Socis-Gallup” and Fund “Democratic Initiatives”. 1996–1997.

Objective indicators and public opinion (subjective indicator) prove that:
– process of democratization is not supported by economical growth;
– it is accompanied by mass impoverishment of population;
– the “culture of poverty “ is formed under such conditions;
– it is observed extraordinary polarization in society (Gini’s coefficient is equal 0,57. It is higher than 

in such countries as the USA, Germany and Great Britain)7.
Ukraine takes the 95-th place in the world distribution of 174 countries on the basis of Humanities Index 

(the length of life, level of education, GDP per person)8.
Numerous groups of Ukrainian society form its social structure (Table 4). But it is difficult to speak 

about existence of civil society in the country. Civil society as the system of different public organizations and 
political parties designed to reflect, express and protect groups’ interests. Civil society opposes the state and 
affects power’s decisions by means of its representatives in legislative institutes. So in countries of development 
democracy civil society is the link between state power and social structure or varied groups’ interests and 
needs.

7 Макеєв, С., Харченко, Н. (1998). Диференціація доходів та споживання в Україні: на шляху до бідності. 
Політичний портрет України, 19, 27.
8 Людський розвиток (1996). Київ: ПРООН, 9.
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Table 4
Social Structure of Ukraine 1997–1998 (percent of population)

Employed in Gender groups: Income dimension groups:

Industrial production – 24,3 male female 46,4  
53,6 The rich The middle 2,3  

4,2(16,2)

In unproductive Sphere
Agricultural Production

31,6  
21,6

The poor
Bellow the poverty 

tine

86,5 (75,5)  
31,7

Official
Unemployment 5 (hidden 4f)

Age groups: Ethnic groups: Type of settlement:

The youth 22,2 The Ukrainian 72,2 City 67,7
The retires 28,1 The Russian 22,5 Country 32,3
The others 5,3

In Ukraine most of political parties have no their social basis or do not know their target groups. They 
often represent territorial interests or interests of separate economical and professional spheres.

Most of society does not have any confidence in political and public organizations.
Level of political activity remains extremely low. Annual monitoring of public opinion, conducting by 

Democratic Initiatives Center shows that about 64% of respondents from questioned 1800 did not support any 
party, only 7% of respondents answered that they had confidence in the deputy whom they had elected, 87% 
do not participate in any political or public organization9. The main problem is whether civil society which 
emerges in Ukraine can serve as a pad between the state and citizens.

Under such conditions governmental social policy turned out the main means for connecting of these 
two parties of society. Groups’ interests should be explored in their dynamics. Each group demands special 
kind of social policy, making up its orientations. This article will cover major problems of main groups of 
Ukrainian society.

The first distribution may be maid on the foundation of labor division in economy. The characteristic 
alterations concern people working in industrial sector. The process of their reduction has consistently lasted 
from 1986 year. The number of workers decreased from 47,2% in 1989 to 24,2% in 1998. For this group the 
most substantial problem is the threat of unemployment. For comparison: industrial workers form 25% in the 
social structure of the USA. This subject has not social aspect only. For long time the quantity of working class 
has been supported artificially as the main impetus of political evolution in the former Soviet Union though the 
productivity of its labor was equally two thirds of productivity in the USA. With the end of mythology about 
the working class became period of its decline.

It is very symptomatic that process of privatization encouraged the growth of the middle class in 
Ukraine. Modern ideologists of the middle class (A. Giddence, B. Eranrike, T. Koks) endow it by appropriate 
attributes: private property, employment in unproductive sector of economy, higher education, participation in 
management. 31,6% of population are engaged by unproductive labor (in the 80-s they were 22,2%). 29,9% 
of the employed work at the enterprises of collective, mixed and private forms of property. Persons, working 
in the public administration sphere make up 3% of population. Layers whose income is defined as middle also 
enter this group. Their amount is 11,2–16%. For comparison: the middle class in the Western countries reaches 
70%–80% and it is the social basis of conservative forces. This group of society may be perceived as sign of 
social and political stability.

The agricultural workers are the third group of this classification. This group increases visibly: from 
12% in the 80-s to 21,6% in the 90-s. For comparison: the USA has 5–7% of farmers. The main problem of this 
group is lack of money because of unprofitable of agricultural labor, blocking of transformation collective farms 
into farmers’ economy with private property of the land, low prices of agricultural product and extraordinary 
high cost of machinery, fuel and technique.

9 Головаха, Є.І. (1997). Суспільство, що трансформується: досвід соціологічного моніторингу в Україні. Київ: 
Фонд «Демократичні ініціативи», 79, 103.
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Next classification is connected with gender groups. Male group is 46, 4% and female group is 53,6% 
in Ukrainian society. Gender problems are essential for social policy because they concern such questions 
as demographic situation, household and family policy, upbringing and education of new generation, social 
position of women in society. Description of gender problems supposes following specificity.

Among specialists with higher education women reach 60%. Share of women among the workers and 
the employees was 53% in the beginning of the 90-s. Now they are 51%. About 70% of unemployment are 
women. Their wage is equally 70–80% of men’s wage and from 44,6 to 83,9% of average wage in Ukraine.

Managerial positions of women testify that there is appropriate discrimination of them in this sense. 
Only 4% of deputies are women, 43% of administrative posts are occupied by women. After data of special 
ILO (International Labor Organization) research women form 66,6% of unskilled workers.

Gender index that include length of life, level of education, income, employment, participation in 
management of Ukrainian women moves Ukraine to the 47-th place among 130 countries.

Age groups also take their position in the social structure of Ukraine. They draw their own circle of 
problems in social policy. 22% of population are young people from 16 to 28 and 28,1% are the people of 
pension able age.

The junior age group’s problems concern education, search for the job and deviated behavior. 88% of final-
year pupils of secondary schools are going to continue their education. Every year 1,5 million students leave 
educational establishments but only 40 thousand are demanded by labor market and employees are 8 thousand 
among them. Surveys having been conducted among the young shows that 48,4% of respondents would like 
to become owners of enterprises, 30,8% employees, and 20,8 percent have no professional motivation10. But 
in reality only 3,4% work at the business. 44,8% of the young is unemployment (they were 34,1% last year). 
Their average wage is 60% of Ukrainian average wage and twice less than minimum of consumer budget. 
Sociologists argue that decrease of youth employment by 1% leads to the growth of criminality by 10%. About 
60% of crimes carry out the young people.

In Ukraine there are 700 local and 20 wide-national youth organizations. But they incorporate only  
700 thousand from 11 million of young people.

Problems of the elderly take start from organization of system of social security in Ukraine. All burden 
of expenditures lies on the enterprises which have to pay 32,6% of wage’s fund to the pension’s fund. The 
employed pay 1,0%. Disastrous position of Ukrainian economy does not permit to reinforce the pension’s fund. 
Besides, dimension of pension does not depend on the previous length service and wage. Average pension is 
equally 70% of minimum foodstuffs set.

Very serious social factor is made up by territorial distribution of population. Coexistence of ethnical 
groups mostly causes cultural problems, except the Crimea Republic. Ethnic com pound of Ukraine consists 
of 72% of the Ukrainian, 22% of the Russian and 6% of other ethnic groups. Political kind of conflict may be 
sooner provoked by economic inequality of different regions of Ukraine. According to division of Ukrainian 
regions after Humanities Index (see p. 17) the industrial East takes the highest position on the scale which 
concludes 26 centers. The lowest index belongs to the South-Western part of Ukraine and the Crimea. This 
circumstance stipulates a large variety of public opinion depending on its territorial location (Table 5).

In 1997 60% of Ukrainian respondents supposed that the events were developed towards a wrong  
direction in the country. In 1996 there were 44% of such respondents. Their territorial distribution has such view: 
82% of respondents who does not support contemporary policy live in the South-East of the country; there are 
76% of respondents disapproved the direction of Ukrainian development in the Crimea and the South-East of 
Ukraine; 71% belong the South-Western region; 66% of the central and the Eastern parts share this evaluation; 
64% in the North, 60% in the South and 53% in the capital supplement this process of estimation; at least only 
32% in the West and 25% of respondents living in the North-West territory express their disapproval.

Analysis of social structure in Ukraine confirms that democratic process may be successful only if it is 
supported by effective social and economic policy. Political institutes have to follow structural changes and 
dynamics of public opinion otherwise the alienation between power and population results.

Conclusion
Understanding of democracy will be insufficient if its explanation is confined only by description 

of political structures such as the building of power, electoral system, ideological values, political parties’ 
competition. Democracy is an attribute of the state and policy. It is important to elucidate predestination of 
democracy.
10 Франдюк, І., Аншина, Н. (1996). Молодіжна політика зайнятості: сучасний стан та соціально-трудова орієнтація. 
Україна: аспекти праці, 4, 46.
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Table 5
Regional Peculiarities of Public Disapproval of the Direction of Ukrainian Development

Region % of respondents
North-East 82
South-East 76

Crimea 76
South-West 76

Center 66
East 66

North 64
South 60
Kyiv 53
West 32

North-West 23
Source: Головаха, Є.І. (1997). Суспільство, що трансформується: досвід соціологічного моніторингу в 

Україні. Київ: Фонд «Демократичні ініціативи».

The individual wellbeing and wellbeing of people must be the main aims of democratic regimes. 
Democratic rule denotes comprehensive participation of all citizens in creation of life conditions. It implies 
“public treaty” between society and the state as classical philosophical tradition insists.

Social sphere encompasses everyday existence of ordinary people. And if deterioration of life becomes 
democracy loses the mass maintenance, consequently it loses its essence, its entity. Therefore the state can 
possess democratic signs but be alienated for population. Something similar occurs now in the post soviet 
countries and Ukraine is not exception. That is why democratic conception must include social-political 
approach into its arsenal.

Historically three types (models) of democracy have emerged. Liberal, conservative and social-
democratic systems actually have resembled values in their ideological basis. Difference may be observed 
only with respect to state’s activity in such directions as running education, health care, employment, pension 
security, ethnic relationship. Distinguish lies in the measure of responsibility for individual security shared 
between the state and citizens.

Type of political strategy depends on economic situation which affects on the democratic choice as 
objective law. Economic factor reveals itself on macro and micro level. In the last case society finds itself 
divided into groups that take different position in the social structure of society. Variety of their interests and 
needs forms the foundation of social policy and simultaneously social basis of democracy.
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Погонченкова О., Аспірант кафедри філософії природничих факультетів,
Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

АНТИЧНІСТЬ “СРІБНОЇ ДОБИ”:  
ПАЛІНГЕНЕСІЯ АБО ЕНТЕЛЕХІЯ?

Анотація. Стаття є розміркуванням щодо ролі античності у “срібну добу” російської культури. 
Запропоновано нову перспективу розглядання концепції ентелехії культури Г.С. Кнабе в 
контексті розведення явищ ентелехії та палінгенесії. Звернення до античності російських 
культурних діячів початку ХХ ст. запропоновано означити як ентелехію, яка суттєво відрізняється 
від відродження. Виводяться два протилежні напрями у сприйнятті античності серед теоретиків 
“срібної доби”: класицистський та романтичний. Робиться висновок щодо єдиної основи 
різних способів сприйняття античності на зламі століть: ця основа полягає у відчуженні від 
класичної культури. Виводяться ознаки нового способу сприйняття й опрацювання античної 
спадщини.
Ключові слова: ентелехія, палінгенесія, відродження, “срібна доба”, антична спадщина.

O. Pogonchenkova, post-graduate student
Department of philosophy of faculties of natural sciences
Odesa I.I. Mechnikov National University

ANTIQUITY OF RUSSIAN SILVER AGE:  
ENTELECHY OR PALINGENESIA?

Abstract. The article represents a speculation on the role of antiquity in the cultural space of Russian 
Silver age. The author offers new point of consideration of a conception of entelechy of culture by 
Georgy Knabe. In order to separate the process of entelechy with the likes of renaissance the term 
palingenesia has been used. References to antiquity by important figures of Silver age are suggested 
to be marked in the context of entelechy process. In perception of antiquity in Russian Silver age 
two opposite directions are depicted: the classicist direction and the romantic one. The conclusion 
has been made about same foundation of two opposite way of working with material of antiquity: it 
lies in alienation from the classic culture. Characteristics of new ways of perception and adaptation 
of antiquity in modern culture are indicated briefly.
Keywords: entelechy, palingenesia, renaissance, Silver age, classical heritage.

Загальновідомим і незаперечним є еллінський, античний відтінок культури «срібної доби» 
в її різноманітних проявах: від класичних філологів-викладачів і перекладачів старої школи  
Т.Ф. Зелінського та І.Ф. Анненського до захоплених і зачарованих провидців і естетів В.І. Іванова 
і Дмитра Мережковського або захоплено експерименттуючих художників і поетів Л. Бакста,  
К.Ф. Богаєвського, М. Волошина. Сприйняття античності відбувалось на декількох рівнях. Г.С. Кнабе, 
праці якого багато в чому підказали напрям цієї статті, говорить про три форми освоєння античної 
спадщини в цей час: “звернення до “діонісичного” витоку <...>; збереження антично-класичного канону 
як сили, протилежної декадансу; сприйняття античної класики в амальгамі з російською культурою 
пушкінської пори”1.

Фактично античність підживлювала всі можливі ходи тогочасної думки, часто взаємовиключні. 
Така ситуація примушує дослідників переосмислювати цей складний інтенсивний період розвитку 
російської культури і філософії в перспективі ставлення до античності, роблячи це звернення ключем до  
 
1 Кнабе, Г.С. (2000). Русская античность. Москва: РГГУ, 139.
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часу, що легко породжував нові ідеї і створював імпульси для розвитку нових концепцій, теорій, а іноді 
навіть цілих сфер знання. Сьогодні існує велика кількість досліджень цієї доби, але найчастіше вони 
носять чисто історичний характер або вивчають окреме явище чи персоналію. Автора поданої статті 
цікавить більш універсальна методологія, що спроможна виділити основні прикмети часу, незалежно 
від безлічі феноменів, що їх оточують і не обов’язково збігаються з ними.

Відштовхнемося ми від поняття ентелехії, що впровадив Г.С. Кнабе у своїх роздумах про період з 
кінця ХIX ст. (90-і рр.) по перші два десятиліття століття ХХ ст., і у зв’язку з цим детально звернемося 
до деяких реакцій на це поняття і спроб його розвитку. Можна стверджувати, що “модерністи” початку  
ХХ ст. зробили такий стрімкий переворот у сприйнятті античності, що з певного моменту для “російської 
античності” вже не було шляху назад. З огляду на сформований образ античності, розвивалися не лише 
класична філологія і антикознавство, не лише філософія, але увесь комплекс гуманітарних дисциплін 
у російськомовному науковому середовищі ХХ ст. Первинним завданням даної статті є визначення 
природи “повороту до античності” у «срібну добу», з’ясування міри його сили і необхідності, а також 
уточнення поглядів декількох самобутніх мислителів тієї пори на присутність античності в сучасному 
їм культурному просторі.

Щодо природи сприйняття античної культури ми передбачаємо два варіанти: палінгенесія як 
відродження-повернення античної культури і ентелехія як оформлення імпульсів іншої культури в 
конкретно-історичну форму певного часу. Обидва терміни запозичені з філософської мови античності. 
Палінгенесія як ідея відродження світу після світової пожежі була сформульована у стоїцизмі, 
пов’язувалася з метемпсихозом у піфагорійців і в сенсі нового, “другого” народження зустрічається 
навіть у ранніх християнських мислителів. Нас цікавить оновлене значення палінгенесії, що ввійшло 
до європейського лексикону завдяки італійському ренесансу, для теоретиків якого “палінгенесія стає 
ключовим словом, що виражає програму воскресіння античного життя, науки і мистецтва”2. Термін 
“ентелехія” впровадив Арістотель у рамках свого вчення про акт і потенцію, у середні віки вийшов із 
вживання, потім став активно використовуватися в натурфілософії, завдяки чому перейшов у сучасний 
лексикон природничих наук. Нас він цікавить переважно в культур-філософському прочитанні, якого 
йому надав Г.С. Кнабе, що як і Е. Гуссерль зайнявся пошуком підстав для пізнання поза аналітичною 
культурою. Кнабе виділяє три рівні “сприйняття культурного досвіду минулих віків”3: запозичення 
окремих елементів культури (відбувається на поверхні, декор); дія однієї культури на іншу, пізнішу, 
як результат історичних контактів; ентелехія визначається як найглибший з трьох рівнів, вона є 
“поглинанням певним часом змісту, характеру, духу і стилю минулої культурної епохи на тій основі, 
що вони виявилися співзвучними іншій, пізнішій епосі і здатні задовольнити її внутрішні потреби і 
запити”4. Прикладами виступають ентелехія Середньовіччя в романтизмі і староруська ентелехія 
«срібної доби» – періоди, які знаменуються інтенсивною культурною перекличкою, відбором і 
засвоєнням чужого, сприйнятого як власного. Таким чином, ентелехія – це “настрій і тон, що панують 
у фактах культури скоріше, ніж самі ці факти”5. Ентелехія як втіленість у культурі навряд чи допускає 
верифікацію, оскільки задає певний набір мотивів, які виявляються то там, то тут, часто в явищах, що 
мають між собою мало спільного, і не буває об’єктом спеціального пізнання. І хоч зв’язок ентелехії 
з культурами минулого очевидний, вона виступає як переживання сьогодення – за Кнабе, це мало не 
первинна характеристика цього явища. Поняття, що його впровадив Г.С. Кнабе, не отримало широкого 
наукового поширення, на думку О.Л. Доброхотова6, з причини замкненості наук на собі, одна лише 
культурологія приділяє увагу пошуку так званих “корелятивних морфем”7, на підставі яких ми можемо 
звертатися до культури як цілого і виявляти ентелехію. Сам Доброхотов бачить в концепції ентелехії 
ключ до подолання корінних суперечностей у культурі (колективно-несвідоме – індивідуальне, світове 
– національне, традиція – сучасність).

Застосування розробок Кнабе знаходимо в дисертаційній роботі О.Ю. Іванової “Античність 
як ентелехія культури срібного століття”, в якій автор нарікає на недостатність досліджень у рамках  

 
2 Лебедев, А.В. (2010). Палингенесия. Новая философская энциклопедия. Т.3. Москва: Мысль, 190.
3 Кнабе, Г.С. (2000). Русская античность. Москва: РГГУ, 19.
4 Кнабе, Г.С. (2000). Русская античность. Москва: РГГУ, 19.
5 Кнабе, Г.С. (1994). Материалы к лекциям по общей теории культуры и культуре античного Рима. Москва: 
“Индрик”, 149.
6 Доброхотов, А.Л. (2008). Г.С. Кнабе об «энтелехии культуры». Вторая Навигация: Альманах, 8.
7 Доброхотов, А.Л. (2008). Г.С. Кнабе об «энтелехии культуры». Вторая Навигация: Альманах, 8, 29.
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окремих дисциплін і обирає концепцію ентелехії для впровадження повноцінного культурологічного 
підходу. Автор сміливо виносить термін у заголовок, заявляє про власне наукове спадкоємство  
Г.С. Кнабе, але її прочитання концепції ентелехії викликає деякі сумніви. Джерелом ентелехії античності 
в срібному столітті Іванова бачить “генетично, послідовно, покоління за поколінням засвоюваний 
“еллінізм” російської православної культури”8, що розвивається в сукупності з класичною системою 
освіти царської Росії. Ці тези незаперечні, складнішою постає справа з висновком, який робить Іванова: 
чи може “генетичний “еллінізм” породити ентелехію? Чому ентелехія обирає для себе один конкретний 
період у послідовній “зміні поколінь”, що вбирають античні форми з класичною освітою? Чи потрібно 
ентелехії “визрівати” в культурі, і якщо так, то наскільки довго?

На наш погляд, усе, що сказала Іванова про ентелехію «срібної доби», можна справедливо 
віднести до палінгенесії, ідея якої нерозривно пов’язана з генетичним, органічним: палінгенесія-
відродження є дивом, але це диво природне, у ньому історичні цикли мають спільну основу з циклами 
природними. У розумінні Г.С. Кнабе ентелехії не властиво нічого суто генетичного, тут нема ніякої 
прямої спадкоємності, інакше це було б безглуздо: поняття ентелехії потрібно для позначення більш 
несподіваних, непрямих процесів. Ентелехія – викид на поверхню чогось з глибин культури, частіше 
це щось окреме й осколкове, дивовижне з’єднання таких окремих часток, скоріше навіть структура 
з’єднання як такого, ніж його складові. Кнабе повторює рядки Флоренського, присвячені Троїце-
Сергієвій Лаврі: “Не про зовнішнє, а тому поверхнево-випадкове наслідування античності йдеться, 
навіть не про історичні дії, втім безперечні й численні, а про сам дух культури, про те віяння музики 
її, яке уподібнити можна схожості родового складу, включно іноді до найдрібніших своєрідностей і до 
інтонації і тембру голосу, який може бути у членів сім’ї навіть за відсутності зовнішній подібності”9. 
Таким чином, у дисертації Іванової знаходимо істотну суперечність, оскільки, ставлячи метою розвиток 
і доповнення положення Кнабе про ентелехію, автор прагне довести, що “ентелехією античності є 
явище, зумовлене всім попереднім ходом культурно-історичного розвитку, типологічно характерне для 
ренесансних моментів (курсив наш. – О.П.) в історії культури і тому цілком з’ясовне, закономірне і 
масове в російській культурі срібної доби”10. Дивує, що автор проводить прямі паралелі з ренесансом, 
навіть не намагаючись розвести ентелехію і відродження. Характеристика О.Ю. Іванової, на наш 
погляд, повною мірою відповідає поняттю палінгенесії. Але заради підтвердження гіпотези звернемося 
до джерела суперечностей – російської «срібної доби».

Загальновизнано «срібна доба» як період в історії російської культури охоплює останнє десятиріччя 
XIX і перші два десятиріччя ХХ ст. Це час надзвичайно інтенсивного розвитку мистецтва, літератури, 
філософії, а також наук, що примикають до них, крім того, не лише в безпосередніх сферах культури, 
але і навколо них спостерігається кипуча діяльність – появляються видавництва, журнали, лекторії, 
театри, складаються групи по інтересах, стикаються між собою покоління і стани, пишуться маніфести 
нових мистецьких напрямів і новаторські філософські праці. Дійсно, складно уявити собі прориви, 
рівні по силі тим, які один за іншим здійснюються в той час. Автори спеціальних досліджень «срібної 
доби» бачать у позначених прикметах часу так зване “культурологічне зрушення”: “Зосередженням 
реальності виявляється та, що формує те або інше світобачення, “тканина громадського життя”, з 
усіма її модифікаціями, з властивим їй тим або іншим облаштуванням праці і побуту, коротше кажучи, 
– культура з усім багатством її складових <...> Як “суб’єкт”, так і “об’єкт” починають розглядатися 
крізь призму цього третього, непомітного раніше, витоку”11. Таким чином, у цій “тканині” реальності 
ми стикаємося з тотальністю канви, в якій жодне явище або подія не існує і не може сприйматися у 
відособленості від інших. Прикмети часу немовби розлиті по суцільній тканині культури, їх відтінки 
вгадуються в різних місцях, але одиничний корінь або джерело цього цілісного утворення не може бути 
виявлено, настільки воно всеосяжне і нерівномірне. Антична спрямованість і захопленість постає чи не 
першою в низці таких прикмет.

Говорячи про античність у «срібну добу», ми хочемо виділити з клубка усіляких симпатій і (рідше) 
антипатій два напрями, протилежні по духу і, ймовірно, внаслідок цього суперництва підлягаючих  
 
8 Иванова, О.Ю. (1999). Античность как энтелехия культуры серебряного века (Теория и история культуры). 
Москва: РГБ, 33.
9 Флоренский, П.А. (1991). Жизнь и житие Сергия Радонежского. Москва: Советская Россия , 275. 
10 Иванова, О.Ю. (1999). Античность как энтелехия культуры серебряного века (Теория и история культуры). 
Москва: РГБ, 14.
11 Асоян, Ю., Малафеев, А. (2001). Открытие идеи культуры. Опыт русской культурологии середины XIX – начала 
ХХ веков. Москва: ОГИ, 15.
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артикуляції. До першого з них – “консервативного” (який може бути також охарактеризований як 
“класицистський”) – необхідно вважати належними філологів-класиків, перекладачів античної 
літератури і поетів-стилізаторів, серед них: Т.Ф. Зелінський, І.Ф. Анненський, у деяких моментах 
свого світогляду Вۥяч. Іванов. До протилежного табору, табору розвінчувачів, який можна маркірувати 
“революційним” (у протилежність першому назвемо його “романтичним”), вважатимемо належними 
М.О. Бердяєва, П.О. Флоренського, Л.І. Шестова. Суть розбіжностей корениться в проблемах історизму, 
спадкоємності й можливості творчості і свободи в культурі. А. Білий називає найважливішою рисою 
часу здатність “проникнення у світогляди”12: завдяки їй можливим стає не лише вивчення, але й 
культурний зв’язок з іншими епохами, серед яких антична епоха посідає одно з перших місць. Чудовий 
філолог Т. Зелінський бачить в античній Греції “другу батьківщину” європейської культури, якій вона 
зобов’язана не лише своїми цінностями, але і структурою, формою власного мислення. Ця батьківщина 
має бути збережена попри все (тут Зелінський, зокрема, критикує перешкоди, що чиняться в Росії 
початку століття класичній освіті), таке збереження, за Зелінським, можливо завдяки здатності засад 
античної культури до переродження13. Попередні переродження відбувалися під чуйним керівництвом 
ренесансних мислителів в Італії XVI ст. і німецьких відродженців XVIII ст. Наступний етап відбудеться 
в Росії, і Зелінський закликає однодумців до створення “Союзу третього Відродження”, завдання 
якого – відстоювання ідей гуманізму в боротьбі з варварством. А варварство настає, воно вже близько 
– у цьому Зелінський прислухається до свого учителя Т. Моммзена. Відстоюючи ідеї історизму і 
пильності, ми можемо протистояти його натиску. Перші поштовхи варварства-що-настає сталі чутні 
вже за добу Просвітництва, але справжню загрозу ніс у собі романтизм. Необхідно зміцнювати і 
розвивати почуття античного і захоплення античністю, яким воно виявляється в сучасності Зелінського, 
оскільки це почуття може бути останньою ниткою зв’язку з античною культурою. Небезпека, 
що несе в собі романтичний світогляд, полягає в запереченні ідеалу пильності, який виховала 
античність і в якому виховувався європеєць: “Ти повинен визнати найгірше для тебе становище, 
якщо воно є доведеним; ти повинен відмовитися від найдорожчого для тебе переконання, якщо 
воно є спростованим”14. У романтизмі ми перестаємо зважати на можливість помилки, на авансцену 
виходить ірраціоналізм, а поруч із ним нігілізм, егоїзм і нетерпимість. Зелінський намагається 
відстояти історизм – вершину методології XIX ст., проти якої повстає Ніцше, коли називає її “джерелом  
несамостійності”15.

Цікаво, що “діонісієць” Вۥяч. Іванов, який зауважував, що Ніцше в корені змінив його життя, 
підтримував роздуми Т. Зелінського про історизм. Він називав античність Єленою, що “воскрешалася 
для символічного Фауста”16, тобто Європи. Свого ж німецького натхненника він нібито намагається 
“допрацювати”, пом’якшуючи ефект його “динаміту”. “Ніцше повернув світу Діоніса: у цьому було 
його посланництво і його пророче безумство”17, – заявляє Іванов, але цей “геній пафосу” не утримався 
на пророчій висоті, і від містики “скотився” до еволюціоністської теорії. “Трагічна провина Ніцше 
в тому, що він не увірував у бога, якого відкрив світу”18. Не переходячи в площину суперечки про 
християнство як “переродження” релігії Діоніса, відмітимо тенденцію Іванова до “зведення мостів”, 
тобто відновленню зв’язків, руйнуванню яких Ніцше присвятив усе своє життя. Іванов, що виходить з 
тих самих передумов еллінського світобачення, у результаті стає на захист історії і пам’яті, відстоюючи 
історію минулого як єдино можливого джерела для побудови сучасності.

Але міркування “філологів і филеллінів” підтримують зовсім не всі. І.Ф. Анненський в особистому 
листуванні називає себе “захисником класицизму, з усіх боків оточеного ворогами”19. Одним із таких 
ворогів виявляється М.О. Бердяєв, який різко висловлюється проти культурного “александризма”  
 
12 Асоян, Ю., Малафеев, А. (2001). Открытие идеи культуры. Опыт русской культурологии середины XIX – начала 
ХХ веков. Москва: ОГИ, 162.
13 На здатності античності до переродження зосереджує свою увагу Вۥяч. Іванов (див. нижче), також схожу 
характеристику дає П.П. Муратов, який вважає, що сприйняття античності у Вінкельмана і Гете “є доказом, 
що вона може існувати тривало і безмежно”, і відмічає також, що “відродження не є випадковий зміст однієї 
історичної епохи, скоріше це один із постійних інстинктів духовного життя людства”.
14 Зелинский, Ф.Ф. (1997). Древний мир и мы. Санкт-Петербург: Алетейя, 91.
15 Ницше, Ф. (1990). О пользе и вреде истории. Сочинения. Т. 1. Москва: Мысль, 160.
16 Асоян, Ю., Малафеев, А. (2001). Открытие идеи культуры. Опыт русской культурологии середины XIX – начала 
ХХ веков. Москва: ОГИ, 260.
17 Иванов, В. (1994). Дионис и прадионисийство. Санкт-Петербург: Алетейя, 310.
18 Иванов, В. (1994). Дионис и прадионисийство.Санкт-Петербург: Алетейя, 319.
19 Анненский, И., Подольская, И. (сост.) (1987). Избранное. Москва: Правда, 469.
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Вۥяч. Іванова, що перешкоджає творчості, і закликає звільнитися від старої спадщини, яка використалася 
безліч разів, і піддатися силі нових віянь. “Ці віяння останнього дня і останньої години людської 
творчості остаточно розкладають старе прекрасне втілене мистецтво, завжди пов’язано з античністю 
(курсив наш. – О.П.), з кристальними формами плоті світу”20. Бердяєв не уявляє нового способу 
поводження з культурою в цілком позитивному світлі, багато в чому він здається йому варварським, 
але визнання цього способу потрібно: “Є таке почуття, що покриви культури роздерті навіки і не може 
вже бути відродження у старому сенсі, яке було поверненням до античності”21. Спроби продовження 
пам’яті і заклики до нового відродження Бердяєв розцінює як гротескне згладжування й уцяцькування 
“роздертих покривів” і відвертається у відразі.

П.О. Флоренський відчуває зв’язок нової епохи з античністю, але розглядає її в рамках своєї 
концепції “геометрії часу”, натхненною неевклідовою геометрією і, зокрема, парадоксом стрічки 
Мебіуса22. Сучасне Флоренському переживання античності перетворюється, таким чином, на 
“переживання давно минулого як чогось реально присутнього в сьогоденні, тут і тепер, ніби пульсуючого 
в “паралельному вимірі”23. Філософ відкидає еволюціоністське тлумачення розвитку культури і замість 
нього висуває тлумачення циклічне. Культура рухається в просторі двох полюсів, постійно зміщуючись 
від одного до іншого, – від полюса “Середньовіччя” до полюса “відродження” і назад. Зв’язок з 
античною культурою і навіть своєрідне “двійництво” з нею таке сильне в «срібному» столітті тому, що 
це точка зламу – закінчення попереднього циклу і початок нового. Флоренський оголошує про настання 
нового середньовіччя і сам стає його пророком.

Таким чином, в усій різноманітності поглядів мислителів «срібної доби» на присутність 
античності в їх власній культурній реальності можна виділити одну непорушну тезу: все античне у 
світогляді залишається позаду, класичні “корені” культури відмирають. Чотири самобутніх мислителя, 
що ми розглянули, різняться тільки реакцією на те, що відбувається: “консерватори” прагнуть зберегти 
і перенести в майбутнє будь-що з грандіозної споруди, що руйнується на їхніх очах, “революціонери” 
закликають відволіктися від вмираючого і звернутися вперед, до майбутнього, що само собою не 
побудується. Суть одна – античне перестає бути певною живильною силою, що надає поштовху творчої 
думці в Росії. Можна виразитися парадоксально, але вірно: антична спадщина відтепер перестає бути 
спадщиною. «Срібна доба» в цій культурній перебудові стає останнім спалахом, ніби фінальним 
акордом до цього присутньої в російської культури античної складової. У світлі протиставлення 
класицизм – романтизм ми можемо також говорити про певне відображення загальноєвропейського 
процесу “прощання з античністю” в російській культурі.

За Кнабе, названий період є в корені відмінним від усієї попередньої історії взаємовідносин 
російської культури з античною спадщиною, яку він детально розглядає в праці “Російська 
античність”. Антична спадщина в Росії споконвічно додержувалася так званої “грецької” лінії 
розвитку, протиставленій “римській” європейській. Русь наслідувала Візантії в богослов’ї, церковному 
мистецтві і чернечому способі життя. Спочатку споглядальна, спрямована всередину візантійська 
культура, що існувала в першу чергу як притулок мислителів, книжників і аскетів, перетворюючись, 
зберігалася. На протилежність їй “римська” екстравертна лінія голосно заявляла про себе за допомогою 
законності й нормативності та замість того, щоб терпіти трансформації з боку культури-спадкоємиці, 
перетворювала сама. Кнабе виділяє два великі періоди “російської античності”: перший з них пов’язаний 
із християнською проблематикою ісихазма, другий – з петровськими реформами і встановленням 
нових, європейських по духу, зв’язків з античністю. “У західноєвропейському Відродженні, бароко 
і класицизмі античність відігравала роль ніби “другої”, власне культурної ідеалізовано-нормативної 
дійсності. Вона існувала лише в переказі, у давніх текстах і витворах мистецтва, у мовах, якими 
природно, від народження, не розмовляв ніхто і які потрібно було спеціально освоювати, тобто 
існувала у всьому тому, що відрізнялося від безпосередньо цього життя, але як би і зливалося з ним, бо  
 
20 Бердяев, Н., Гальцева, Р.А. (1994). Кризис искусства. Философия творчества, культуры и искусства. Т. 2. Москва: 
Искусство, 403.
21 Бердяев Н., Гальцева, Р.А. (1994). Кризис искусства. Философия творчества, культуры и искусства. Т. 2. Москва: 
Искусство, 418.
22 У “Вдаваностях геометрії” Флоренський пише: “Якщо на стрічці Мебіуса обрати деяку точку, то при її подовжньому 
русі ми потрапимо в точку, “зворотну” заданій, що збігається з першою точкою по координатах і відокремлюється 
від неї поверхнею самої стрічки (і це при тому, що стрічка Мебіуса – поверхня одностороння)”.
23 Асоян, Ю., Малафеев, А. (2001). Открытие идеи культуры. Опыт русской культурологии середины XIX – начала 
ХХ веков. Москва: ОГИ, 238.
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задовольняло закладеному в історичному і культурному бутті імперативу самовдосконалення і тяжіння 
до ідеалу. Нині (в епоху Петра. – О.П.) увесь цей початок впроваджується і в Росії, але в гострішій, 
ніж на заході, суперечності з традиціями і практикою історичного існування, а тому і з туманнішими 
шансами щодо надбання кінцевої гармонії того й іншого”24. Впроваджувана ззовні класицистська 
античність відкриває хід можливостям найрізноманітніших культурних запозичень, служить приводом 
і поживою для численних розбіжностей серед інтелігенції, що заклопотана долею російської культури, 
але в той самий час повторює, хай і не поетапно, з варіаціями, долю своєї західної сестри, а саме 
поступово занепадає. На початок століття, таким чином, припадає найвища точка античної присутності, 
і, виходячи з цього, ми цілком можемо називати рухи, що відбувається в культурі, “ентелехією” 
античності. Знову звернемося до Кнабе: “Подальша еволюція антично-класицистської основи, що її 
було так глибоко, повно і яскраво розкрито в російському мистецтві на самому рубежі віків і ще кілька 
років потому, незабаром призводить до втрати живого зв’язку російської культури з власне античною 
<...> тональністю як цілим і до перетворення її елементів на деякий художній інвентар часу – виразний, 
точний, науково обґрунтований, але використовуваний для створення творів, що мають мало спільного 
з минулою ентелехією античної атмосфери”25.

Отже, якщо для характеристики тих культурних зрушень, які відбувалися у «срібну добу» і 
були пов’язані з античністю нам необхідно підібрати найбільш точний і найменш штучний термін, 
таким буде ентелехія. Термін палінгенесія був упроваджений для розмежування двох структурно 
несхожих процесів, які, проте, на поверхні мало розрізняються і можуть бути як би “склеєні” в одно 
явище. У зв’язку з цим ще раз вкажемо на дисертаційне дослідження О. Ю. Іванової, в якому автор 
від характеристик ентелехії приходить до ренесансних характеристик, фактично зрівнюючи їх між 
собою. Ймовірно, такий підхід мав бути дуже корисним, якби проект палінгенесії, або слов’янського 
відродження античності Т. Зелінського, було здійснено. Але «срібна доба» обмежилася ентелехією, в 
якій, ніби в останньому ривку, що поглинув усі сили, античний елемент культури спалахнув і згорів 
у власному полум’ї. Зрозуміло, не слід сприймати таку “смерть” античності буквально. Тут скоріше 
йдеться про становище, яке антична культура стала займати відносно головної, “материнської” 
культури: якщо раніше вона відчувалася ще одним рівнем – несуттєво, чи його було розташовано внизу, 
під або, навпаки, нагорі, над культурою, тепер вона є чимось поміщеним у суворі межі, чимось таким, 
що відкривається всередині культури тим, хто звертається в її сторону. Така античність ніби втрачає 
свою владу, але попри це наділяє дослідників, що звернулися до неї, ширшими повноваженнями. Як ні 
дивно, але для опису подальшого місця і ролі античності в російській культурі пасує образ, що навів Т. 
Ф. Зелінський в передмові до своєї головної праці “З життя ідей”: “…вона не стоїть окремо від нашої 
культури, а полягає в ній, як з двох концентричних кругів менший полягає в більшому”26.

Дійсно, античність у російській культурі ХХ і XXI ст. є лише невеликим кругом, що має чіткі межі, 
який можна розглянути і досліджувати під найбільш відповідним кутом, у який можна занурюватися, 
який можна дробити на окремі фрагменти вивчення, ті самі фрагменти є відкритими до відтворення 
і стилізації. Античність в якомусь сенсі наближається до нас, і ми бачимо її ясніше, але ціною цього 
ясного бачення стає наша відчуженість від класичної культури.
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БЕРНАРД КЛЕРВОСЬКИЙ ЯК ПРОВІСНИК  
ІДЕЙ ПРОТЕСТАНТИЗМУ

Анотація. У статті аналізується можливість впливу філософсько-теологічних творів 
середньовічного містика Бернарда Клервоського на становлення реформаційних поглядів 
Мартіна Лютера. На основі концепції Бернарда про «три пришестя Господа» показана 
спадкоємність принципів «тільки Писання», «тільки благодать», «тільки віра», «тільки Христос» 
у проповідях абата з Клерво та ранніх лекціях Лютера. Вчення Бернарда про містичний досвід 
особистісної присутності Бога в душі віруючого розглядається як підґрунтя протестантської 
доктрини Лютера щодо індивідуального шляху людини до Бога. Наведено власний переклад 
з латини уривка визначної проповіді Бернарда Клервоського на Адвент уперше українською 
мовою.
Ключові слова: містика, схоластика, реформатори, благодать, виправдання, пришестя Господа, 
духовний досвід.
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BERNARD OF CLAIRVAUX AS A FORERUNNER  
OF THE IDEAS OF PROTESTANTISM

Abstract. The article analyzes the possibility of influence of philosophical and theological works of 
medieval mystic Bernard of Clairvaux on the development of the Martin Luther’s reformist views. 
Based on the concept of Bernard about «the three coming of the Lord» shows the continuity of 
the principles of «Scripture alone», «only grace», «only faith», «only Christ» in sermons abbot 
of Clairvaux and early lectures Luther. Bernard’s doctrine about personal mystical experience the 
presence of God in the soul of the believer is seen as the foundation of the Protestant doctrine of 
Luther on an individual path of man to God. For the first time presented a translation fragment of 
the Bernard’s famous sermon on Advent in the Ukrainian language.
Keywords: mysticism, scholasticism, reformers, grace, justification, coming of the Lord, spiritual 
experience.

Релігійні ідеї Реформації XVI ст., засновані на ретельних біблейських дослідженнях та принципі 
«ad fontes» («назад, до джерел»), мають аналогію з реформою чернечого життя ХІІ ст., де повернення до 
первісних чернечих ідеалів протиставлялося корумпованому чернечому і церковному життю того часу. 
Святий Бернард Клервоський, як і реформатори XVI ст., прагнув відновити ідеали ранньої, апостольської 
церкви (Еcclesia Primitiva), пов’язані з миром та соціальною гармонією. Згідно з цистерціанською 
реформою, таке щире християнське життя могло бути реалізовано в результаті дотримання чернечого 
правила св. Бенедикта у всій його чистоті та повернення до ідеалів апостольського життя, як вони 
описані в Біблії, зокрема в посланнях Апостола Павла. У листах і творах Бернард неодноразово нагадує 
своєму церковному начальству, що справжнє апостольське служіння, як це визначено в Апостола Павла 
(1 Кор. 2:2; Гал. 6:14), «не має нічого спільного з пануванням, але становить собою служіння Богу і 
народу Божому за допомогою слова»1.

1 Bernardi, S. Claraevalensis. De moribus et officio episcoporum. Opera Omnia <http://www.binetti.ru/bernardus/11.
shtml>.
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Суттєвим аспектом методології св. Бернарда виступає поєднання вивчення Св. Писання з  
особистим духовним досвідом і глибоким шануванням Христа. У цьому зв’язку багато дослідників 
розглядають вчення абата з Клерво як передбачення основних принципів протестантизму. Американській 
дослідник Ф. Поссет пише: «Ретельне вивчення писань Бернарда і праць Лютера виявляє разючу 
конгеніальність цих двох гігантів в історії християнського світу, спорідненість такою мірою, що 
попередні покоління лютеранських учених розглядають Бернарда як попередника протестантизму»2. 
Таку думку поділяє канадський професор В. Стенфорд Рейд (W. Stanford Reid), відомий дослідник 
теології Кальвіна: «Французький геній Женеви, який значною мірою сформував сучасний протестантизм, 
можливо, написав свої найбільші твори, відчуваючи присутність французького генія Клервоського, 
який заглядає йому через плече. Чи потрібно дивуватися, що через богословські та церковні погляди 
святого Бернарда Лютер і Кальвін вважали його предтечею їх власного руху?»3.

До вивчення спадкоємності ідей св. Бернарда у вченнях лідерів Реформації звертались: А. Неандер, 
Е. Жильсон, Ф. Поссет, Е. Педерсен, К. Чин, Д. Тамбурелло, Т. Белл, В. Рейд і багато інших зарубіжних 
учених. Російський учений А. Вертеловський у своєму дослідженні західної середньовічної містики, 
а також А. Фокін у «Православной энциклопедии» згадують про вплив творів Б. Клервоського на ідеї 
протестантизму. В Україні спеціального дослідження, присвяченого даній тематиці, не проводилося. 

У цьому зв’язку уявляється значимим метою статті визначити аналіз ремінісценцій ідей Бернарда 
Клервоського у вченнях лідерів Реформації, зокрема у ранніх творах Мартіна Лютера. 

Говорячи про ремінісценції ідей св. Бернарда в епоху Реформації, слід зазначити, що з початку 
XVI ст. у зв’язку з поширенням друкарства справжні труди абата Клерво переживають оновлення. 
Реформатори і гуманісти були схильні розглядати стародавні тексти як своєрідні передавачі досвіду, який 
можна відчути, використовуючи належні літературні методи. Не стали винятком і твори св. Бернарда, 
більше того, його твори «друкуються більше, ніж праці Отців Церкви; навіть святий Августин поступився 
йому в популярності»4. До творів св. Бернарда звертаються Жан Кальвін, Мартін Лютер, Пільграм 
Марпек, Еразм Роттердамський, Данте та багато інших. Лютер знаходить у текстах Б. Клервоського 
рядки і цілі сторінки (часто вирвані з контексту), які робить вагомими аргументами на захист своїх 
поглядів на становище християнина і роль Церкви. Численні посилання на твори абата Клерво свідчать 
про близьке знайомство Лютера з творами «останнього з Отців Церкви» і найбільшого представника 
чернечої теології. Глибоку повагу до Бернарда, як до одного з найбільших проповідників Євангелія, 
можна бачити в багатьох творах Лютера. При всій своїй ненависті до католицького духівництва лідер 
Реформації говорив про Б. Клервоського: «…якщо існував коли-небудь богобоязливий і побожний 
монах, то це був святий Бернард, якого одного я ставлю вище за всіх ченців і попів цілого світу»5; 
«Бернард чисте золото, коли вчить і проповідує!»; «Бернард з його проповіддю перевершує всіх інших 
вчителів, у тому числі навіть Августина»6.

Для кращого розуміння ремінісценцій філософсько-теологічних поглядів середньовічного містика 
у вченні Мартіна Лютера простежимо стисло початкові етапи становлення його реформаторської 
програми, в яких найбільш яскраво простежується вплив абата Клерво.

Лютер отримав освіту в Ерфуртському університеті (1501–1505), де в той час переважала система 
поглядів «via moderna», і тому він, ймовірно, отримав глибокі знання з цієї номіналістської філософії. 
Не викликає сумнівів, що Лютер був добре знайомий зі схоластичною філософією і богослов’ям. Восени 
1508 р. Лютер був запрошений читати курс філософської етики у знову заснований Віттенберзький 
університет. Цього року важливі зміни були внесені в університетські статути, особливо в ті, які 
стосувалися факультетів мистецтв. Згідно з новими статутами, їм дозволялося також викладати погляди 
«via Gregorii», школи, яка, за Х. Оберманом, є ще однією назвою для «schola Augustiniana moderna»7. 
«Після ретельного прочитання творів Августина Лютер переконався, що та форма схоластичного 
богослов’я, з якою він був знайомий, була невірна»8, – пише Алістер Макграт. Відкинувши арістотелізм, 
2 Posset, F. (1990). Bernard of Clairvaux as Luther’s Source: reading Bernard with Luther’s «Spectacles». Concordia 
Theological Quarterly, № 54(4), 281.
3 Stanford Reid, W. (1989). The Reformer Saint and the Saintly Reformer. Calvin and the Legacy of Bernard of Clairvaux 
<http://www.christianitytoday.com/ch/1989/issue24/2428.html>.
4 Леклерк, Ж. (2013). Святой Бернард и дух цистерцианцев. Москва: Издательство Францисканцев, 96.
5 Клервоский, Б. Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. <http://www.vehi.net/brokgauz/>. 
6 Posset, F. (1990). Bernard of Clairvaux as Luther’s Source: reading Bernard with Luther’s «Spectacles». Concordia 
Theological Quarterly, № 54(4), 282.
7 МакГрат, А. (2012). Богословская мысль Реформации. Киев: Издательство Киевской Духовной Академии, 62.
8 МакГрат, А. (2012). Богословская мысль Реформации. Киев: Издательство Киевской Духовной Академии, 47.
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основу сучасної йому «via moderna», Лютер до кінця життя залишався противником схоластичного 
методу богослов’я. Тому не дивно, що він став шанувальником св. Бернарда з Клерво, непримиренного 
опонента й обвинувача «піонера» схоластики Петра Абеляра. Мартін Лютер, богослов благодаті й 
віри, «прийняв Бернарда Клервоського як одного зі своїх духовних учителів»9. «Німецький Цицерон»  
(Ф. Меланхтон) уважав Б. Клервоського найбільшим середньовічним ритором. Захоплюючись 
витонченістю проповідей св. Бернарда, реформатор бачив у абаті з Клерво не проповідника хрестового 
походу, але проповідника «Христа, і притому Христа розп’ятого».

Релігійні ідеї Бернарда мали значний вплив на ранні лекції Лютера на Псалми і послання 
Апостола Павла у вирішальні роки його «реформаторського звернення». Цей факт наводить німецький 
учений Карл Штанге, за спостереженням якого: «Лютер знайшов вирішальний імпульс для подальшого 
розвитку ідей [Реформації] в читанні творів святого Бернарда»10. Таким чином, існує певна богословська 
спадкоємність з апостольською традицією через Ієроніма, Августина і св. Бернарда до Лютера. Щодо 
цього реформатор у «Застільних бесідах» казав, що «як підліток, він прийняв близько до серця 
Ієроніма, Августина, Григорія та Бернарда»11. При цьому потрібно відзначити і критичну позицію 
Лютера до зазначених Отців Церкви: «…навіть вони спокушалися помилками, але не залишилися в 
них»12. Говорячи про близьке знайомство Лютера з творами середньовічного містика, слід підкреслити, 
що основним джерелом для реформатора були проповіді й листи св. Бернарда. Ми стикаємося з цитатами  
з проповідей Бернарда частіше, ніж з будь-якого іншого не-біблійного джерела, протягом усього життя 
Лютера як богослова й проповідника. Особливо почитав Лютер твердження «тільки по благодаті», яке 
він знайшов у проповіді св. Бернарда на Благовіщеня. Починаючи з лекцій на Псалми, що прочитав 
молодий доктор богослов’я у Віттенберзькому університеті, Мартін Лютер показує значне знайомство 
з творами Бернарда з Клерво, особливо з проповідями на Пісню Пісень і свята літургійного року. 
Слід зазначити, що з трактатів св. Бернарда Лютер цитує кілька разів «De consideratione», однак 
інші важливі трактати Б. Клервоського він, мабуть, ігнорує. Ця тенденція не може бути пояснена 
незнайомством реформатора з трактатами св. Бернарда, але говорить про неоднозначне ставлення 
Лютера до різних творів св. Бернарда. Як пише у своїй праці А. Шютце (Armin W. Schuetze), Лютер 
хвалить Бернарда як переважаючого всіх інших учителів Церкви у своїх проповідях, «проте в диспутах 
і трактатах св. Бернард уявляється абсолютно іншою людиною і суперечить тому, що він пише  
в проповідях»13.

У той час як Жан Кальвін уважав, що має бути реформована церковна мораль та громадянська 
доброчинність, академічний богослов Мартін Лютер стверджував, що саме богослов’я потребує 
реформування. У центрі програми Лютера лежало питання про те, як грішники можуть бути виправдані. 
Згідно з поглядами реформатора, сучасна йому Церква навчала, що люди можуть отримати Боже 
благовоління за рахунок особистих досягнень та свого статусу. Таким чином, руйнувалася сама ідея про 
благодать. Показові власні коментарі Лютера з цієї дилеми: «Я був хорошим монахом,– пише Лютер, 
- і дотримувався своєї обітниці так суворо, що міг би сказати, що якщо якомусь ченцеві й дано було за 
допомогою чернечої дисципліни досягти небес, то цим ченцем був я. І все ж моя совість не могла дати 
мені впевненості і я завжди сумнівався...»14. Про вплив св. Бернарда в період зростаючого занепокоєння 
Лютера проблемою виправдання (що мала для нього не тільки академічний інтерес, але і сильний 
екзистенціальний вимір) пише німецький гуманіст Ф. Меланхтон, стверджуючи, що почув цю історію 
вiд самого Лютера: «Старий чернець у монастирі августинців в Ерфуртi показав Лютеру важливий 
пасаж з проповіді Бернарда, який навчав про необхідність особистої віри»15. У цьому контексті слід 
підкреслити, що одну з найбільш популярних та впливових «схоластичних» праць Бернарда «Про 
благодать і свободу волі» Лютер не сприйняв, але вона відіграла особливу роль в «Christianae Religionis 
Institutio» Жана Кальвіна.

Інший аспект розгляду цієї проблеми, який мав безпосередній вплив на концепцію виправдання 
Лютера, св. Бернард пропонує в проповіді на Пісню Пісень. Стверджуючи тезис: «людська праведність 
9 Posset, F. (1990). Bernard of Clairvaux as Luther’s Source: reading Bernard with Luther’s «Spectacles». Concordia 
Theological Quarterly, № 54(4), 282.
10 Posset, F. (1990). Bernard of Clairvaux as Luther’s Source: reading Bernard with Luther’s «Spectacles». Concordia 
Theological Quarterly, № 54(4), 283.
11 Luther, M. (1872). Table Talk (trans. and ed. by W. Hazlitt). London: Bell & Daldy, 3.
12 Luther, M. (1872). Table Talk (trans. and ed. by W. Hazlitt). London: Bell & Daldy, 321.
13 Schuetze, А. (1969). Luther’s Attitude Toward St. Bernard. Milwaukee: Marquette University, 18.
14 МакГрат, А. (2012). Богословская мысль Реформации. Киев: Издательство Киевской Духовной Академии, 72.
15 Bell, T. (1995). Luther’s Reception of Bernard of Clairvaux. Concordia Theological Quarterly, № 59(4), 246.
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– не що інше, як милість Божа»16, середньовічний настоятель наполягає на тому, що «людина 
виправдовується однією вірою»17. Таким чином, у своїх проповідях св. Бернард наближається до 
протестантського погляду на виправдання як про зовнішнє поставлення людині праведності Христової: 
«Христос не тільки Праведний, але також називається і Святим, по благості і справедливості 
виправдовуючи людину. Ти настільки ж сильний виправданням, як і прощенням. Тому, якщо ти 
вболіваєш за своїх гріхи, алчешь і прагнеш справедливості, вір в Того, Хто виправдовує нечестивого. 
Виправданий однією вірою буде мати мир з Богом»18.

Розглядаючи вплив філософсько-теологічних поглядів св. Бернарда на розвиток ідей Реформації, 
слід зазначити дві основні сфери, в яких цей вплив виявляється найвиразніше. По-перше, це вчення 
про виправдання грішника перед Богом, що включає три важливих акценти: solus Christus, sola gratia 
і sola fide (відповідно: «тільки Христос», «тільки благодаттю», «тільки вірою»). Друга сфера пов’язана 
безпосередньо зі Св. Писанням як єдиним джерелом у питаннях християнського віровчення, принципом 
solа Scriptura («тільки Писанням»). Ці принципи знаходять відображення в концепції «трьох пришесть 
Христа», на основі якої можна простежити в нашому дослідженні ремінісценції ідей Бернарда 
Клервоського у вченні Мартіна Лютера.

Концепція св. Бернарда включає такі елементи: перше пришестя Господа відбувається при Його 
втіленні й житті Христа на землі серед людей (ad homines). Відповідно, парусія (грец. paroυsi′a), як 
правило, звана «другим пришестям» (в есхатологічному розумінні явища Господа в «кінці часів») - це 
поява Христа в день Страшного суду Суддею щодо людей (contra homines). Третє пришестя Христа, що 
відкрив св. Бернард Клервоський, становить собою містичне народження Слова в душі віруючого (in 
homines).

Бернард часто нумерує три пришестя інакше: те, яке відоме як «друге пришестя», Б. Клервоський 
називає «третім приходом», а містична поява Христа-Слова в душі віруючого може стати «другим 
пришестям» в його підрахунках. Таким чином, між утіленням і парусією в кінці часів поява Христа в 
індивідуальній душі відбувається як друге (хоч і приховане) явище Господа.

У проповіді 5 на Адвент св. Бернард пише: «Проміжне (середнє) пришестя є прихованим; у 
ньому тільки обрані зможуть побачити Господа всередині себе, і будуть врятовані душі їх»19. «Обрані» 
розуміються Бернардом еквівокатівно: не тільки як врятовані по вірі, але і в августіновському сенсі 
предистинації. Ця трактовка передбачає протестантські принципи sola fide («тільки вірою») і sola gratia 
(«тільки благодаттю»).

У наступній проповіді на Адвент цистерціанський абат також звертає увагу на прибуття 
небесного гостя, тобто духовне пришестя Христа: «У вас є благородний гість, дуже благородний гість; 
і ваше спасіння повністю залежить від Нього»20, що, безсумнівно, передбачає принцип solus Christus 
(«тільки Христос»). Концепція «трьох пришесть» появляється також і в сьомий проповіді, в якій св. 
Бернард рефлексує на тему «потрійної корисності» (de triplice utilitate). Тут абат обговорює доцільність 
потрійного явлення Христа для людства: у першу чергу, для освітлення нашої сліпоти; по-друге, щоб 
допомогти нашій немочі; по-третє, щоб захистити нас і битися за нас у нашій крихкості. Всі ці речі 
відбуваються в індивідуальній душі, де Христос перебуває по вірі.

Ґрунтуючись на дослідженні американського вченого Франца Поссета21, можна казати, що 
концепція св. Бернарда про «три пришестя Христа» мала безпосередній вплив на курс лекцій Лютера 
по Псалтирі («Dictata super Psalterion») та послужила йому безпосередньою матрицею для інтерпретації 
Псалмів 101:2 і 102:2. Коментуючи Псалом 101:2, Лютер наголосив, що розуміє час пришестя Господа 
як будь-який час, будь то минуле, сьогодення або майбутнє. При цьому реформатор додав, що св. 
Бернард говорив pulchre («красивим способом») про відмінність між декількома приходами Христа22.  
 
16 Bernardi, S. Claraevalensis. Sermo in Cant. XXIII, 15. Opera Omnia. < http://www.binetti.ru/bernardus/86_2.shtml>.
17 Bernardi, S. Claraevalensis. Sermo in Cant. XXII, 8. Opera Omnia. < http://www.binetti.ru/bernardus/86_2.shtml>.
18 Вертеловский, А.Ф. (1888). Западная средневековая мистика и отношение ее к католичеству. Харьков: 
Типография Окружного Штаба, 143.
19 Bernardi, S. Claraevalensis. Sermones de tempore. In Adventu Domini, Sermo 5. Opera Omnia. <http://www.binetti.
ru/bernardus/35.shtml>.
20 Bernardi, S. Claraevalensis. Sermones de tempore. In Adventu Domini, Sermo 6. Opera Omnia. <http://www.binetti.
ru/bernardus/35.shtml>.
21 Posset, F. (1990). Bernard of Clairvaux as Luther’s Source: reading Bernard with Luther’s «Spectacles». Concordia 
Theological Quarterly, № 54(4), 294 - 300.
22 Posset, F. (1990). Bernard of Clairvaux as Luther’s Source: reading Bernard with Luther’s «Spectacles». Concordia 
Theological Quarterly, № 54(4), 295.
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Викладаючи Псалом 102:2 («Не приховуй від мене обличчя Свого»), Мартін Лютер висловив надію, 
що Христос не відверне «обличчя» від нього, розуміючи «обличчя» в рамках концепції св. Бернарда 
– як духовне, містичне пришестя Христа в душу віруючого. Проте Лютер говорив не про пришестя, а 
про три обличчя Христа, бо Псалом 102 говорить про «лице Господа». Адаптувавши формулювання до 
тексту Псалма, Лютер зберіг основну ідею Б. Клервоського:

«Троїсте обличчя Христа: по-перше, в Його перше пришестя Він був втілений як Син Божий 
– лик Отця...; по-друге, у духовному пришесті (без якого перше було б марним), і тому ми повинні 
впізнати Його обличчя через віру; по-третє, у другому й останньому пришесті, коли Його обличчя буде 
повністю видимим»23.

Мартін Лютер не згадує імені св. Бернарда в інтерпретації Псалма 102:2. Однак концепція 
потрійний зустрічі з Христом виразно нагадує ідею цистерціанського абата, тому можна припустити, 
що Лютер взяв її з проповіді абата на Адвент. Це припущення підтверджує той факт, що у своєму 
тлумаченні Псалма 102:2 реформатор відтворює не тільки «відмінність» між трьома пришестями, але 
й послідовність, що запропонував Бернард Клервоський. У цих самих лекціях Лютер цитує Бернарда у 
тлумаченні на Псалом 119:46, а на завершення другої частини лекцій каже: «Я вважаю, Divus Bernhardus 
(«божественний Бернард») виділяється, коли справа доходить до мистецтва тлумачення Писання, в 
якому він черпає все багатство свого вчення»24. Таким чином, можна з упевненістю стверджувати, що 
Бернард був духовним супутником Лютера протягом усієї серії ранніх лекцій на Псалми, прочитаних під 
час розробки його реформаторського вчення. Видається, що концепція св. Бернарда про «три пришестя 
Христа» могла мати безпосередній вплив на формування основоположних принципів доктрини Мартіна 
Лютера: «тільки вірою», «тільки благодаттю», «тільки Христос».

Таким чином, реформаторська діяльність св. Бернарда, спрямована на викорінення недоліків 
сучасної йому Церкви і проповідницьке служіння, засноване на авторитеті Святого Писання та особистому 
духовному досвіді, дають можливість називати середньовічного абата «реформатором до Реформації». 
Вчення абата з Клерво про містичний досвід особистісної присутності Бога в душі віруючого можна 
розглядати як ідейну основу доктрини Лютера про індивідуальний шлях спасіння як безпосередню, 
позаінституціональну зустріч віруючого з Богом. Як Бернард, так і Лютер були глибоко стурбовані 
проблемою відновлення, спасіння людини. І хоч кожен з них є людиною своєї епохи, обидва залишаються 
проповідниками, які надихали власними ідеями аудиторію не тільки свого часу, але й наступних століть. 

На завершення статті вважаємо доречним навести власний переклад уривка 5-ї проповіді  
св. Бернарда Клервоського на Адвент з циклу проповідей «літургійного року» (Sermo V, In Adventu 
Domini, 1-3: Opera Omnia; за виданням Migne. P.L., CLXXXIII, 0050C – 0052A)25. У цій проповіді св. 
Бернард уперше в західній богословській літературі говорить не про два, а про три пришестя Господа26. 
Слід пояснити, що Адвент (від лат. adventus – прихід) – назва періоду Різдвяного посту, прийнята в 
середовищі християн Католицької церкви та деяких протестантських деномінаціях (наприклад, у 
лютеран). Адвент - час очікування, що передує святу Різдва Христового, під час якого віруючі готуються 
до свята. Терміном «адвент» у Вульгаті позначається те, що  в українському перекладі звучить як 
«пришестя», «прихід», російському – «пришествие», а в грецькому оригіналі – як παρουσίας (Мф. 24:3). 
Духовний сенс Адвента двоякий. По-перше, це період підготовки до святкування Різдва, «час радісного 
очікування»; по-друге, Церква в цей період особливим чином спонукає віруючих роздумувати на тему 
майбутнього другого пришестя Христа: «Брати... Вникайте в духовний сенс Адвенту, – закликає Бернард 
Клервоський. – А насамперед задумайтеся про те, Ким є Грядущий; чому, звідки і навіщо Він приходить. 
Така цікавість вельми корисна. Вселенська Церква не ставилася б до Адвенту з такою серйозністю, 
якби він не містив у собі якоїсь великої таємниці»27. Адвент розглядається як час посиленого покаяння, 
у цей період Церква особливо закликає християн до здійснення справ милосердя.

Св. Бернард Клервоський

23 Posset, F. (1990). Bernard of Clairvaux as Luther’s Source: reading Bernard with Luther’s «Spectacles». Concordia 
Theological Quarterly, № 54(4), 295.
24 Gervin, К. (2015). Saint Bernard de Clairvaux inspirateur de Martin Luther. <http://www.croire.com/Definitions/Vie-
chretienne/Saint-Bernard-de-Clairvaux/Saint-Bernard-de-Clairvaux-inspirateur-de-Martin-Luther>.
25 При підготовці перекладу також використане англійське видання: Mabillon, J. (1896). Life and works of Saint 
Bernard (trans. and ed. Samuel J. Eales). Vol. 3. London: John Hodges, 279 – 281.
26 Леклерк, Ж. (2013). Святой Бернард и дух цистерцианцев. Москва: Издательство Францисканцев, 22.
27 Bernardi, S. Claraevalensis. Sermones de tempore. In Adventu Domini, Sermo I. Opera Omnia. <http://www.binetti.
ru/bernardus/35.shtml>.
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Три пришестя Господа
Переклад з латини.

1. <...> Ми знаємо, що є три пришестя Господа. Третє лежить між двома іншими. Воно невидимо, 
а два інших видні. У першому пришесті Він був помічений на землі, коли жив між людьми; Він сам 
свідчить, що вони і бачили й зненавиділи Його (Ів. 15:24). В останньому, проте, кожна людина побачить 
спасіння Бога нашого (Лк. 3:6), і будуть дивитись на Того, Кого прокололи (Ів. 19:37). Проміжне 
(середнє) пришестя є прихованим; у ньому тільки обрані зможуть побачити Господа всередині себе 
і будуть врятовані душі їх. У першому пришесті наш Господь прийшов у нашій плоті і слабкості; у 
середньому Він приходить у дусі і силі; у кінці ж ми побачимо Його у славі та величі. Бо за допомогою 
сили досягає Він слави: Господь сил, Він – Цар слави (Пс. 23:10). І також в іншому місці говорить 
пророк: щоб бачити силу Твою і славу Твою (Пс. 62:3). Середнє пришестя, так би мовити, шлях, що 
веде від першого до останнього. У першому пришесті Христос був нашою спокутою, в останньому Він 
появиться як наше життя, у цьому ж [приході] Він наш спокій і розрада.

2. У разі, якщо хтось буде думати, що те, що ми говоримо про це середнє пришестя, є суща 
вигадка, послухайте, що Сам Господь говорить: Хто любить Мене, той слово Моє берегтиме, і Отець 
Мій полюбить його, і ми прийдемо до нього (Ів. 14:23). Але що це означає: «якщо хто любить Мене, 
той берегтиме слово Моє»? Я прочитав в іншому місці: Той, хто боїться Господа, буде робити добро 
(Ек. 15:1): але, я вважаю, є щось більше у сказаному про тих, хто любить Бога, а саме, що вони будуть 
зберігати слово Боже. Але де ж йому слід зберігатися? Без сумніву, у серці, як говорить пророк: у серці 
своїм заховав Твоє слово, щоб мені не грішити проти Тебе (Пс. 118:11). Але як же йому зберегтися 
у серці? Чи достатньо лиш зберегти його в пам’яті? Проте Апостол говорить тим, хто таким чином 
зберігає його: знання ж надимає (1 Кор. 8:1). І крім того, те, що тримається в пам’яті, легко піддається 
забуттю. Так що зберігайте слово Боже як кращу їжу для тіла вашого. Бо Слово, само по собі, є Хліб 
Життя, їжа розуму. Земний хліб, доки він знаходиться у хлібниці, може бути викрадений злодієм, 
обгризений мишкою, зачерствіти від часу. Але коли ви з’їли його, чи потрібно боятися їх? Таким чином 
зберігайте і Слово Боже: Блаженні ті, хто слухає Слово Боже і його береже (Лк. 11:28). Нехай це 
ввійде у вашу сутність, заволодіє вашими бажаннями і всім вашим способом життя. Споживайте благо, 
і нехай насолоджується ваша душа. Не забувайте про хліб ваш [насущний], не вичерпалося щоб серце; 
та нехай душа ваша сповниться.

3. Якщо так, зберігайте ви слово Боже, не сумнівайтесь, що і воно збереже вас. Бо Син прийде 
до вас з Отцем, прийде великий Пророк, який відновить Єрусалим, прийде той, хто зробить всі речі 
новими. Це пришестя виконає те, про що сказано: Як носили ми образ земного, так і образ небесного 
будемо носити (1 Кор. 15:49). І так само, як гріх Адама поширився на весь людський рід та охопив 
його повністю, так буде володіти нами і Христос, який створив і спокутував нас всіх, який прославить 
і врятує весь світ у велику Суботу. Як і колись існує в нас ветха людина, і лукавий присутній в нас, 
так, що діє нашими руками, каже нашими устами, відчуває нашим серцем. У наших руках дволикість 
– гріх і ганьба; теж і в наших устах – гординя і заздрість. І в серці нашому те саме – бажання плоті та 
тимчасової слави. Але тепер, якщо ми станемо новим творінням у Христі, старе піде та замість гріха 
й ганьби знайдемо ми невинність і чистоту. У наших устах, замість гордині, знайдемо ми смиренну 
сповідь, повчання замість пихатості, і зухвалі слова не вийдуть з вуст наших. У серці, всупереч бажанням 
плоті, знайдемо ми любов; смиренність замість тимчасової слави. Дивиться, у цих трьох пришестях 
отримають Слово Боже у Христі ті обрані, яким сказано: Поклади мене, як печатку на серце своє, як 
перстень на руку твою (Пісн. 8:6); та в іншому місці: Близько тебе слово, в устах твоїх і в серці твоїм  
(Рим. 10:8).

Переклав О. Тимофєєв

References

1. Bell, T. (1995). Luther’s Reception of Bernard of Clairvaux. Concordia Theological Quarterly,  
№ 59(4), 245 - 278.

2. Bernard Klervoskiy. Entsiklopedicheskiy slovar F.A. Brokgauza i I.A. Efrona. <http://www.vehi.net/
brokgauz/> (2014, Sichen’, 22). 



2�

Volume � Issue � 20�5 EUROPEAN PHILOSOPHICAL AND HISTORICAL DISCOURSE

3. Gervin, К. (2015). Saint Bernard de Clairvaux inspirateur de Martin Luther. <http://www.croire.
com/Definitions/Vie-chretienne/Saint-Bernard-de-Clairvaux/Saint-Bernard-de-Clairvaux-inspirateur-de-
Martin-Luther> (2015, Liutyi, 19).

4. Leklerk, Zh. (2013). Svyatoy Bernard i duh tsistertsiantsev. Moskva: Izdatelstvo Frantsiskantsev.
5. Luther, M. (1872). The Table Talk (trans. and ed. by W. Hazlitt). London: Bell & Daldy.
6. Mabillon, J. (1896). Life and works of Saint Bernard (trans. and ed. Samuel J. Eales). Vol. 3. London: 

John Hodges.
7. MakGrat, A. (2012). Bogoslovskaya myisl Reformatsii. Kiev: Izdatelstvo Kievskoy Duhovnoy 

Akademii.
8. Posset, F. (1990). Bernard of Clairvaux as Luther’s Source: reading Bernard with Luther’s 

«Spectacles». Concordia Theological Quarterly, № 54(4), 281- 305.
9. S. Bernardi Claraevalensis. De moribus et officio episcoporum. Opera Omnia. <http://www.binetti.

ru/bernardus/11.shtml> (2015, Liutyi, 3).
10. S. Bernardi Claraevalensis. Sermo in Cantica Canticorum XXII, 8. Opera Omnia.<http://www.

binetti.ru/bernardus/86_2.shtml> (2015, Liutyi, 2).
11. S. Bernardi Claraevalensis. Sermo in Cantica Canticorum XXIII, 15. Opera Omnia. <http://www.

binetti.ru/bernardus/86_2.shtml> (2015, Liutyi, 2). 
12. S. Bernardi Claraevalensis. Sermones de tempore. In Adventu Domini, Sermo I. Opera Omnia. 

<http://www.binetti.ru/bernardus/35.shtml> (2015, Liutyi, 3).
13. S. Bernardi Claraevalensis. Sermones de tempore. In Adventu Domini, Sermo VI. Opera Omnia. 

<http://www.binetti.ru/bernardus/35.shtml> (2015, Liutyi, 5).
14. S. Bernardi Claraevalensis. Sermones de tempore. In Adventu Domini, Sermo V. Opera Omnia. 

<http://www.binetti.ru/bernardus/35.shtml> (2015, Liutyi, 3).
15. Schuetze, А. (1969). Luther’s Attitude Toward St. Bernard. Milwaukee: Marquette University.
16. Stanford Reid, W. (1989). The Reformer Saint and the Saintly Reformer. Calvin and the Legacy of 

Bernard of Clairvaux <http://www.christianitytoday.com/ch/1989/issue24/2428.html> (2015, Liutyi, 3).
17. Vertelovskiy, A.F. (1888). Zapadnaya srednevekovaya mistika i otnoshenie ee k katolichestvu. 

Harkov: Tipografiya Okruzhnogo Shtaba.



2�

Volume � Issue � 20�5     EVROPSKÝ FILOZOFICKÝ A HISTORICKÝ DISKURZ

Ткаченко О.,  аспірант кафедри філософії природничих факультетів 
Одеський національний університет імені І.І. Мечникова 

В ОЧІКУВАННІ ТИСЯЧОЛІТНЬОГО ЦАРСТВА: 
ІДЕЯ «РОЗРИВУ» ІСТОРИЧНОГО ЧАСУ  
В ХРИСТИЯНСЬКОМУ МІЛЛЕНАРИЗМІ  
ПІЗНЬОЇ АНТИЧНОСТІ ТА В СЕРЕДНЬОВІЧЧІ

Анотація. Дослідження присвячено актуальній для сучасної гуманітаристики проблемі 
сприйняття «розривів» історичного часу. У статті розглянуто один із варіантів переживання 
«розриву», що став свого роду матрицею історіософських концепцій різних епох, а саме 
– християнський мілленаризм. Показано, що мілленаризм-схема виявляється базовою для 
декількох історіософських схем, причому не тільки релігійних, але й світських. Автор аналізує 
еволюцію мілленаристських поглядів та показує розвиток ідеї «розриву.
Ключові слова: християнський мілленаризм, Тисячолітнє Царство, «розриви» історичного 
часу. 
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WAITING THE MILLENIAL KINGDOM:  
THE IDEA OF “DISCONTINUITY”  
OF HISTORICAL TIME IN THE CHRISTIAN 
MILLENARIZM IN THE LATE AINTIQUITY  
AND IN THE MIDDLE AGES

Abstract. The study is devoted to the actual problem in the modern historical science and in 
the humanities in general – it is the problem of perception “gaps” of the historical time. It was 
viewed one of the variants of the feeling the “gap”, which became a matrix of the historiosophical 
conceptions of different eras, specifically it is the christian millenarianism. It was shown, that the 
millenarian pattern is the basic for a few historiosofical patterns not only religious but secular. The 
author analyzes the evolution of millenarian views and shows the development the idea of “gap” of 
the historical time.
Keywords: christian millenarianism, Millenial Kingdom, “gaps” of historical time.

Уявлення людей про історію із старозаповітних часів організовувались у деякий пов’язаний 
наратив, що описував рух історії від початкової точки до заздалегідь заданої мети. Це можна сказати 
й про біблійний наратив напряму до Страшного Суду, і про ідею Прогресу, що була створена епохою 
Просвітництва, і про гегелівську картину руху Світового Духа. Будь-яка людина, що включена в цей 
наратив (не важливо, інтелектуал чи обиватель), поділяє це знання про долю світу. При цьому диктат 
лінійності в уяві «людини історичної» часто порушується у вигляді можливості «розриву» пов’язаного 
закономірного руху історії. Під «розривами» історичного часу ми розуміємо описи відчуття порушення 
континуальності історичного процесу. Подібні відчуття виникали в різні епохи: це й мілленаристські 
переживання Середніх віків, й осмислений «розрив» історії в часу Реформації (Мюнстерська комуна), 



2�

Volume � Issue � 20�5 EUROPEAN PHILOSOPHICAL AND HISTORICAL DISCOURSE

Французької революції XVIII ст. тощо. Відчуття «розриву» часто є результатом соціальної чи політичної 
кризи, що й породжує нові образи минулого1.

Постає важливим розглянути в цьому контексті проблему «розриву» історичного часу в 
християнському мілленаризмі, враховуючи поширеність мілленаристської настанови в різних ученнях 
(аж до марксизму та концепції «кінця історії» Ф. Фукуями). Об’єктом дослідження виступають ідеї 
кінця історичного часу в християнських мілленаристських концепціях. Предметом – ідея «розриву» 
історичного часу в християнському мілленаризмі до середини XVI ст. (включаючи Реформацію). 
Метою нашої роботи є аналіз описів «розриву» історичного часу в мілленаризмі раннього християнства 
та в середньовічних хіліастичних рухах (у статті терміни «мілленаризм» та «хіліазм» вживаються 
синонімічно). Відповідно, для досягнення мети поставленого завдання: простежити еволюцію 
мілленаристських уявлень у патристиці та в релігійних течіях VIII – XV ст.; експлікувати історіософські 
ідеї; показати розвиток ідеї «розриву» в контексті еволюції ідеї Тисячолітнього Царства.

Джерельною базою нашого дослідження є в першу чергу текст, на якому й базується більшість 
мілленаристських учень – Обۥявлення св. Івана Богослова. Крім того, у дослідженні ранньохристиянського 
мілленаризма джерелами також є праці авторів, що так чи інакше розглядали мілленаризм: Юстина 
Філософа, Папія Ієрапольського, Іринея Ліонського, Іполита Римського, Тертулліана, Лактанція, Євсевія 
Кесарійського, Аврелія Августина. У своїх теоретичних висновках ми спиралися на розробки таких 
дослідників середньовічного світорозуміння: Жака ле Гофа, Льва Карсавіна, Ернеста Ренана, Сергія 
Булгакова, Сергія Трубецького. Серед досліджень мілленаризма найбільш виділяється праця Жана 
Даніелу «Богослов’я юдео-християнства», а також стаття Піами Павлівни Гайденко «Апокаліптика, 
хіліазм та еллінська філософія». Крім того, для дослідження важливе осмислення месіанського часу 
Вальтером Беньяміном та Джорджо Агамбеном. 

Основні методи, якими ми користуємось у своєму дослідженні, – це герменевтичний (більшою 
мірою при аналізі Обۥявлення св. Івана Богослова та праць ранньохристиянських авторів) та 
компаративістський (при дослідженні та порівнянні історичного розвитку хіліастичних інтенцій).  
У своєму аналізі християнського мілленаризма ми спираємось на методологічні настанови Вальтера 
Беньяміна з його розумінням історичного часу, яке в нашому дослідженні доповнюється дослідницьким 
інструментарієм Джорджо Агамбена. Для нашої методологічної моделі дослідження «розривів» 
історичного часу важлива агамбенова концепція взаємооборотного часу. 

Незважаючи на те що Вальтер Беньямін та Джорджо Агамбен, створюючи свої концепції, 
апелювали до різних джерел (Беньямін, коли писав про «революційність» кожного моменту часу, 
інтерпретував юдейське месіанство; Агамбен же працює в більшості з християнськими джерелами), 
обидві ці концепції історичного часу цілком застосовні до християнського мілленаризма. Беньямінівська 
трактовка історичного часу полягає в тому, що він мислить кожний момент людської історії як такий, що 
може стати «калиткою (чи «вузькою брамою» у перекладі Володимира Єрмоленка), в яку ввійде Месія»2. 
Така трактовка часу протиставляється порожньому та гомогенному часу – «актуальному теперішньому» 
часу (Jetztzeit)3. Тут найбільш яскраво видно беньямінову ідею діалектичного «образу» (Bild), який і 
є, на думку Беньяміна, тим самим «месіанським» часом: кожний момент має «революційний шанс»4. 
З такої самої позиції можна розглядати й мілленаризм, оскільки очікування Другого Пришестя було 
настільки ж хвилюючим й революційним, а сама подія мислиться як та сама «калитка», крізь котру через 
«миттєвий катаклізм, що веде до радикальних змін»5, може настати Тисячолітнє Царство. Сучасний 
російський історик філософії Олексій Каменських назвав таке розуміння часу «зернистістю», коли 
кожна точка на лінії історичного процесу може стати відправною точкою у вічність. Для теоретичного 
осмислення «розривів» вельми необхідна концепція взаємооборотного часу Джорджо Агамбена, яка 
добре ілюструє ту основу, на якій базується хіліазм. Друге Пришестя Христа (далі – ДПХ) мислиться 
саме як повернення до райського стану через повторне переживання «розривних» подій6. У своїй праці 
«Час, що залишився: Коментар до «Послання до римлян» він чітко розділяє час «есхатологічний», 
який є, по суті, «кінцем історії», що збігається в даному разі з «кінцем світу», та час «месіанський» 
(чи «час кінця»), який «залишається між часом і кінцем часу», а по суті, становить собою «розрив», 
1 Нарский, И. (2004). Конструирование мифа о гражданской войне и особенности коллективного забывания на 
Урале в 1917-1922 гг. Ab imperio, вып. 2, 214 – 215.
2 Беньямин, В. (2000). О понятии истории. Новое литературное обозрение, вып. 46. Москва, 85.
3 Там же, 86.
4 Беньямин, В. (2000). О понятии истории, 87.
5 Абрамс, М. (2000). Апокалипсис: тема и вариации. Новое литературное обозрение, вып. 46. Москва, 18.
6 Там же, 23.
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після якого наступає «думка сього часу» (за Апостолом Павлом)7. Месіанський час «не збігається ані 
з кінцем часу… ані з профанним хронологічним часом… не будучи, однак, зовнішнім щодо останнього, 
та, більш того, він – частина «часу профанного, що зазнає стиснення», а «профанний час тут цілком 
перетворюється»8. Саме тому нам здається плідним піти «їхніми стопами» та спробувати простежити 
розвиток ідеї «розриву», побачити ті самі «калитки», крізь котрі мислилось ДПХ у християнському 
мілленаризмі, починаючи з часів Дій апостолів та аж до Реформації у ХVI ст., оскільки саме вона була 
свого роду апогеєм хіліастичних X – XV ст. Саме такий підхід (у сукупності з розумінням історичного 
часу Вальтером Беньяміном) становить собою основну методологічну передумову нашого дослідження, 
оскільки найбільш точно показує механізм та сутність «розриву» історичного часу саме в контексті 
мілленаризма.

У першу чергу слід розібратися з тим, чому саме так важлива сама подія ДПХ. Саме вона є 
ключовим «розривом» історичного часу для християнства, оскільки сам Христос до розп’яття творив 
чудеса, відпускав гріхи, воскрешав мертвих, проголошуючи при цьому царство Господа на Землі9. Саме 
тому з Різдва Христова починається історія в християнстві. Ця подія обов’язкова має повторитися під час 
ДПХ, після котрого на Землі настане Царство Небесне. Тому для вивчення «розривів» у християнський 
мілленаристській традиції ми звертаємось до ідеї ДПХ, оскільки віра в «розривність» лінії історичного 
процесу цією подією є спільною для більшості християнських конфесій. У християнському 
мілленаризмі, який є розвитком ідеї юдейського месіанства, цей «розрив» передбачає появу деякого 
позачасового відрізку – Тисячолітнього Царства (далі – ТЦ), де в повному блаженстві та духовності 
будуть тисячу років жити праведники світу. Важливо те, що, на думку хіліастів, воно буде саме на 
Землі. Як у разі з юдейським месіанством, ситуація з мілленаризмом достатньо складна, адже в різні 
періоди історії він зазнавав багато змін та перевтілень: то згасав, то спалахував знов у залежності від 
ситуації; переосмислювався, коментувався.

Мілленаристські соціальні рухи виникали всюди в різних частинах християнського світу. Як 
правило, вони виникали в період трагічних подій для окремої громади чи для всіх християн (гоніння, 
голод, війни, смерть – все, що можна було б проінтерпретувати в руслі Обۥявлення Івана). Фактично 
історія мілленаризма умовно поділяється на два періоди: 1) ранньохристиянський мілленаризм, до 
якого схилялось багато авторитетних богословів того часу; 2) хіліастичні інтенції (адже вони зовсім не 
завжди були схожі на ранньохристиянський мілленаризм та часто мали досить маргінальний характер, 
опосередковано апелюючи до ДПХ) після ІІ Вселенського Собору, на якому була засуджена христологічна 
єресь Аполінарія Лаодікійського. Однак на цьому Соборі майже не торкались хіліастичних поглядів 
Аполінарія. Єдиний висновок, що стосувався хіліазма, – це додання до Символу Віри приписки «Та 
Царству його не буде кінця…». Проте християнський світ сприйняв це як пряме засудження хіліазма. 
З цього моменту хіліастичні течії маргіналізувались та стали основою для багатьох єретичних рухів 
(павлікіяни, богомили, катари, вальденси тощо). У Середні віки маргінальний хіліазм був пов’язаним з 
тим, що Католицька церква, яка об’явила себе духовним ТЦ у V ст., погрузла в мирських справах, гріхах 
та у сутичках з феодалами (саме такі звинувачення висували єресіархи Церкві). Саме тому такі рухи 
намагались створити свій ідеальний порядок релігійного життя, який би й став «розривом» історичного 
процесу (а історія Церкви та історія світу були майже тотожні в розумінні західних теологів).

Для нашого дослідження вкрай важлива структура християнського мілленаризма. Важливо 
відзначити, що сучасні дослідники (наприклад, Д. Гонтар10) виділяють три види мілленаризма: 
премілленаризм, постмілленаризм і амілленаризм. Прихильники премілленаризма стверджують, що 
Тисячолітнє Царство буде встановлене   після ДПХ та Великої скорботи і триватиме дійсно рівно тисячу 
років. Після ТЦ трапиться повстання сатани, яке буде швидко придушено (за деякими джерелами –  
7 років), і відбудеться Страшний Суд. При цьому в рамках премілленарізма сформувався окремий напрям 
– диспенсаціоналізм, який ділить історію відносин людини з Богом на сім періодів, сьомим з яких і буде 
якраз ТЦ11. Як аргумент, премілленаристи цитують два біблійних тексти. Постмілленаристи вважають, 
що ТЦ – це період до ДПХ, а саме тисячоліття сприймається як символ якогось тривалого періоду часу12. 
7 Агамбен, Дж. (2000). Apostolos (из книги “Оставшееся время: Комментарий к «Посланию к римлянам»). Новое 
литературное обозрение, вып. 46. Москва, 50.
8 Абрамс, М. (2000). Апокалипсис: тема и вариации, С. 26.
9 Левин, Ю. (1998). Избранные труды. Поэтика. Семиотика. Москва: Языки русской культуры, 784.
10 Гонтарь, Д. (2012). Понимание тысячелетия в Отк. 20:1-6. Сайт общины евангельских христиан-баптистов г. 
Киров. <http://www.ehbkirov.ru/page256> (2015, Червень, 29).
11 Грудэм, У. (2004). Систематическое богословие: Введение в библейское учение Санкт-Петербург: Мирт, 912.
12 Гонтарь, Д. (2012). Понимание тысячелетия в Отк. 20:1-6.
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Для пізнього постмілленаризма характерний претеризм, тобто інтерпретація здебільшого християнської 
есхатології як такої, що вже сталася. Амілленаристи ж розуміють ТЦ суто алегорично і вважають, що 
воно триває в даний час і знаходиться в серцях віруючих, а правління Христа не тілесне, а небесне13. Для 
нашої теми важливий підхід премілленаризма, оскільки в такому розумінні історичного процесу чітко 
простежується «розрив» історичного часу: ВПХ «розриває» тканину існуючого історичного процесу, 
після цього встановлюється абсолютно безподійність і позачасове ТЦ, після якого історія ненадовго 
відновиться з правлінням сатани і буде завершена СС.

Важливо відзначити, що вчення про мілленаризм властиво не тільки християнству. В юдаїзмі 
протягом двох тисяч років ідея месіанства була основною (до періоду Хаскалі). Саме в юдейському 
месіанстві народжується уявлення про Золотий вік (олам ха-ба)14, який найчастіше становить собою 
аїсторичний і позачасовий період15. У деяких випадках цей період був «порахований», особливо у 
старозаповітних апокрифах. Так, у Третій книзі Ездри описується проміжне царство як Царство Месії, 
в якому він буде правити 400 років: тут не буде воєн, конфліктів, суперечок, потреб і бідності, все буде в 
достатку. Однак у цьому разі прихід Месії хоч і є «розривом», але його царювання вписано в історичний 
процес і тільки після його закінчення відбувається «розмикання» історії у вічність.

Парадокс полягає в тому, що хіліазм ніколи не входив і не входить у доктрину жодної з 
християнських конфесій. Однак християнський мілленаризм як учення появляється вже в ранньому 
християнстві I–II ст. н. е. і черпає натхнення з Обۥявлення Івана Богослова, а особливо з 20-го розділу, 
в якому описується кінець історії, що його побачив Іван. Однак у закінченому вигляді мілленаристська 
схема історичного процесу з її «розривом» появляється вже в Апостола Павла, який виводить ідею ТЦ 
на загальнолюдський рівень, запроваджуючи ідею загального воскресіння, називаючи цю подію «днем 
суботства Божого» (Євр. 4)16. Вже у II ст. н. е. Апокаліпсис захоплював уми християнських мислителів: 
Юстина Філософа, Іринея Ліонського, Папія Ієрапольського, Тертулліана, Орігена та багатьох інших. 
При цьому канонічність даного тексту ставилася під сумнів аж до V ст. н. е. Важливо відзначити, що 
підйом есхатологічних мотивів у цей період стає повсюдним. Про це свідчить поява безлічі месіанських 
громад (як, наприклад, Кумранська громада), поява величезного масиву апокрифічної апокаліптики, 
значних старозаповітних апокрифів – Перша Книга Єноха, Апокаліпсис Варуха, Третя Книга Ездри, в 
яких звучать схожі мотиви, а ідеї Машіах і Месіанського царства є головними17. При цьому в цих текстах 
також виявляється ідея «проміжного царства», близька до ідеї ТЦ. Така тенденція особливо характерна 
саме для хіліазма I ст. н. е. Так, ебіоніти (секта юдействуючих християн, що виникла у II ст. н. е.), хоч і 
використовували концепцію ТЦ, їх розуміння ТЦ ближче до ідеї юдейського месіанства часів Другого 
Храму, де Месіанське царство мислилося виключно як царство земних насолод18. Вони заперечували 
ДПХ, однак вірили в наступ духовного ТЦ, що наближає їх до більш пізнього розуміння мілленаризма19. 
Найбільш яскраво цей перехід від юдейського месіанства до християнського мілленаризма видно у 
вченні гностика Керинфа, сучасника Апостола Івана20. У Керинфа ТЦ дійсно буде після ДПХ, але при 
цьому опис самого ТЦ більше схоже на юдейське олам ха-ба, ніж на духовний світ21. Схоже поєднання 
юдейської месіанської традиції з християнською есхатологією простежується в «Посланні Варнави», 
яке часто приписується ап. Варнаві. У ньому йдеться про «тисячолітню суботу», але концепція ТЦ 
тут набуває більш метафізичного характеру. Схожі ідеї були присутні й у Папія Ієрапольського (на 
межі I–II ст. н.е.). Для нього ТЦ буде абсолютно матеріальним22. На думку Папія, «прийдуть дні, і 
вродять виноградники з десятьма тисячами лоз в кожному...»23. Цікаво, що цей фрагмент тексту Папія 
13 Грудэм, У. (2004). Систематическое богословие, 941.
14 Агамбен, Дж. (2000). Apostolos (из книги “Оставшееся время: Комментарий к «Посланию к римлянам»). Новое 
литературное обозрение, вып. 46. Москва, 56.
15 Степаненков, Д. Хилиазм и древняя Церковь. Научный богословский портал БОГОСЛОВ.RU. <http://www.
bogoslov.ru/text/3273647.html> (2015, Червень, 29).
16 Грудэм, У. (2004). Систематическое богословие, 953.
17 Ренан, Э. (1991). Христианская церковь. Царствование Адриана и Антонина Благочестивого. Москва: Терра, 51
18 Даниэлу, Ж. Богословие иудео-христианства. Библиотека Якова Кротова. <http://krotov.info/libr_min/05_d/dan/
ielu.htm> (2015, Червень, 29)
19 Шафф, Ф. (2008). История христианской церкви в 8 т. Т.2. Санкт-Петербург, 413.
20 Свенцицкая, И. (1987). Раннее христианство: страницы истории. Москва: Издательство политической 
литературы, 116.
21 Трубецкой, С. (2009). Учение о логосе в его истории. Санкт-Петербург: Издательство Олега Абышко, 332.
22 Малюгин, О. (2002). Папий Иерапольский и его «Объяснения высказываний Господа». Сборник научных статей 
факультета теологии ЕГУ: Ученые записки, вып. 1. Минск.: ЕГУ, 68.
23 Цит.по: Свенцицкая, И. (1987). Раннее христианство: страницы истории, 396.
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збігається з фрагментом з «Апокаліпсису Варуха» – старозаповітного апокрифа. Папій або цитував 
цей апокриф, або обидва тексти цитують більш раннє юдейське джерело. Так чи інакше, але це добре 
репрезентує загальні юдео-християнські інтенції того часу. 

Вперше премілленаризм був по-справжньому представлений у ранньохристиянського апологета 
– Юстина Філософа. У своєму «Діалозі з Трифоном юдеєм» він каже: «…знаємо, що буде воскресіння 
тіла і тисячоліття в Єрусалимі»24. Таким чином, Юстин показує схему людської історії: Друге пришестя 
– загальне воскресіння – Тисячолітнє Царство в Єрусалимі – воцаріння сатани – Страшний Суд. Дуже 
важливо, що ТЦ прийде в абсолютно реальне земне місто – Єрусалим, і йдеться саме про земне життя, 
про людську історію, яку «розриває» ТЦ.

У зв’язку з популяризацією хіліастичних і апокаліптичних настроїв у II ст. н.е. не тільки в 
суспільстві, духовенстві, але і в середовищі провідних християнських мислителів-апологетів появляється 
необхідність осмислити історичний процес і історичний час. Так, появляється абсолютно інноваційна 
концепція часу християнського екзегета, історика Іринея Ліонського. Він стоїть біля витоків концепції 
«лінійного» історичного часу: історія людства рухається від Старого Заповіту до Нового Заповіту25. Саме 
Новий Заповіт є своєрідним «квитком» до ТЦ, яке буде реалізацією «божественної досконалості»26. 
Він писав, що «праведні повинні спершу, воскреснувши для споглядання Бога, в оновленому створенні 
отримати обіцяну спадщину, яку Бог обіцяв батькам, і царювати в ній, а потім настане Суд»27. 

Популярність мілленаризма на той момент пояснюється ще й тим, що він добре вписувався в 
християнську ідею загального спасіння, у той час як більша частина вчень, що суперечили Церкві 
(зокрема, гностики), відкидала саме цю ідею. Проте серед відверто єретичних течій знаходилися 
прихильники мілленаризма. Так, прихильники фрігійця Монтана відкидали роль Церкви у справі 
спасіння, створювали пророцтва про те, що ТЦ наближається28, а в деяких випадках і називали конкретне 
місце його появи – фрігійське місто Пепуза, яке оголошувалося Новим Єрусалимом29. Концепція 
«Нового Єрусалима» надзвичайно важлива, адже в цьому разі йдеться не тільки про «розрив» часу, 
а й про «розрив» просторовий, коли конкретне місце на Землі оголошується свого роду «порталом» 
між земним життям і небесним30. Більш того, саме Монтан породив іншу гілку хіліазма, яку можна 
умовно назвати «активним мілленаризмом». У цьому разі ТЦ – це подія, яку можна наблизити або 
навіть створити зусиллями якоїсь громади. У даному разі Монтан вирішив здійснити пророцтва Івана 
Богослова31. При цьому себе він ототожнює з Параклетом – утішником, згаданим у Новому Заповіті. 

Зовсім іншим уявляється хіліазм III ст. н.е., який розвивається на тлі «кризи III століття» в 
Римській імперії. У цей період відбулася низка громадянських воєн, панували сепаратистські настрої, 
а імператори часто змінювали один одного. Що стосується мілленаризма, то для нього в цей період 
характерний інтерес до обчислень (така сама тенденція простежується в юдейському месіанстві  
II–III ст. н.е.). Так, Секст Юлій Африкан обчислив дату створення світу (зіставляючи грецькі, єврейські 
та єгипетські джерела) – 5503 рік до н.е. Відповідно, сприймаючи буквально біблійну формулу «тисяча 
років як один день» (Пс. 89:5,2; Пет. 3:8), він зміг обчислити і дату настання ТЦ – близько 500 рік 
н. е., коли світу повинно було б виповнитись 6 000 років (6-й день творіння – субота). Наслідуючи 
Юлію Африкану, про настання ТЦ саме на 6 000 рік від Створення світу говорив і Іполит Римський32. 
Він каже, звертаючись до сучасників, які очікують якнайшвидшої Парусії, що від Створення пройшло 
тільки 5 738 років33. 

Розуміючи всю небезпеку мілленаристських очікувань, більшість з авторитетних богословів  
III ст. здійснюють критику хіліазма (саме на фоні цієї критики виникає така течія, як амілленаризм).  
На тлі цього виникає ціла традиція хіліастичної апологетики. Так, єгипетський єпископ – Непот  
 
24 Иустин Философ. Разговор с трифоном иудеем. Библиотека Якова Кротова. <http://krotov.info/acts/02/02/ius_
trif.html> (2015, Червень, 29)
25 Ириней Лионский. Пять книг против ересей. Т.3. Библиотека Якова Кротова. <http://krotov.info/acts/02/iriney_
lionsky/iriney_vers_3.html> (2015, Червень, 29)
26 Там же.
27 Там же.
28 Тиссен, Г. (1994). Лекции по систематическому богословию. Санкт-Петербург: Логос, 290.
29 Свенцицкая, И. (1987). Раннее христианство: страницы истории, 276.
30 Там же, 278.
31 Там же, 275.
32 Ипполит Римский. Толкование на книгу пророка Даниила. Библиотека Якова Кротова. <http://krotov.info/
acts/03/1/hippolit2.html> (2015, June. 29)
33 Алфионов, Я. (1996). Отцы и Учители Церкви III века в 2-х томах. Т.2. Москва: Либрис, 212.
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створив цілу школу, яка дотримувалася і відстоювала мілленаристські ідеї та буквальне трактування  
Апокаліпсису, полемізуючи з Олександрійською богословською школою. Ця хіліастична суперечка 
породила навіть нетривалий розкол в Олександрійській церкві. Крім амілленаризма, вже в III ст. 
появляються елементи постмілленаризма. Так, видатний латинський теолог, засновник патристики 
Тертулліан хоч і ставить ТЦ після ДПХ, проте для нього само ТЦ – це Царство праведників, і розуміє 
він його суто в духовному сенсі. Саме на ці фрагменти згодом будуть спиратися постмілленаристи34. 
При цьому він згадує про «Новий Єрусалим», що спустився з небес, часто апелюючи до монтаністських 
пророцтв35. Більш того, у своїй праці «Проти Маркіона» він говорить про те, що під час походу Септимія 
Севера на Парфянське царство було знамення, що звіщало про появу «Нового Єрусалима»36. Саме ця 
неоднозначність позиції самого Тертулліана, його релігійні метання не дають зрозуміти, як він бачив 
ТЦ. Однак його думки і вислови на цю тему стали основою хіліастичного спору аж до кінця IV ст. 

Саме після Тертулліана починається процес відмежування офіційної Церкви від хіліазма: серед 
визнаних і видатних західних теологів IV ст. немає мілленаристів. У цей самий час починається 
процес маргіналізації хіліазма. Так, Коммодіан Газський у своїй поемі «Апологетична пісня» повторює 
формулу «тисяча років як один день»37. Проте в ній, а ще більше в поемі «Настанови», само ТЦ у 
нього подається суто матеріалістичним і близьким до юдейського месіанства: «...тисячу років, і дані 
їм будуть данини земні. Бо земля буде їх виливати, без кінця оновлювати. Злива не хлине, ні холод не 
увійде до сієї фортеці злотої, і не буде як нині, облог, грабежу не буде...»38 Можливо, це пояснюється 
тим, що Коммодіан користувався в основному старозаповітною і новозаповітною апокрифічною 
літературою. Останніми яскравими представниками хіліазма серед західних теологів і екзегетів були: 
Вікторин Петавський і Лактанций. Вікторин, використовуючи відому цитату Папія про «виноградники 
з десятьма тисячами лоз в кожному...», на відміну від самого Папія, розуміє її символічно39. При 
цьому Вікторин все ще вірить у близьке ДПХ і становлення ТЦ, не соромлячись вже за традицією у 
своєму «Тлумаченні на Апокаліпсис» обчислювати його дату, виходячи з формули «тисяча років як 
один день»40. Подібно до Вікторина, Лактанций використовує цю саму формулу, не зазначаючи при 
цьому конкретної дати. Але для нього концепція ТЦ так само важлива, адже остання тисяча років – це 
не просто період благоденства, а результат того, що «релігія і істина повинні трудитися в продовженні 
шести тисяч років, коли буде переважати і панувати зло...»41. Останнім представником хіліазма III ст. 
був Мефодій Олімпійський, єпископ Патарський. Для нього ТЦ буде пов’язано зі спокоєм і з «райським 
існуванням»42, після воскресіння святі «будуть святкувати тисячоліття спокою»43.

У IV ст. н.е. у зв’язку з визнанням християнства державною релігією Римської імперії хіліазм 
різко став втрачати прихильників, оскільки образи знищення цього світу (символом якого була порочна 
світська влада) водночас стали безглуздими. У зв’язку з цим формула Апостола Павла про те, що 
світські власті – це «світоправителі темряви світу цього» та «слуги диявола» (Еф. 6:12), виявляється 
забутою. У цей самий час з критикою хіліазма виступають в IV–V ст.: Єфрем Сирин, Григорій Ніський, 
Аврелій Августин, Ієронім Стридонський і багато інших значних мислителів того часу. І тільки 
тимчасове торжество арійської єресі при імператорі Констанції II, а також церковні смути і суперечки 
того часу давали деяке підживлення хіліазму. Так, хіліастом був і Аполлінарій Лаодикійський, з ім’ям 
якого пов’язана «заборона» на хіліазм у наступні століття. На II Вселенському Соборі Аполлінарій 
був засуджений як єретик, і це стало основою «заборони». Однак на самому Соборі була засуджена 
христологічна доктрина Аполлінарія, а про хіліастичні погляди навіть не згадувалося44. Проте наступні 
покоління сприйняли це як нормативний документ45. Важливим свідченням відсутності інтенцій до 
такого «розриву» є взяття готами «Вічного міста» 410 р. н.е., що не викликало бурі хіліастичних рухів, 

34 Хандога, Н. (2010). Латинский хилиазм III–IV вв. Христианское чтение, вып. 2 (33). Санкт-Петербург, 162-163.
35 Свенцицкая, И. (1987). Раннее христианство: страницы истории, 276.
36 Тертуллиан. (2004). Против Маркиона. Христианское чтение, вып. 23. Санкт-Петербург, 98.
37 Хандога, Н. (2010). Латинский хилиазм III–IV вв., 164.
38 Цит.по: Хандога, Н. (2010). Латинский хилиазм III–IV вв., 165.
39 Алфионов, Я. (1996). Отцы и Учители Церкви III века в 2-х томах, 53.
40 Хандога, Н. (2010). Латинский хилиазм III–IV вв., 170.
41 Цит.по: Хандога, Н. (2010). Латинский хилиазм III–IV вв., 171.
42 Вебстер, Э. (2010). Тысячелетнее Царство. Настольная книга по теологии. Т.12. Москва: Источник жизни, 832.
43 Цит.По: Вебстер, Э. (2010). Тысячелетнее Царство, 832.
44 Свенцицкая, И. (1987). Раннее христианство: страницы истории, 284.
45 Керн, К. (архим. Киприан). Патрология I-III вв. Библиотека Якова Кротова. <http://krotov.info/library/11_k/er/
ind_kern.html> (2015, Червень, 29)
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як це відбувалося в II і III ст. У наступні століття хіліазм ми можемо зустріти тільки в Амброзіастра46 та 
в Андрія Критського, християнського теолога VII–VIII ст.  

У цей час маргіналізація хіліазма призвела до того, що він став основою безлічі великих єретичних 
течій і відіграв найважливішу роль у становленні їх популярності. Хіліазм перестає бути вченням, а 
стає свого роду інтенцією до досягнення Царства Божого на землі. Більш того, ідея «розриву» як би 
спускається з інтелектуального рівня в народний. Саме тому сама концепція ТЦ набуває абсолютно 
різних форм.

Серед таких сект були монтаністи, послідовники Непота Єгипетського ще в III ст., проте в той час 
вони носили скоріше полемічний, а не «революційний» характер. Першою з дійсно «революційних» 
сект була секта павлікіян, що виникла в VII ст. у візантійській Вірменії. На павлікіян справило великий 
вплив маніхейство, а центральною для павлікіян стала ідея «Ізбавителя» (Параклета), описаного в 
Новому Заповіті й пов’язаного з Парусією (уявлення про Мані, який сам себе вважав послідовником 
Ісуса, Заратустри і Будди, в образі Параклет дуже часто зустрічалося в IV–VI ст.)47. Павлікіянам 
вдалося навіть створити свою, тимчасово незалежну державу на території Вірменії, яка була 
розгромлена візантійськими військами до кінця X ст. Цікаво, що в цей самий час в частині Вірменії, 
яка була незалежною, правила династія Багратидів, яка оголосила себе спадкоємцями царя Соломона і, 
відповідно, юдейським Месією, будучи при цьому християнами48. І незважаючи на відкриті посилання 
на юдейське месіанство, тут видно саме мілленаристські інтенції, оскільки в такому посилання до царя 
Соломона підкреслюється не благородне походження, не політичний статус, але духовне або навіть 
божественне начало.

Значний сплеск хіліастичних рухів стався в X ст. н.е. Пов’язаний він був із очікуванням  
1000 року н.е.49 У цьому разі знов ключовою виявляється «тисяча років як один день». 960 р. пророкував 
Страшний Суд Бернард Тюрінгенський50. Прорахував цю дату також математик, астроном, а з 999 р. і 
Папа Римський під ім’ям Сильвестр II. Проте в народі «тисяча років» міцно асоціювалася зі Страшним 
Судом і без обчислень Сильвестра. Більшість офіційних документів X ст. починалася зі слів: «Через 
те, що кінець світу наближається...»51. 1000 р. н.е. насправді погрожував вимиранням Європі, бо після 
цих пророцтв люди не сіяли поля, нічого не виготовляли та з нетерпінням очікували на кінець світу. 
Коли ж 1000 р. його не сталося, наступною датою став 1037-й (Тисячоліття з дня Воскресіння і ще 
кілька років боротьби з дияволом). Ці настрої породили цілий сплеск книгописання: «Апокаліпсис» 
Івана появляється практично в кожному єпископстві, а найбільш відомим із них став «Бамбергський 
Апокаліпсис»52. 

Мабуть, найбільш яскраво мілленаризм в Середньовіччі постав у концепції калабрійського абата 
Іоахіма Флорського (1132–1202 рр.), в якій людство рухається від Старого Заповіту до так званого 
Третього Заповіту53. Новий Заповіт, на його думку, не був остаточним. Про це пише А. Каменських: 
«Трійця в розумінні Іоахіма – це свого роду «метаструктура», що визначає весь хід історії і стоїть 
як за століттям Старого Завіту, так і за століттям Нового Заповіту»54. Саме з Трійці виводиться 
ось ця потрійність історії людства, яка передбачає три стани: «Перший стан – століття Отця, другий 
стан – століття Сина, третій стан – століття Духа Святого»55. Йому передуватимуть страшні 
війни, з’явиться Антихрист, свідоцтво пришестя якого Іоахім бачив в розкладанні Католицької церкви. 
У Царстві Третього Заповіту відбудеться все те, що обіцяно у Старому і Новому: люди будуть володіти 
духовними тілами, що не будуть вимагати нічого мирського; на землі запанує свобода і любов, а  
 

46 Хандога, Н. (2010). Латинский хилиазм III – IV вв., 174.
47 Осокин, Н. (2007). Еретические верования. История ересей. Москва: АСТ, 282.
48 Там же, 287.
49 Армстронг, К. (2004). История Бога: Тысячелетние искания в иудаизме, христианстве и исламе. Киев, Москва: 
София, 9.
50 Там же, 10.
51 Булгаков, С. (1997). Апокалиптика и социализм. Два града. Исследование о природе общественных идеалов. 
Санкт-Петербург, 221.
52 Зорич, А. Апокалипсисы IX – XI вв. Сайт проекта Александра Зорича <http://www.medievalmuseum.ru/01mss/
medieval_codexes_apocalipsi.htm> (2015, Червень, 29).
53 Абрамс, М. (2000). Апокалипсис: тема и вариации, 39.
54 Каменских, А. (2011) Liber Figurarum как источник по иоахимитской эсхатологии. Эсхатос: философия истории 
в предчувствии конца истории. Одесса, 72
55 Каменских, А. (2011) Liber Figurarum как источник по иоахимитской эсхатологии, 75.
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будь-яка боротьба, будь-яка влада просто зникне, тому не буде і потрібна56. Ось саме це і буде тим 
самим ТЦ. Тут явно видно ідею «розриву» історії, повсякденного існування: ідея Іоахіма полягає в 
тому, щоб повністю подолати все земне існування і вирватися за його межу. Більше того, він передбачив 
дату цього самого «розриву» – 1260 р. н.е., що справило на сучасників дуже сильний вплив. Під 
впливом ідей Іоахіма та Петра Даміані, а також під прямим впливом Антонія Падуанського в XIII ст. 
виник рух флагеллантів («тих, що займаються самобичуванням»). Оскільки кінець часів і «розрив» 
уже близько, то люди мають покаятися. Олександр Еткінд так характеризує цей рух: «Масові процесії 
ридаючих, бичующих себе чоловіків і жінок пройшли по містах Європи, означаючи собою кінець світу... 
Організацією цих ходів займалися послідовники Іоахіма Флорського, що вирахували час Останніх  
днів і вважали, що бичуванням вони спокутують гріхи людства...»57. Відчуття «розриву» та наближення ТЦ 
змусило маси людей вийти на вулицю і чекати ДПХ.

Схожі ідеї проповідували й послідовники французького філософа-містика Амальріка з Бена. Сам 
Амальрік стверджував тільки те, що: «Бог є все», «кожен християнин – член у тілі Христа», «у любові 
немає гріха»58. Його послідовники стверджували про те, що Амальрік почав третій період людської 
історії (перший – період Отця, другий – період Сина) – період Святого духа, в який кожен може 
досягти індивідуального спасіння через любов. Цей період характеризується безподійністю, загальним 
блаженством, що знову відсилає нас до концепції ТЦ. Амальрікіяни згодом з’єдналися з іншого сектою 
– «братами вільного духу», яка виникла в середині XII ст. Брати також стверджували, що «Бог все, що 
є»59, відповідно, спасіння можна знайти вже тут, у цьому світі, розпізнавши в собі божественне начало60. 
Ці інтенції породили низку соціально-релігійних рухів. Особливо серед них виділяється рух вальденсів, 
послідовників Петра Вальдо. Він, як і апостолики, різко критикував гріховність церкви, виступав за 
скасування приватної власності і апелював до ідеалів раннього християнства61. Але найбільш цікавий 
серед соціально-релігійних рухів – рух апостоликів XIII–IV ст., які протестували проти гріховності 
Церкви та проповідували повернення до апостольської простоти, тим самим ніби бажаючи «розірвати» 
ланцюжок історії та повернутися в часи, коли проповідували Апостоли62. При цьому історію світу вони 
ділили на чотири періоди: 1) Старий Заповіт; 2) Проповідь Ісуса; 3) Епоха Константина Великого;  
4) Апокаліпсис63.

Величезний сплеск хіліастичних інтенцій був пов’язаний з епідемією чуми XIV ст., з війнами, 
величезними податками тощо. На цьому тлі набирає популярності рух лоллардів, який виник у  
XIV ст. в Нідерландах. Лолларди вже в середині XIV ст. стали проповідувати в Англії (Джон Болл)  
свої ідеї, різко критикуючи існуючу церковну і світську владу. Значною мірою лолларди вплинули  
на ідеї Джона Вікліфа – англійського богослова, реформатора Церкви. Брали активну участь у повстанні 
Уота Тайлера 1381 р., яке і було підготовлено хіліастичними ідеями лоллардів і Джона Вікліфа. 
Самі лолларди говорили про можливість активного перетворення світу і створення Тисячолітнього 
Царства тут і зараз. Схожа ситуація склалася в Чехії, в яку вже в 1380-х роках почали проникати твори 
Джона Вікліфа. Під вплив цих ідей потрапив і чеський священик Ян Гус. Він критикував Церкву за її 
користолюбство і віддаленість від християнського ідеалу, феодалів – за їх гордовитість і неробство. 
Арешт та страта Гуса спричинили те, що згодом в історіографії було названо гуситськими війнами 
(1420–1434 рр.), під час яких гусити складалися з двох таборів: помірні («чашники») і радикальні 
(«таборити»)64. Серед таборитів (особливо серед радикальних таборитів – пікартів) під командуванням 
Яна Жижки були надзвичайно популярні хіліастичні ідеї про побудову нового братнього апостольського 
суспільства65. Таборити фактично продовжили розвиток і радикалізацію тих ідей, які висували лолларди. 
У цьому разі йдеться про активний «розрив» історичного часу з метою побудови нового світу, нового 
суспільства, нової історії.

56 Абрамс, М. (2000). Апокалипсис: тема и вариации, 51.
57 Эткинд, А. (1998). Хлыст. Секты, литература и революция. Москва: Новое литературное обозрение, 82.
58 Осокин, Н. (2007). Еретические верования, 315.
59 Армстронг, К. (2004). История Бога: Тысячелетние искания в иудаизме, христианстве и исламе, 263.
60 Там же, 263.
61 Осокин, Н. (2007). Еретические верования, 388.
62 Карсавин, Л. (2007). Очерки средневековой религиозности. История ересей. Москва: АСТ, 103.
63 Осокин, Н. (2007). Еретические верования, 386.
64 Рубцов, Б. Гуситские войны. Библиотека военной литературы. <http://militera.lib.ru/h/rubtsov_bt02/index.html> 
(2015, Червень, 29)
65 Там же.
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Всі ці соціальні рухи підготували не тільки соціальний, але й ідейний ґрунт для появи і розвитку 
Реформації. У результаті Реформації в Німеччині розгорілася громадянська війна, епідемії, голод і 
смерть. Мілленаристські вчення періоду Реформації пов’язані з діяльністю анабаптистів (повторно 
хрещених). Особливо ситуація загострилася близько 1530 р.: писали величезну кількість пророцтв про 
кінець світу, зокрема анабаптисти. Мельхіор Хоффман оголосив себе пророком Іллією і пророкував 
близьке ДПХ та становлення ТЦ у Страсбурзі. Найбільш цікавою для нас подією з історії анабаптистів, 
безумовно, є Мюнстерськая комуна, яка була встановлена   в результаті приходу анабаптистів на чолі 
з Яном Матісом, послідовником Хоффмана, до влади в магістраті міста Мюнстер 1530 р. Сам Матіс 
назвав себе старозаповітним пророком – Єнохом. Анабаптисти створили в Мюнстері теократичну 
державу без приватної власності, з багатоженством і соціальною рівністю. Важливо те, що метою 
всього повстання була побудова «Нового Єрусалима» на Землі, встановлення ТЦ силами простих 
людей. Тут дуже важливо саме слово «побудова», адже мілленаризм набуває якісно іншого рівня (який 
вже частково простежувався у лоллардів і таборитів, але оформився остаточно тільки в анабаптистів). 
Фактично анабаптисти, використовуючи виключно біблійний текст і буквально його трактуючи (у т.ч. 
і Обۥявлення Івана), не просто проголошують будівництво нового суспільства, держави, а намагаються 
побудувати позачасове, безподійне Царство Небесне тут, на Землі. Саме ось такий «активний» варіант 
«розриву» історичного часу буде актуальний під час Англійської революції, Великої Французької 
революції, Паризької комуни, Жовтневої революції в Росії66 тощо.

У контексті нашої теми принципово важливо те, що всі ці рухи охоплювали досить широкі маси 
народу. Цей аспект важливий з тієї причини, що такі ось «народні проекти» висловлюють сутність 
самої епохи, самого навколишнього світу і показують вкоріненість ідеї «розриву» історичного часу 
крізь призму хіліастичних ідей у середньовічній народній свідомості.

Таким чином, розглянувши процес історичного розвитку мілленаризма, ми умовно розділили його 
на два найважливіші етапи: 1) ранньохристиянський мілленаризм; 2) маргінальний хіліазм в єретичних 
течіях VII–XV ст. Ясно те, що мілленаристські погляди є невід’ємною та найважливішою частиною 
християнської есхатології та навіть після засудження у V ст. (до цього хіліазм був частиною вчення 
таких Отців Церкви, теологів, апологетів і екзегетів, як: Юстин Філософ, Папій Ієрапольський, Іриней 
Ліонський, Іполит Римський, Тертулліан, Лактанций та ін.) породили величезну кількість єретичних 
рухів (монтаністи, павлікіяни, богомили, вальденси, апостолики, таборити, анабаптисти).

Для хіліазма, як і для юдейського месіанства, характерні сплески, пов’язані з політичними, 
соціальними та іншими кризами. Все, що могло бути інтерпретовано з точки зору Обۥявлення 
Івана (війни, епідемії, голод, смерть), давало підживлення хіліастичним настроям. Дуже важливим 
підживленням середньовічних єретичних рухів стало переосмислення мілленаризма в V ст. після  
II Вселенського Собору та перехід від премілленарізма до амілленарізма. Оскільки Церква взяла на 
себе роль ТЦ, то саме до неї і стали пред’являтися претензії про його ненастання. Саме виходячи з 
цих претензій, середньовічні єресіархи почали «будувати» нові релігійні громади, щоб «розірвати» 
існуючий церковний та історичний порядок.

На тлі трансформацій хіліастичних ідей протягом усього періоду, що ми обрали (умовно це  
I ст. – початок XVI ст.), добре видно трансформацію ідеї «розриву»: від смиренного очікування ТЦ 
і Страшного Суду в I ст. н.е. до штучної побудови «Нового Єрусалима» в XVI ст. Це еволюція від 
«пасивного» мілленаризма до «активного». І ці два види мілленаризма стали визначальними для 
наступних століть, знайшовши свого роду легітимацію. Саме можливість «активного» перетворення 
світу особливо важлива для ідеї «розриву», оскільки вона дає можливість брати участь кожному 
окремому індивіду в загальному процесі «розривання» (тобто наближення ДПХ і ТЦ), яка і дала 
основу для беньяміновської ідеї «калитки, в яку зробить крок Месія». Тут «розрив» здійснюється через 
побудову ідеального суспільства, в якому, завдяки благочестю, час просто не має значення, і саме це 
суспільство і є тією «калиткою» для ДПХ. 
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Abstract. The article discusses the theoretical basis for the philosophical understanding of the idea 
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З другої половини ХХ ст. заклопотаність суспільства категорією «минуле» входить в особливе 
русло, пов’язане з ігровим сприйняттям минулих подій. Спроба «переграти» те, що вже сталося, 
пов’язана з тотальною недовірою суспільства до існуючої версії історії, із сумнівами в істинності 
історичного минулого і бажанням якось вплинути на нього.

У цьому контексті актуалізується інтерес до альтернативної історії, творці якої конструюють 
можливу історичну реальність, яка могла би бути, якщо б в якийсь переломний момент змінився хід 
історії. Альтернативна історія набуває популярності як жанр художньої літератури серед письменників-
фантастів: Гаррі Тартлдава («Світова війна», «Колонізація» та ін.), Гаррі Гаррісона («Зірки і смуги»), 
Роберта Харріса («Фатерланд»), Філіпа Діка («Людина у високому замку»), Василя Аксьонова («Острів 
Крим»), Василя Кожелянка («Дефіляда у Москві»), Олега Радзинського («Агафонкін і час») та ін. На 
основі цих романів знімають фільми, що моделюють альтернативну реальність: «Останній відлік», 
«Фатерлянд», «2009: Стерта пам’ять», «Ефект метелика», «Дежа вю», «Патруль часу», «Дні минулого 
майбутнього» та ін. Ще одним яскравим прикладом інтенції сучасної свідомості до альтернативно-
історичного конструювання є безліч комп’ютерних ігор на дану тематику: серія стратегічних ігор Red 
Alert, Bioshok, Paradox і різноманітність інших.

В історичній науці з 90-х років ми також бачимо інтерес до альтернативної історії, абсолютно 
неможливий раніше. Історики визнали можливим дослідження ймовірних варіантів розвитку історії, 
які не здійснилися. Серед таких творів можна відзначити збірники під редакцією таких дослідників, 
як Кеннет Максі («Втрачені можливості Гітлера» (1995) і «Вторгнення, якого не було» (2001), Ніал 
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Фергюсон («Віртуальна історія: альтернативи і гіпотези» (1997), Ерік Дуршмід («Перемоги, яких могло 
не бути» (1999), Роберт Коулі («Що якби?» (1999), Бевін Александер («10 фатальних помилок Гітлера» 
(2000), Арон Якович Гуревич («Одисей. Історія в умовному способі» (2000), Пітер Цурас («Перемога 
Висхідного сонця» (2001) і «Перемоги Третього рейху» (2002) та ін. Основною темою в багатьох 
зазначених збірниках є припущення про перемогу країн нацистського блоку у Другій світовій війні. 
За даними сайту Alternate History Month, ця тема є однією з трьох найбільш часто використовуваних в 
альтернативно-історичних дослідженнях (на другому місці – Громадянська війна в США, на третьому 
– революція в Росії і Перша світова війна)1. Також існують окремі дослідження з альтернативної історії, 
де її розглядають як метод дослідження в науці (М. Гефтер, А. Гуревич, Б. Могильницький, Л. Баткін, 
Ю. Лотман, П. Уваров, М. Парамонова, С. Екштут, І. Ковальченко, А. Бочаров та ін.), деякі дослідники 
відзначають її міждисциплінарний характер (В. Нехамкін, І. Бестужев-Лада), вказуючи на використання 
методу альтернативного конструювання (контрфактичного моделювання) не тільки в історичній науці, 
а й в економіці, географії, астрономії та інших науках.

Незважаючи на досить пристойний список звернень до альтернативної історії, інтерес до феномена 
досить молодий. Багато істориків і теоретиків історії продовжують ставитися до альтернативної історії 
з підозрою як до пустої розваги. Тому важливо, на наш погляд, спробувати виявити загальнотеоретичні 
передумови актуалізації проблематики альтернативної історії. Рубіж ХХ–ХХI ст. виявив у розвитку 
філософського знання такі тенденції, які нині і є підставою для загальної настанови на визнання 
можливості й рівноцінності декількох шляхів розвитку історії.

Нам здається продуктивним у цьому контексті розглянути комплекс тих настанов щодо історії 
та історичного знання, які заведено позначати як постмодерністські. Мету нашого дослідження ми 
позначаємо як визначення теоретичних підстав ідеї альтернативної історії в рамках постмодерністської 
філософії історії. У цьому контексті ми пропонуємо зосередити увагу на конструктивістському підході, 
теоретичних підставах наративістської філософії історії, а також на понятті «ризоми», яке впровадили 
Жиль Дельоз і Фелікс Гваттарі для характеристики нового бачення європейської культури.

Об’єктом дослідження є філософські концепції, що містять інтенцію визнання можливості різних 
шляхів розвитку соціуму. Предметом дослідження виступає спосіб інтерпретації історичної реальності 
в постмодерністських філософських побудовах, що дає можливість вибудувати методологію досліджень 
альтернативно-історичних конструкцій.

При дослідженні даної проблеми ми скористаємося декількома методами. При роботі з текстами 
представників конструктивістського підходу в історії (Р. Коллінгвуд, Б. Андерсон, Е. Хобсбаум) і 
наративістської філософії історії (Х. Уайт) ми скористаємося герменевтичним методом, з метою 
виявлення основних рис цих концепцій. Значущими для нашого дослідження є методологічні орієнтири 
Х. Уайта, суть яких полягає у використанні літературної мови при конструюванні історичної реальності. 
Його метод дослідження історичних об’єктів польський дослідник Е. Доманська називає «риторичним 
конструктивізмом»2, а російський дослідник М. Кукарцева визначає метод історичних досліджень Уайта 
як «риторико-спекулятивний»3, вказуючи на деяке зловживання риторичними фігурами при роботі з 
історичним документом. Особливу важливість для нашого дослідження становлять теорія наративу і 
теорія антропології Х. Уайта. При роботі з текстами Ж. Дельоза і Ф. Гваттарі ми звернемося до методу 
герменевтики для інтерпретації їхніх основних ідей.

З другої половини ХХ ст. модерністське бачення історії як єдиного і лінійного процесу втратило 
свій авторитет. Цьому послужила безліч причин, серед яких головну роль відіграли трагічні події ХХ 
ст. Постійна зміна ідеологій призвела до того, що віра в ідеали Нового часу – панування розуму, правову 
свободу і соціальний прогрес – була підірвана. Модерністська картина історії була телеологічною. У 
такій картині світу історія була представлена   як безперервна тимчасова лінія, спрямована від минулого 
до майбутнього. Метою ж такої історії було прагнення до прогресу, щоб у майбутньому не допускалися 
помилки минулого.

Постмодернізм, що прийшов на зміну модерністській картині світу, тісно пов’язаний з падінням 
ідеологічних, національних, релігійних бар’єрів, з часом створення інформаційного суспільства та 
універсальних комунікацій. Французький філософ Ж.-Ф. Ліотар визначив постмодернізм як «недовіру 

1 Silver, Steven H. Alternate History Month Contest. <https://www.sfsite.com/~silverag/october.html> (2015, травень, 25).
2 Доманська, Е. (2012). Історія та сучасна гуманітаристика: дослідження з теорії знання про минуле. Київ: Ніка-
Центр, 38.
3 Кукарцева, М.А. (2008). Хейден Уайт и практика исторических исследований ХХ века. Диалог со временем, 
вып. 24. М.: Едиториал УРСС, 7.
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щодо метарозповідей», які легітимізують важливі «інституції, що відають соціальним зв’язком»4. 
Таким чином, лейтмотивом постмодернізму стає відмова від настанов (метанаративів), які задають 
загальний вектор розвитку суспільства в той чи інший час, відмова від ідеї прогресу. Це відмова від 
універсальної історичної конструкції, яка вибудовує історію людства в струнку і послідовну лінійну 
схему. В історії реальні тільки фрагменти, події, більше не існує єдиного історичного процесу. Ми 
починаємо припускати, що історія не запрограмована і якоюсь мірою рухається випадковостями. 
Зрозумівши це, ми наше знання про історію починаємо оцінювати інакше: ми бачили єдину лінію, 
але це не так, історія не лінійна. Тоді виникає питання про природу історичного знання. Можливо, 
цю пов’язаність і односпрямованість історичного процесу ми самі й вигадали, тобто сконструювали 
історичне знання.

Спочатку поняття «конструктивізм» виникло як нова парадигма досліджень у соціальних науках, 
а також конкретний напрям у психології та соціології середини ХХ ст. (Ж. Піаже, Дж. Келлі та ін.). 
Базою для цього послужив «конструктивний альтернативізм» Джорджа Келлі, згідно з яким реальність 
люди можуть інтерпретувати безліччю різних способів на підставі різних точок зору на цю реальність. 
Прийнятність ж гіпотези визначається не ступенем наближення до вихідної моделі, а її евристичною 
цінністю5.

В історичній науці конструктивістський підхід до природи історичного знання був обґрунтований 
набагато раніше, ніж у філософії. Так, першими, хто заговорив про конструктивістську природу 
історичного знання, стали італійський історик Бенедетто Кроче і англійський філософ Роберт Коллінгвуд, 
у вітчизняній традиції – Петро Михайлович Біціллі. Згідно з твердженнями названих авторів, минуле 
залишається в минулому, нам не дано його пізнати в істинному його вигляді. Доступ до минулого 
можливий тільки через роботу з джерелами. Але робота над цими джерелами вимагає від історика не 
просто прочитання й опису фактів, а відтворення (ре-конструювання) описуваної історичної ситуації. 
«Історія, яка не спирається на документ, не достовірна... і всяка її оповідальна конкретизація лише тоді є 
історичною, коли становить собою критичне осмислення документа, засноване на інтуїції, міркуванні, 
свідомості, самосвідомості тощо», – пише Б. Кроче у своїй праці «Теорія та історія історіографії»6. 
Вторячи йому, Р. Коллінгвуд зазначає, що «просте читання слів і можливість їх перекласти ще не 
рівносильні розумінню їх історичного значення. Щоб оцінити його, історик повинен уявити собі 
ситуацію... Потім він зобов’язаний поставити себе на місце імператора і вирішити, як треба було 
поводитися в подібних обставинах. Він повинен установити можливі альтернативні способи вирішення 
даної ситуації і причини вибору одного з них. Таким чином, історику потрібно в самому собі відтворити 
весь процес прийняття рішення з цього питання. Таким шляхом він відтворює у своїй свідомості досвід 
імператора, і тільки тією мірою, якою йому це вдасться, він отримає історичне, а не просто філологічне 
знання значення едикту»7. Подібне виявляємо в праці П. М. Біціллі «Нариси теорії історичної науки», 
де він зазначає, що конструювання історичної реальності істориком ні в якому разі не варто плутати 
з «вигаданою історією», подібна історія є «науковою» і «об’єктивною». «Історик має повне право 
виділити з маси оточуючих його явищ те, яке він бажає визнати найважливішим, цікавим, життєвим... і 
взяти його за principum individuations усього історичного розвитку... «Ненауковість», «суб’єктивність» 
починаються тільки тоді, коли історик змішує обидві точки зору і свою реконструкцію історичного 
процесу сприймає як адекватну історію, прожиту людством...»8.

Однак саме поняття «конструктивізм» появилося в історичній науці завдяки праці американського 
дослідника Джека Меланди «Скептицизм і історичне знання» (1965), де він стверджував, що «історики 
скоріше конструюють і створюють минуле, ніж повідомляють про нього»9. Ключовим моментом 
для конструктивізму в історії стала ідея непізнаваності минулого через відсутність безпосереднього 
доступу до нього. Історичні факти не перебувають у минулому, їх конструює сам історик у процесі 
дослідження. На думку сучасного нідерландського дослідника Франка Анкерсміта, «ми маємо в нашому 
розпорядженні тільки сліди, які минуле залишило нам у формі документів, написів, картин, будівель  
і т.д. Отже, все, що ми маємо, є конструкції, створені істориками на основі цих слідів»10. У зв’язку з цим 
4 Лиотар, Ж.-Ф. (1998). Состояние постмодерна. Спб.: Алетейя, 11. 
5 Келли, Дж. (2000). Теория личности: психология личных конструктов. СПб: Речь. 
6 Кроче, Б. (1998). Теория и история историографии. М.: Школа «Языки русской культуры», 10.
7 Коллингвуд, Р. (1980). Идея истории. М.: Наука, 270.
8 Бицилли, П.М. (2012). Очерки теории исторической науки. СПб: Axioma, 330.
9 Цит. по: Доманська, Е. (2012). Історія та сучасна гуманітаристика: дослідження з теорії знання про минуле. Київ: 
Ніка-Центр, 9.
10 Анкерсмит, Ф.Р. (2003). История и тропология: взлет и падение метафоры. М.: Прогресс-Традиция, 195.
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англійський історик Леон Голдстейн вказував на існування двох видів минулого: об’єктивно існуючого 
минулого і історичного минулого, створеного істориком11. Таким чином, єдине минуле, яке ми можемо 
пізнавати, є сконструйованим самим істориком.

Ідея можливості конструювання історичного знання про минуле стала основоположною в 
соціологічному дослідженні американського дослідника Бенедикта Андерсона про «уявлені спільноти», 
де він розглядає націю як соціально сконструйоване співтовариство, яке уявлено людьми, що сприймають 
себе як його частину12. Створення нації як нової спільноти пов’язано з виникненням комплексу нових 
традицій. І в цьому зв’язку цікава ідея «винайдених традицій», що її запропонував британський історик 
Ерік Хобсбаум. Під «винайденою традицією» Хобсбаум розуміє «сукупність суспільних практик 
ритуального або символічного характеру, які зазвичай регулюються за допомогою явно або неявно 
визнаних правил; метою її є впровадження певних цінностей і норм поведінки, а засобом досягнення 
мети – повторення»13. Зв’язок цих традицій з минулим є фіктивним, але постійне звернення до минулого 
демонструє «потребу суспільства структурувати частину реальності як історично незмінну»14.

У 60-х роках ХХ ст. конструктивістський підхід накладається на «лінгвістичний поворот» у 
філософії, у результаті якого було висунуто припущення про те, що єдиною реальністю людини є мова, а 
наше бачення світу обумовлено тими структурами, у рамках яких побудована мова, яку ми використовуємо. 
«Лінгвістичний поворот, який зазвичай асоціюється з постмодернізмом і постструктуралізмом, підірвав 
кордони між історією та літературою, відкинув класичні дефініції істини, вніс в історичні дослідження 
риторику, одним словом, змінив той спосіб, яким історики до цього бачили минуле», – зазначає 
російський дослідник М. А. Кукарцева15 . У філософії це злиття двох підходів добре простежується, 
на наш погляд, у працях французького мислителя Мішеля Фуко. У роботі «Археологія знання»16 він 
критикує класичний (модерністський) підхід до історії, вказуючи на те, що класичний історичний 
аналіз всіляко прагнув уникати теми переривання і будував безперервну історію. Він каже, що в історії 
ми не можемо знайти достатньої безперервності, а, навпаки, спостерігаємо зміщення і трансформації. 
Прагнучи показати відмінності між класичною (модерністською) і сучасною (постмодерністською) 
історичною наукою, Фуко впроваджує поняття глобальної (яка збирає всі феномени навколо єдиного 
центру) і тотальної (яка розгортається у вигляді розсіювання) історії. Найголовніша відмінність, на 
його погляд, криється у ставленні до проблеми історичного документа: для класичної історії документ 
– це фактично мертва мова, для сучасної же традиції – це простір, відкритий для освоєння. А освоювати 
цей простір історик здатний за допомогою дискурсивних практик, що породжують знання. Для Фуко 
головним в історичному дослідженні стає не факт, а висловлювання (одиниця дискурсивних практик), 
що робить його напрацювання досить важливими в контексті конструктивістського підходу, а також 
наративістської філософії історії. 

Аналіз історичного тексту і його інтерпретації стали предметом дослідження наративістської 
філософії історії (наративізму). Її яскравим представником є  американський історик Хейден Уайт, 
автор ключового твору наративізму – «Метаісторія». Уже в передмові до своєї праці Уайт вказує на те, 
як слід вивчати історію. «Я переконаний, що найбільш продуктивний підхід до вивчення історіографії 
– це ставлення до літературного аспекту останньої більш серйозним чином, чим дозволяє туманне і не 
цілком теоретичне поняття «стилю»17.

Мислитель уважає, що «коли справа доходить до історичних явищ, тут все – від початку до кінця 
– конструкція»18. Уайт обґрунтовує цю думку тим, що історичний факт не може бути даний історику сам 
по собі, він його конструює. Він підкреслює, що «факт» – це подія, що піддалася опису і яка залишається 
лише мовним явищем. Ці два поняття належать до різних дійсностей: подія – до минулого як такого, а 
факт – до порядку дискурсу (історичної дійсності). Історик, по суті, пояснює та інтерпретує вже піддані 
опису події, тобто займається дослідженням не минулого, а текстів, у яких це минуле описано. «Події 

11 Доманська, Е. (2012). Історія та сучасна гуманітаристика: дослідження з теорії знання про минуле. Київ: Ніка-
Центр, 10. 
12 Андерсон, Б. (2001). Воображаемые сообщества. М.: Канон-Пресс-Ц, Кучково поле, 288.
13 Хобсбаум, Э. (2000). Изобретение традиций. Вестник Евразии, 1(8), 48.
14 Макашова, А.С. (2013). Государственные праздники в истории культуры России и концепция «изобретения 
традиции» Э.Хобсбаума. Общество. Среда. Развитие, 4, 115.
15 Кукарцева, М.А. (2008). Хейден Уайт и практика исторических исследований ХХ века. Диалог со временем. 
Вып. 24. М.: Едиториал УРСС, 10.
16 Фуко, М. (1996). Археология знания. К.: Ника-Центр, 208.
17 Уайт, Х. (2002). Метаистория: историческое воображение в Европе ХІХ века. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 8. 
18 Там же, 13.
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відбуваються і – більш або менш адекватно – відображаються в документальних джерелах і пам’ятках; 
факти концептуально конструюються в думки та/або фігуративно в уяві й існують тільки в думці, мові 
або дискурсі»19.

Тому історія виступає для Уайта як історіографія (історіописання), а історіографічний текст 
– «літературний артефакт». У контексті історичних досліджень неможливо перевірити відповідність 
репрезентації минулого і того, що вже сталося. Можна лише порівнювати різні способи опису цього 
минулого, вибираючи найбільш переконливий спосіб. У такому разі, згідно з Уайтом, головним 
завданням теорії історії є дослідження історичного наративу, інтерпретацій, а не пояснень і описів. 
«Чисто буквальний опис того, «що сталося» в минулому, може бути використаний тільки для створення 
анналів або хроніки, але не «історії». Історіографія є дискурсом, який, як правило, націлений на 
конструкцію правдоподібної оповіді про серію подій, а не на статичний опис стану справ», – зазначає 
Х. Уайт20.

Конструюючи історичну реальність, історик неминуче повинен розповісти історію – здійснити 
наративну процедуру. Х. Уайт виділяє три рівні наративу, на яких може бути досягнутий «ефект пояснення». 
Це рівні формального доказу (модуси формізму, органіцизму, механіцизму і контекстуалізму), побудови 
сюжету (архетипи роману, комедії, трагедії і сатири) та ідеологічного підтексту (тактики анархізму, 
консерватизму, радикалізму, лібералізму). Комбінація цих типів становить, за Уайтом, історіографічний 
стиль історика чи філософа історії. Уайт також виділяє «чотири головних модуси історичної свідомості»: 
метафору, синекдоху, метонімію та іронію21. За допомогою тропів, уважає Уайт, ми можемо визначити 
домінуючий тип історичної свідомості в конкретну епоху, а також індивідуальні риси особистостей 
істориків і філософів, твори яких ми аналізуємо. Він уважає, що виявлення тропологічного модусу і 
відповідного йому рівня наративу становить «метаісторичну» основу будь-якого історичного твору і 
без використання цих категорій історик не може інтерпретувати історичний документ.

Ще одну теоретичну підставу для філософського інтересу до альтернативної історії ми виявляємо 
в постмодерністському баченні історичного процесу як «ризоми».

У своїх дослідженнях Ж. Дельоз і Ф. Гваттарі обґрунтували і проаналізували нову структуру 
культури, яка йде на зміну модерну. На їхню думку, в ХХ ст. виникає «культура кореневища», а 
методологією естетики стає ризоматіка (від «ризома» – «кореневище»). Автори теорії вказують на 
існування двох типів культури: «кореневу», або «деревну», і «культуру кореневища». «Деревною» 
культурою, за Дельозом і Гваттарі, є традиційне бачення культури, де мистецтво наслідує природу і в 
точності відображає світ, будучи його фотографією. Символом цього мистецтва може служити дерево 
з глибоким корінням. Історичний процес у такому разі уявляється як суворий послідовний процес, у 
якому чітко розрізняються напрями еволюції, ієрархія, структура, цілісність22.

На місце «деревного» типу культури Дельоз і Гваттарі висувають «культуру кореневища» – 
ризоми. Ризома не має єдиного кореня, це безліч безладно переплетених пагонів, які розвиваються в 
усіх напрямках. Можна виділити декілька основоположних властивостей ризоми. По-перше, завдяки 
тому, що ризома не має ні початку, ані кінця, будь-яке її місце може бути приєднано до іншого її місця. 
Подібного ми ніколи не побачимо в дерева або кореня, які фіксують місце і встановлюють порядок.  
По-друге, ризома – це множинність ліній, тут немає точок і позицій, які ми виявляємо у структурі дерева, 
це хаотичний розподіл «живців». По-третє, ризомі не страшний розрив: вона може бути обірвана в 
будь-якому місці й одразу поновитися в нову лінію. По-четверте, ризома «відповідає карті, яка має бути 
продукована, сконструйована і завжди демонтована», вона ніколи не закінчується, а завжди в середині, 
у «між-буття»23.

Свої ідеї Ж. Дельоз і Ф. Гваттарі висловили не тільки в теоретичній формі, а й у стилі графіті й 
гасел революційних подій 1968 р. у Франції: «Будьте кореневищем, а не коренем, ніколи не саджайте! 
Не сійте, зривайте! Будьте не єдиними, але множинними! Малюйте лінії, а не точки. Швидкість 
перетворює точку на лінію! Поспішайте, навіть стоячи на місці! Лінія удачі, лінія стегна, лінія втечі. 
Не будіть в собі Генерала! Робіть карти, а не фотографії та малюнки! Будьте рожевою пантерою, нехай 
ваша любов буде схожа на осу й орхідею, кішку і павіана»24. Ці гасла служать відмінними метафорами  
 
19 Уайт, Х. Метаистория: историческое воображение в Европе ХІХ века. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2002, 11. 
20 Там же, 14.
21 Там же, 19.
22 Нарижный, Ю. Философия постмодернизма. <http://postmodern.in.ua/?p=1695> (2015, травень, 25)
23 Делез, Ж., Гваттари, Ф. Ризома. <http://tfk1.narod.ru/rizoma.htm> (2015, травень, 25)
24 Там же.



��

Volume � Issue � 20�5 EUROPEAN PHILOSOPHICAL AND HISTORICAL DISCOURSE

для розуміння культури епохи постмодерна, а також підставою для всіляких ігор з минулим, у тому 
числі для альтернативної історії.

Як писав німецький дослідник Андреас Хюссен, «одне з найдивовижніших культурних і політичних 
явищ останніх років – пробудження пам’яті як ключового моменту в житті західного суспільства, 
розворот нашої свідомості до минулого, що становить разючий контраст з першими десятиліттями 
XX століття, коли особливими правами було наділене майбутнє»25. Завдяки конструктивістському 
баченню історичного процесу це минуле конструюється істориком на основі збережених документів і за 
допомогою методик, що дозволяють верифікувати висновки. При цьому відкриття конструктивістської 
природи історичного знання може спричинити бажання грати з минулим, розглядати інші альтернативні 
варіанти бачення цього минулого. Наративним втіленням цих ігор можуть бути як наукові дослідження 
альтернативного минулого, так і художні фантазування на тему альтернативного конструювання.

Бачення історичного процесу як «ризоми» також дозволяє говорити про можливі альтернативно-
історичні сценарії. Говорячи про альтернативну історію, ми говоримо про ризомне бачення історичного 
процесу. Ми маємо справу з «картою альтернатив», з множинністю віртуальних історичних сценаріїв. 
«Ризома» стає тим основоположним механізмом, який виправдовує альтернативну історію, дозволяє 
їй розвиватися будь-яким шляхом, перериватися, приєднуватися до будь-якої іншої лінії. Завдяки своїй 
ризомній природі альтернативна історія реалізує себе в сучасній культурі через літературу, кінофільми 
та комп’ютерні ігри.
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КОМІКС “MAUS”: ГРАНІ ХУДОЖНЬОГО  
ВИМІРУ ОСМИСЛЕННЯ ГОЛОКОСТУ

Анотація. Репрезентація історичної події виявляється практично неможливою, коли йдеться 
про події граничного рівня трагічності – «події на межі». Дане поняття було сформульовано в 
контексті усвідомлення меж репрезентації такої несумісної по трагічності події, як Голокост. 
Несподіваною формою репрезентації «вторинного свідоцтва» Голокосту виявляється комікс 
«Maus: Survivor’s Tale» Арта Шпігельмана, аналізу якого присвячена дана стаття. Автор 
розглядає комікс як виклик непридатності використання «такого низького жанру», але разом 
з цим як і один із перших успішних прикладів осмисленої та цілеспрямованої спроби зламу 
репрезентаційних меж за допомогою альтернативних художніх способів зображення «події 
на межі». 
Ключові слова: межі репрезентації, подія на межі, Голокост, вторинне свідоцтво, комікс 
«Маус». 

H. Shapiro, graduate student of The Department of philosophy  
the Natural Science Faculties
Odessa I.I. Mechnikov national university

MAUS COMIC BOOK: THE VERGES  
OF ARTISTIC DIMENSION OF THE HOLOCAUST

Abstract. The representation of historical events is practically impossible, when it is a question 
of ceiling tragedy events, the “event at the limit”. This concept was formulated in the context of 
understanding the limits of representation of the non-comparable to the tragic events as are the 
Holocaust. An unexpected form of such representation of “secondary evidence” of the Holocaust 
act comic “Maus: Survivor’s Tale” by Art Spiegelman, the analysis of which is devoted to this work. 
The author examines comic as a challenge to impossibility to use “such a low genre”, but, at the 
same time, as the first successful example of meaningful and purposeful attempt to break the limits 
of representation by using alternative methods of imaging “events at the limits”.
Keywords: the limits of representation, event at the limits, Holocaust, the secondary evidence, 
comics Maus.

«Голос самотнього ріжка здатний мені сказати більше, 
ніж чотири сотні людей, навіть якщо вони співають дуже голосно».

Пасторальная симфония, или Как я жил при немцах. 
Роман Кофман

«Подивися, скільки вже всього написали про Голокост. І в чому сенс?.. 
Жертви все одно свої історії вже не розкажуть. Так, може, досить історій?»

Maus: Survivor’s Tale
Art Spiegelman

Жан-Франсуа Ліотар у своєму есе «The Referent, The Name» у спробі окреслити, що означає 
Освенцим для сучасної філософської думки, наводить дуже цікаву і показову метафору. Так, якщо, 
наприклад, ми зіставимо Освенцим із землетрусом, то виявиться, що він був настільки сильним, що зміг 
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не тільки забрати життя людей і знищити всі будівлі й об’єкти, але й зруйнувати самі інструменти, що 
його вимірюють1. Ліотар використовує дану метафору, щоб показати: «Те, що відбулося в Освенцимі, 
не піддається розумному обґрунтуванню і не може бути подано у вигляді фраз»2, оскільки безпосередні 
свідки Катастрофи самі загинули в газових камерах, а ті, що вижили, говорять про неї рідко, і якщо 
говорять, то їх свідчення стосуються лише незначної частини цієї ситуації.

Саме такими найбільш відомими свідками, які вижили та першими подолали бар’єр мовчання, 
виявляються Елі Візель і Прімо Леві, у чиїх літературних творах повною мірою оголюється граничний 
досвід обезлюднення і знищення в концентраційних таборах. І тут, у низці численних свідчень, 
викристалізуваних у формі літературного оповідання, зовсім особливе місце посідає двохтомний 
графічний роман-комікс «Maus І: Survivor’s Tale. My father bleeds history» (1986) та «Maus II: Survivor’s 
Tale. And here my trouble began» (1992) Арта Шпігельмана, на сторінках якого автор змальовує історію 
виживання своїх батьків, польських євреїв Владека Шпігельмана і його дружини Анни, в оригінальній 
постмодерністської манері3.

Комерційно успішний, виданий тринадцятьма мовами, комікс отримав безліч літературних 
нагород та вважається одним із видатних творів графічної літератури, про що, зокрема, свідчить той 
факт, що «Maus» – єдиний графічний роман-лауреат Пулітцерівської премії (1992).

У численних рецензіях «Maus» описується як поліжанровий твір, який є одночасно і біографію, 
і автобіографію, історію та вигадкою, або ж як одночасна суміш усіх цих жанрів. Так, на сторінках 
коміксу ми виявляємо одночасно «загальнолюдську і глибоко особисту трагедію»4, яка переплітається 
у двох часових площинах: це, безпосередньо, історія виживання батьків Арта – Владека та Анни 
Шпігельманів, яким довелося пройти через гетто, Освенцим і «марш смерті» з Освенцима в Дахау, з 
одного боку (цей період починається із середини 30-х років і триває до возз’єднання сім’ї 1946 р.), і з 
іншого – інтерв’ювання Артом свого батька в 1972 і 1978-79 рр., на тлі якого ми бачимо зовсім нелегкі 
стосунки батька з сином і його другою дружиною.

І якщо відкинути вбік здивування, що стосується обраного формату оповіді5, найперше, що 
приковує увагу читача буквально з перших сторінок, – це оригінальна манера зображення героїв у 
вигляді тварин6, які запросто можуть міняти обличчя-маски в залежності від ситуації. Але при цьому 
1 Lyotard, J.-F. (1989). The Differend: Phrases in Dispute. Minneapolis: Univ. Of Minnesota Press, 56-57.
2 Скопин, Д.А. (2011). Категория возвышенного у Ж.-Ф. Лиотара. Вестник Нижегородского университета  
им. Н.И. Лобачевского, вып. 3(23), сер. Социальные науки. Нижний Новгород, 140.
3 Про постмодерністську манеру Арта Шпігельмана найчастіше говорять, коли мають на увазі художній прийом, 
відповідно до якого всі герої зображені у вигляді тварин. Сам Арт у пізніх інтерв’ю пояснював, що він «подумував 
намалювати всіх людьми, але в підсумку залишив тварин. У людях була якась фальш. Я не знав, як виглядав той 
чи інший поляк, той чи інший німець. Сім’я мого батька загинула, не залишивши фотографій, – звідки мені було 
знати, як вони виглядали? У тому, що в «Мауса» всі зображені тваринами, дві сторони: це ніби як спосіб трохи 
віддалитися, подивитися на все з дистанції, з іншого боку, навпаки, нейтральну маску миші простіше приміряти 
на себе» (Пророков Г. «Маус» Шпигельмана: «Маску мыши на себя примерить проще» (2013) <http://vozduh.
afisha.ru/books/masku-myshi-na-sebya-primerit-proshche/> (2015, Травень, 17). Моніка Вуд при цьому каже, що 
автор йде на цей крок, багато в чому погоджуючись з критикою, що йому не вдасться «відтворити всю реальність» 
(Wood M. (1997). “Maus: A Survivor’s Tale, Volumes I and II, by Art Spiegelman”. 12 Multicultural Novels: Reading 
and Teacher Strategies. Walch Publishing, 81-94), а, наприклад, Розмарі Хетуей пропонує прочитання коміксу 
як твору постмодерністської етнографії на тій підставі, що «Maus», як і етнографічні тексти, націлений на 
висвітлення складних відносин між особистою історією і великою «офіційною» історією (Hathaway R.V. Reading 
Art Spiegelman’s Maus as Postmodern Ethnography (2001). Journal of Folklore Research, vol. 48, 3, 249-267).
4 Маус. Комикс. Графический роман. Издательство Корпус (2013). <http://www.corpus.ru/products/maus.htm> (2015, 
Травень, 17).
5 Сама етимологія поняття «комікс» сходить до комедійного: від латинської comicus і давньогрецької κωμικός 
(kômikós), «що належить до комедії». Сам Арт Шпігельман, відповідаючи на запитання, чому він створив «Мауса» 
у вигляді коміксу, відповідає, що інакше це було неможливо: «Я малюю комікси, це моя мова. У той момент це 
здавалося природним розповісти цю історію саме так. У результаті «Маус» змінив всю культурну парадигму» 
(Пророков Г. «Маус» Шпигельмана Откуда взялся, из чего сделан и почему так важен великий комикс о холокосте 
(2013) <http://vozduh.afisha.ru/books/otkuda-vzyalsya-iz-chego-sdelan-i-pochemu-tak-vazhen-velikiy-komiks-o-holokoste/> 
(2015, Травень, 17).
6 Так, євреї в романі зображені у вигляді мишей як насмішка над часто використовуваною в нацистської ідеології 
ідеї про неповноцінність єврейської раси, яку необхідно знищити до останнього, тим самим очистивши німецьке 
суспільство від паразитів. Німці, займаючі протилежну сторону, показані кішками. Поляки представлені свинями, 
що, за задумом автора, вказує на їх традиційний аграрний спосіб життя. Американці в коміксі показані різними 
породами собак, а французи – жабами, згідно із стереотипом. Але це «вроджена якість» легко замінюється маскою, 
або навіть перевтіленням. Приміром, у романі кілька разів показано, як Владек, ховаючись від переслідувань, 
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непохитною залишається позиція автора, яка лейтмотивом проходить крізь весь комікс: яку б звірячу 
маску не одягали євреї, в яких би нелюдських умовах вони не перебували, вони намагаються зберегти 
свою людську сутність («the human being»), яку хочуть знищити нацисти. Так, в одній з фінальних 
сцен «маршу смерті» Владек розповідає, що всю ніч він чув, як вони, німці, розстрілювали тих, хто 
був занадто знесиленим і не міг більше йти занадто швидко: «Чим далі ми йшли, тим більше я чув 
пострілів... І далеко попереду, у темряві, я побачив, як хтось, підстрибуючись, обертався [на землі] 25 
або 35 разів. А потім зупинився. [Тоді] я сказав: «Вони вбивають нас як собак»... Коли я був маленьким, 
собака нашого сусіда підхопив сказ. Тоді він взяв рушницю і застрелив його. Собака весь в конвульсіях 
обертався з боку на бік доти, поки не ліг спокійно. І тоді я подумав: «Як неймовірно, що реакції, 
властиві людині, такі самі, як і в собаки мого сусіда»7. 

У певному сенсі «Maus» є унікальним твором, бо в ньому на тонкій грані проходить поділ між 
первинним свідченням Владека Шпігельмана, з одного боку, і з іншого – «вторинним» свідченням 
Арта, який у свою чергу переносить ці розмови з батьком саме у формат чорно-білого малюнка, що 
супроводжується досить короткими репліками, кожна з яких – це ніби дуже стислий клубок почуттів. 
І тут важливо пам’ятати, що саме Арт приходить до батька, щоб написати книгу про його життя в 
Польщі і про війну. Сам Владек не тільки не хоче ні пам’ятати, ані розповідати, він спочатку вкрай 
скептично сприймає саму ідею необхідності такого свідоцтва: «Для цього знадобиться кілька книжок 
і моє життя, і в будь-якому разі ніхто не захоче слухати такі історії», на що Арт відповідає, що 
він почув її і вже цього буде достатньо8. Тому назва першого тому «My father bleeds history» може 
здатися на перший погляд недоречною, адже саме Арт волає до Історії, а не його батько: «Всі ці речі, 
пов’язані з війною, я намагався їх викинути з голови раз і назавжди. Поки ти не повернув їх мені зі 
своїми розпитуваннями»9.

Сама ідея написати комікс про Голокост народилася мало не випадковим чином. Коли 1971 р. Арт 
Шпігельман отримав пропозицію намалювати «що-небудь» для альманаху Funny Animals, де всі комікси 
традиційно змальовувалися у вигляді веселих тварин у дусі Діснея, виникла задумка створити комікс 
про Ку-клукс-клан і про відносини «чорних і білих в Америці» в цілому, де всі герої будуть зображені 
у вигляді тварин. Однак, за словами самого автора, йому знадобилася всього доба, щоб усвідомити, що 
він не знає про це рівно нічого і що з цього нічого не вийде. «Але в той самий час я зрозумів, що всю 
цю метафору з тваринами можна використовувати для іншої, близької мені історії – розповісти про 
те, що пережили мої батьки під час Другої світової війни. Про Голокост і геноцид євреїв тоді мало 
розмовляли, мало писали, творів мистецтва про нього майже не було»10. Так появилися перші три 
сторінки коміксу на підставі минулих розмов з батьком, і лише через сім років, 1978 р., Арт повернувся 
до цієї теми. Також відомо, що крім батька він інтерв’ював його друзів, а також знайомився з іншими 
свідченнями та їздив в Освенцим 1979 р.11

Але при цьому «Maus» не є тільки «книгою спогадів та свідчень». На сторінках другого тому 
коміксу оголюється ще один глибокий пласт проблеми: це тягар відповідальності за пам’ять про події, 
в яких ти не брав участі, але які вплинули на все твоє життя. Арт відчуває на собі безперервний тиск 
вантажу чужої пам’яті, у даному разі не абстрактних людей, а своїх батьків, і того, що в психоаналізі 
заведено називати травмою, яка пов’язана з різними поколіннями12. У розмові зі своєю дружиною 

надягає «свинячу» маску і тим самим перетворюється на поляка, а француженка Франсуаз, яка одружується з 
Артом і приймає іудаїзм, зображується мишею.
7 Spiegelman, A. (1992). Maus II: A Survivor’s Tale: And Here My Troubles Began. New York: Pantheon Books, 82.
8 Spiegelman, A. (1986). Maus I: A Survivor’s Tale: My Father Bleeds History. New York: Pantheon Books, 12.
9 Spiegelman, A. (1992) Maus II: A Survivor’s Tale: And Here My Troubles Began. New York: Pantheon Books, 98.
10 Пророков, Г. «Маус» Шпигельмана: «Маску мыши на себя примерить проще» (2013) <http://vozduh.afisha.ru/
books/masku-myshi-na-sebya-primerit-proshche/> (2015, Травень, 17).
11 Blau, R. Breakfast with the FT: Art Spiegelman (2008). <http://www.ft.com/cms/s/0/69e9620e-bcdc-11dd-af5a-
0000779fd18c.html> (2015, Травень, 24).
12 Так, наприклад, Варвара Бабицька при аналізі коміксу «Maus» використовує таке пояснення: «Ті в’язні таборів 
що вижили, часто успішно поверталися до нормального життя, плідно працювали, створювали сім’ї – а ось їхні 
діти, народжені вже після катастрофи, виросли погано соціально адаптованими і депресивними. Це пояснюється 
тим, що люди, які зустріли катастрофу вже сформованими, винесли зі свого мирного дитинства запас міцності, що 
дозволяла їм відновитися. Але їхні діти були виховані батьками, які нещодавно пережили величезну травму і не 
зуміли передати дітям те відчуття щасливої міцності світу, в якому виросли самі. Це згубним чином позначається 
на житті суспільства в наступному поколінні після катастрофи, а в деяких випадках – і в кількох наступних 
поколіннях» (Бабицкая В. О мышах и людях. Комикс о Холокосте: как это? (2013) <http://www.colta.ru/articles/
literature/1077> (2015, Травень, 17).
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Франсуаз Арт зізнається, що ніколи не відчував почуття провини перед своїм загиблим братом Рішо, 
але його часто відвідували кошмари, «ніби солдати СС вриваються в клас і забирають мене та інших 
єврейських дітей». І далі Арт пояснює: «Зрозумій мене правильно, не те, щоб це була нав’язлива ідея... 
Але іноді я уявляв, як з душу замість води тече Циклон Б. Знаю, це здасться дивним, але я навіть мріяв 
опинитися в Освенцимі, разом з батьками... Думаю я все-таки відчував провину, адже моє життя 
легше за їхнє»13.

І якщо для Арта природне почуття провини за те, що він не пройшов через те, з чим довелося 
стикнутися його батькам, персонаж Берніс Айзенштайн (Bernice Eisenstein) з точністю до навпаки 
переживає тягар відповідальності й те, як це «дитиною вижити в Освенцимі». У своїй ілюстрованої 
автобіографічній книзі «I was a child of holocaust survivors»14, за мотивами якої Енн Марі Флемінг зняла 
однойменну анімаційну історію15, Берніс в упереміш з тугою за померлим батьком й уривками сцен-
спогадів із сімейного життя вимовляє обвинувальну промову, яка багато в чому співзвучна зі словами 
Арта: «Я успадкував нестерпну легкість буття дітей тих, хто вижив у Голокості, благословенних 
і проклятих».

Берніс продовжує свою сповідь: «Я знала, що батьки пережили Голокост, але не розуміла: 
яке відношення це має до мене. Мене обпекли білі спалахи невідомої правди. Голокост – це опіум, я в 
курильні. Я постійно ласуюсь тим, що мені пропонують. Смутно відчуваю його владу, коли помічаю 
сліди голок у дорослих на лівій руці. Завжди знайдеться хтось, хто запропонує ще. Ще одна подорож 
у світ привидів. Чи залишать вони нас у спокої? Батьки не усвідомлюють, що збувають опіум. Їм 
невтямки, в яку далечінь відводять їх розповіді, в які прірви вони штовхають мене, виганяючи з дому 
в кінозали, у бібліотеки, змушуючи дивитися кожен фільм, кожну книгу, що (всім цим вони. – Г. Ш.) 
збувають Голокост. Проте бувають дні й місяці, коли залежність слабшає і я не ходжу до дилера за 
новою дозою. Але все-таки я міцно сиджу на «голці». І вмію цим користуватися...

Цікаво, правда? Або сумно? Я злюся. Або задоволена собою. Або дратуюся. «Її батьки були в 
концтаборі». Це проблема. Моє дитинство не було трагічним. Трагедією було їхнє минуле. Немов 
єврейський Сізіф, я штовхаю історичну пам’ять до вершини. Хочеться сказати батькам: «Тримайте, 
я її не хочу. Вона ваша». Але переді мною виникають Прімо Леві і Елі Візель, батьки-засновники пам’яті. 
Потрібно не копати вглиб, а йти від сходинки до сходинки, осягати щось нове. Мені мало було знати 
про факт існування Голокосту. Потрібно було зрозуміти, що він зробив з батьками»16.

Як і Берніс Айзенштайн, Арт Шпігельман не може відповісти на запитання: «Що Голокост 
зробив з [його] батьками»17. Щоб подолати дедалі більш посилююче почуття провини перед ними за 
те, що він «там не був», він наважився не просто нести на собі вантаж їхньої пам’яті, але й свідчити 
замість них. Арт звертається за допомогою до старого психотерапевта – чеського єврея Павла, який 
пережив Терезин і Освенцим18. Але в середині самої розмови лікар порушує значно глибше питання 
про приховане почуття провини Владека за те, що він здатний вижити в концентраційному таборі, а 
також, що зовсім не обов’язково, що «той, хто вижив, гідний захоплення»: «Так, у кінцевому підсумку 
життя завжди на стороні життя, і так чи інакше, але жертви виявляються винними. Хоч не КРАЩІ 
люди пережили табори, і не кращі загинули там. Це все ВИПАДОК»19. Так виявляється, що виправдати 
своє виживання в концентраційному таборі не завжди просто, тому деякі серед тих, хто пройшов 
концентраційні табори, воліють мовчати про свій досвід20.

Саме питання про винність тих, хто вижив, проходить червоною ниттю крізь всю «табірну 
літературу»21, парадоксальний характер якої з усією силою відображений у фразі Елі Візеля: «Я живий, 
13 Spiegelman, A. (1992) Maus II: A Survivor’s Tale: And Here My Troubles Began. New York: Pantheon Books, 15-16.
14 Eisenstein, B. (2006) I was a child of holocaust survivors. New York: Penguin Group.
15 I was a child of holocaust survivors (2011). <https://www.youtube.com/watch?v=I6trdnMMB_8> (2015, Травень, 29).
16 I was a child of holocaust survivors (2011). <https://www.youtube.com/watch?v=I6trdnMMB_8> (2015, Травень, 29).
17 Для Арта цю ситуацію ускладнював той факт, що в нападі відчаю Владек знищив всі речі Анни, які нагадували 
йому про дружину, і в тому числі щоденники, які вона спеціально вела для сина. Єдине, що його батько запам’ятав 
з написаного в останньому тексті, була фраза: «Сподіваюся, мій син колись виросте і зацікавиться цим» (Spiegelman A.  
(1986). Maus I: A Survivor’s Tale: My Father Bleeds History. New York: Pantheon Books, 158-159).
18 Spiegelman, A. (1992) Maus II: A Survivor’s Tale: And Here My Troubles Began. New York: Pantheon Books, 43-46.
19 Там же, 45. 
20 Агамбен, Дж. (2012) Homo sacer. Что остается после Освенцима: архив и свидетель. Москва: Издательство 
«Европа», 14. 
21 Дж. Агамбен наводить найбільш яскраву цитату з праці Б. Беттельгейма «Surviving and Other Essays»: «Людина 
не здатна вижити в концентраційному таборі, не відчувши себе винною за те, що їй так неймовірно пощастило, 
у той час як мільйони загинули, і багато хто загинув у неї на очах... У таборах вона була змушена роками, день 
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отже, я винен» бо «я тут, тому що мій друг, знайомий, незнайомець помер замість мене»22. Джорджо 
Агамбен у розділі «Сором, або Про суб’єкт», спираючись головним чином на роботи Прімо Леві і 
Бруно Беттельгейма, намагається розкрити цей сором як переважне почуття тих, хто вижив, якому 
протистоїть «звеличення факту виживання як такого», описане в праці «The Survivor: An Anatomy of 
Life in the Death Camps» (1976) Теренса де Пре, яка була визнана, щоб показати: «виживання є досвідом, 
що має певну структуру, яка не є ні випадковою, ані регресивною, ані аморальною»23.

Таким чином, виникають два протилежних образи тих, хто вижив: «перший, не здатний не 
відчувати почуття провини за власне виживання, і другий, який доводить своїм виживанням невинність... 
Ці два образи відбивають дві сторони нездатності живої істоти відокремити невинність від вини, 
якимось чином розібратися у власному почутті сорому»24. Вочевидь, що коли йдеться про Владека 
Шпігельмана, ми бачимо, що він займає виключно другу позицію. Між іншим кинута фраза Арта, що 
«Владек саме тому і вижив, що він такий»: не «нехтуючий» дружбою з поляками-капо, послужливий 
перед офіцерами СС та з якоюсь непоборною «спрагою до виживання», описаною у VIII главі другого 
тому «And here my troubles began»25, –говорить саме про те, що він готовий був піти на все, щоб зберегти 
своє життя і життя Анни.

Але разом із тим, наскільки б важливим не був би розгляд коміксу з точки зору зображеного 
свідоцтва, наскільки б не була важлива історія створення й оригінальна манера зображення для розуміння 
суті того, яким чином Арт хотів передати історію свого батька, все ж найбільш важливим залишається 
питання: якою мірою «Maus» здатний або лише претендує на те, щоб подолати репрезентативні кордони 
Голокосту, головною підставою для позначення яких стала праця Т. Адорно «Після Освенцима» з її 
сумно відомою фразою, що «писати поезію після Освенцима – варварство»26. Ще більш гостро питання 
про межі літературної репрезентації позначилося з кінця 70-х років ХХ ст. Це багато в чому було 
пов’язано зі славнозвісним публічним виступом Елі Візеля «The Holocaust as Literary Inspiration»27. 
Незважаючи на той факт що Візель на той час був автором понад сорока книг про Голокост, багато 
з яких по праву вважаються класичними, він непохитно відстоював позицію про трансцендентність 
розуміння такої події, як «Остаточне вирішення єврейського питання», і, звідси, неможливості знайти 
адекватну мову опису цієї події.

«Немає такого поняття, яке могло б зрівнятися з Освенцимом... (Він. – Г. Ш.) заперечує всі 
системи, руйнує всі доктрини. Вони (ці доктрини. – Г. Ш.) не можуть об’єднати досвід, який лежить 
поза рамками нашої досяжності. Запитайте будь кого, хто вижив, і він скаже вам, і його діти 
скажуть це вам. Хто не пройшов крізь цю подію, ніколи не дізнаються про неї... ніколи не розкриє її. 
Ні цілком. Ні реально. Між нашою пам’яттю та її відображенням стоїть стіна, яка не може бути 
подолана. Минуле належить мертвим, і ті, хто вижили, не впізнають себе в словах, які відсилають 
до них. Ми, ті, що вижили, говоримо з допомогою коду, і цей код не може бути зруйнований, не може 
бути розшифрований незалежно від того, скільки б зусиль ви не доклали. Роман про Треблінку – або 
не роман, або не про Треблінку. Роман про Майданек – роман про богохульство. Треблінка означає 
смерть, смерть мови і смерть надії, смерть віри і натхнення... Як хтось може писати про ситуацію, 
яка виходить за межі її опису? Як хтось може написати роман про Голокост? Як можна писати про 
ситуацію і не ототожнити з усіма її характеристиками... з такою кількістю жертв? Гірше того: як 
хтось може ототожнити себе з катом?.. Крім того, як хтось може переконати себе, не відчуваючи 
себе при цьому винним, що він може використовувати такі події для літературних цілей?»28.
за днем спостерігати знищення інших, відчуваючи – наперекір логіці, – що вона повинна перешкодити цьому, 
відчуваючи провину за те, що часто бувала рада, що загинула не вона, а інший» (Агамбен Дж. (2012) Homo sacer. 
Что остается после Освенцима: архив и свидетель. Москва: Издательство «Европа», 95).
22 Агамбен, Дж. (2012) Homo sacer. Что остается после Освенцима: архив и свидетель. Москва: Издательство 
«Европа», 92.
23 Там же, 98.
24 Агамбен, Дж. (2012) Homo sacer. Что остается после Освенцима: архив и свидетель. Москва: Издательство 
«Европа», 101.
25 Spiegelman, A. (1992) Maus II: A Survivor’s Tale: And Here My Troubles Began. New York: Pantheon Books, 75-100. 
26 Адорно, Т. (2003) Негативная диалектика. – Москва: Научный мир, 322-333.
27 Wiesel, E. (1977) The Holocaust as Literary Inspiration In Dimensions of the Holocaust: Lectures at Northwestern 
University. Washington University, 4-19. <http://representingtheholocaust.wikispaces.com/file/view/the_holocaust_as_
literary_inspiration_1.pdf> (2015, Травень, 29).
28 Wiesel, E. (1977). The Holocaust as Literary Inspiration In Dimensions of the Holocaust: Lectures at Northwestern 
University. Washington University, <http://representingtheholocaust.wikispaces.com/file/view/the_holocaust_as_
literary_inspiration_1.pdf> (2015, Травень, 29).
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І далі Елі Візель продовжує: «Слова також стали важкістю, яку письменникові довелося 
вирішувати і долати. Мова була до такої міри пошкодженою, що він повинен був винайти її заново 
й очистити. На цей раз ми писали ні за допомогою слів, а проти них... Тепер художник повинен 
пам’ятати минуле, весь час утримуючи думку, що все, що він мав би сказати, ніколи не буде сказано. 
Все, що він сподівався передати, не може бути передано. Все, на що він тільки може сподіватися, – це 
повідомлення про неможливість спілкування»29.

Озираючись на даний текст, сама спроба залишити свідоцтво, викрите в літературне оповідання, 
здається викликом, більше того: формат коміксу виглядає як блюзнірство, моральна неприйнятність 
якого може в буквальному сенсі «обпалювати». Та й у самому тексті ми бачимо, як Арт Шпігельман і 
його батько неодноразово «спотикаються» на цьому усвідомленні. Це одна з останніх випадкових або, 
навпаки, – невипадкових фраз Владека: «Ніхто не може зрозуміти», де він не дорікає сина в нерозумінні, 
а з жалем констатує неможливість зрозуміти, що трапилося там, у таборах, і сцена з Франсуаз, де Арт 
зізнається, що він відчуває себе «повним психом», намагаючись відтворити реальність, яка страшніше 
найстрашніших снів, і більше того – у коміксі!: «Я стільки всього не зможу зрозуміти або уявити. 
Адже реальність об’ємніше коміксу»30. Однак саме тут Арт, за словами Джорджо Агамбена, передає 
саму апорію Освенцима, де реальність завжди виявляється неминуче більшою, ніж сума її фактичних 
елементів; де те, що сталося в таборах, виявляється неймовірним внаслідок того, що істина, до якої 
волають свідоцтва, не зводиться до її реальних складових елементів, а правда набагато трагічніше 
і гірше31. Але разом із тим проходження крайньої позиції, відповідно до якої Голокост виявляється 
позамежною і через це абсолютно невимовною подією, – все це, за словами Дж. Агамбена, веде до 
розуміння Голокосту та Освенцима як euphemein, тобто поклоніння йому в безмовності як богу, а 
значить, і його прославлення32.

Одним із найбільш вдалих варіантів подолання такого роду розривів виявилося поняття 
«подія на межі» (event at the limit), що запропонував один із найбільш відомих істориків нацизму і 
«Остаточного рішення» Саул Фрідландер у рамках міжнародного колоквіуму «History/Event/Discourse 
Conference» (1989). Так, Фрідландер, підкреслюючи, що, незважаючи на те що «знищення євреїв в 
Європі – це історична подія, як і будь-яка інша, доступна для інтерпретації та репрезентації», робить 
кардинально важливе уточнення, що в першу чергу «ми тут маємо справу з подією, яка тестує наші 
традиційні концептуальні та репрезентативні категорії. Це – «подія на межі»... [Про це] говорить 
той факт, що це була найбільш радикальна форма геноциду, яка коли-небудь існувала в історії: умисна, 
систематична, промислово організована і багато в чому успішна спроба знищити цілу людську групу в 
ХХ столітті»33. Даним визначенням Фрідландер прагне утримати на тонкій грані розуміння Голокосту, 
вказуючи, з одного боку, на унікальний характер події, який все ж вдається вхопити у свідоцтві.

Фрідландер робить висновок, що навіть якщо безумовно прийняти факт, що «навіть найточніші 
історичні зображення Шоа містять у своїй підставі непрозорість (невідповідність реальності. – Г.Ш.), 
а наші репрезентативні здатності виявляться не просто недостатніми, а й легко можуть бути порушені 
внаслідок ревізіоністських переглядів, це не знімає накладеної на нас відповідальності нести свідчення 
і записувати минуле»34. Саме свідчення, навіть у тій ситуації, коли немає свідка (так звана «подія без 
свідка»35), стає підтвердженням того, що така «гранична подія», як Голокост, може бути подана в 
тексті36.
29 Wiesel, E. (1977). The Holocaust as Literary Inspiration In Dimensions of the Holocaust: Lectures at Northwestern 
University. Washington University, 8. <http://representingtheholocaust.wikispaces.com/file/view/the_holocaust_as_
literary_inspiration_1.pdf> (2015, Травень, 29).
30 Spiegelman, A. (1992). Maus II: A Survivor’s Tale: And Here My Troubles Began. New York: Pantheon Books, 16.
31 Агамбен, Дж. (2012). Homo sacer. Что остается после Освенцима: архив и свидетель. Москва: Издательство 
«Европа», 8.
32 Агамбен, Дж. (2012). Homo sacer. Что остается после Освенцима: архив и свидетель. Москва: Издательство 
«Европа», 33.
33 Friedlander, S. (1992). Introduction. In S. Friedlander (ed.) Probing the Limits of Representation: Nazism and the 
«Final solution». London, Cambridge: Harvard University Press, 2-3.
34 Там же, 4-5.
35 Агамбен, Дж. (2012) Homo sacer. Что остается после Освенцима: архив и свидетель. Москва: Издательство 
«Европа», 36.
36 Франклін Анкерсміт у праці «Постмодерністська «приватизація» минулого» також зазначає, що з найбільшою 
ймовірністю свідоцтва є єдиним способом вираження досвіду Голокосту та повторного переживання цього досвіду 
через те, що мова свідоцтва виходить за рамки кордонів наративної мови: безособовий і інтерсуб’єктивний голос 
звертається до такої самої безособової інтерсубۥєктивності аудиторії. Тут «мова і досвід стають просто аспектами 
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Що ж стосується саме комікса «Maus» та моральної (не) прийнятності обраного Артом 
Шпігельманом «низького» жанру оповідання, то через глибоке занурення в текст, у ході його викладу, 
«росте підозра, що в самій події укладено щось настільки жахливе, що воно здатне підірвати всі 
можливі форми репрезентації», і, відповідно, немає неприйнятної форми побудови інтриги, будь то 
комічна, трагічна, або ж пасторальна37. Так, через окремі сцени-картинки і короткі діалоги буквально 
проривається й оголюється жах подій, що відбувалися, від якого читач не може відмежуватися. 

Серпень 1942 р., Владек описує перші селекції в їх рідному містечку Сосновець: «Так, на стадіон 
прийшли майже всі євреї Сосновець та сусідніх сіл, може, 25 000 або 30 000 осіб... Коли ми всі були 
всередині, гестапо з кулеметами оточило стадіон... Кожного третього залишали на площі. Майже 
десять тисяч чоловік, і з ними – мій батько», звідки їх усіх відправляють в Освенцим38. Ось вже весна  
1943-го, «йде чергова партія», близько тисячі чоловік, тільки «більше всіх вони забрали дітей, багатьом 
було всього 2-3 роки»: «Деякі діти плакали і плакали. Вони не могли зупинитися. Тому німці брали 
їх за ноги і розбивали їхні голови об стіну. І вони більше ніколи не кричали...»39 Це численні сцени з 
таборів знищення Освенцима-Бікернау і Дахау: момент, коли Владек розповідає Арту про свою недовгу 
роботу бляхарем у крематоріях, де він докладно описує устрій крематорію і «сценарії заманювання», 
про які він дізнався від одного з членів Sonderkommando: «...тіла піднімали на ліфті вгору до печей 
– безлічі печей – і в кожній спалювали 2 або 3 особи одночасно. У такому місці прийшов кінець моєму 
батькові, сестрам, братам, багатьом»40, після якого Владек відразу ж переходить до розповіді про 
побачене в траншеях: «Почалося це в травні (1944-го. – Г.Ш.) і тривало все літо. Сюди привозили 
євреїв з Угорщини – занадто багато для їх печей, так що вони рили величезні ями для кремації. Поїзд за 
поїздом привозили угорців. І ті, хто відправлялися в газові камери, до того як потрапити в ці могили, 
їм ще пощастило. Іншим доводилося стрибати в могили, поки вони ще були живі... Ув’язнені, що там 
працювали, поливали бензином живих і мертвих. І жир з палаючих тіл збирали і поливали зверху, щоб 
всі горіли краще»41. Це вже описаний вище «марш смерті» і хвороба Владека в Дахау42. 

Кожна з цих сцен нагадує відомий з часів античності прийом, що його описала Олена Трубіна на 
підставі творів Жана-Франсуа Ліотара: «Жахливий предмет поміщається за сценою, а його проекції і 
наслідки породжують у глядачах сильніший ефект, ніж пряма демонстрація. Цей естетичний прийом, 
який приносить задоволення в хорошому трилері, не спрацьовує, коли знаки і відображення ставляться 
до того, що безпечніше не впускати у свою душу. У цьому висловлюванні є відсилання до вичерпаності 
ресурсів емпатії»43. Але вся чарівність коміксу «Maus» і, власне, майстерність Арта полягає в тому, 
що автор зміг подолати обидві перешкоди: перепону невимовності події і перепону побоювання 
читача бути враженим і травматизованим подією, яка в першу чергу знімається за рахунок формату, 
де спочатку ніхто не очікує зустріти настільки серйозний і травмуючий текст, однак наприкінці автор 
досягає ефекту безумовної готовності читача пройти крізь історію Владека і Анни до їх щасливого 
кінця, який вимагає канон коміксу.

На завершення даної статті автор хотів би послатися на одне з нещодавніх інтерв’ю Арта 
Шпігельмана44 напередодні виходу у світ книги «MetaMaus: A Look Inside a Modern Classic, Maus» 
(2011), де творець знаменитого коміксу зізнається, що в першу чергу він хотів розповісти історію 
батька, зовсім не розраховуючи на настільки широку популярність його роботи, і, по суті, змінив 

одного, і існуючі між ними бар’єри тимчасово стираються; в акті говоріння про травматичну подію, в оповіді 
свідоцтва про подію, оболонка, яка огортає травматичне минуле, розбивається. Історична реальність набуває 
форми свідоцтва, тобто слів – і навпаки» (Анкерсміт Ф. (2009) Постмодерністська «приватизація» минулого. 
Україна модерна, вип. 4 (15). Київ: Критика, 259–260).
37 Рикёр, П. (2004). Память, история, забвение. Москва: Издательство гуманитарной литературы, 360.
38 Spiegelman, A. (1986). Maus I: A Survivor’s Tale: My Father Bleeds History. New York: Pantheon Books, 90-91.
39 Spiegelman, A. (1986). Maus I: A Survivor’s Tale: My Father Bleeds History. New York: Pantheon Books, 108.
40 Spiegelman, A. (1992). Maus II: A Survivor’s Tale: And Here My Troubles Began. New York: Pantheon Books, 70-71.
41 Там же, 72.
42 «Тиф! Щоночі люди вмирали через це. Вночі мені потрібно було ходити в туалет через коридор. Він завжди 
був повний мерцями, які лежали там. Ти не міг пройти... Треба було йти по їхніх головах, і це було так жахливо, 
шкіра була слизька, ти думав, що впадеш. І так щоночі. І я сказав: «От і мій час прийшов, тепер я піду, як ці, і 
хто-небудь наступить на мене» (Spiegelman A. (1992) Maus II: A Survivor’s Tale: And Here My Troubles Began. New 
York: Pantheon Books, 95).
43 Трубина, Е.Г. (2007). Феномен вторичного свидетельства: между безразличием и «отказом от недоверчивости». 
Топос, 1 (15). Вильнюс: Издательство Европейского гуманитарного университета, 121.
44 Art Spiegelman discusses Maus & MetaMaus. BBC News (2011). <https://www.youtube.com/watch?v=UBudVI0Rri0> 
(2015, Травень, 24).
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канон того, як було заведено говорити про Голокост. Сьогодні, майже через три десятиліття після дати 
виходу першого тому, ми чітко бачимо, що «Maus» є більше ніж класикою в комікс-культурі зображень 
Голокосту45. Він в першу чергу позначається якщо й не зруйнуванням, але проривом крізь «стіну, яка 
може бути подолана». Це і є безперечна цінність роботи Арта Шпігельмана, за яку він був відзначений 
найпрестижнішою американською нагородою в галузі мистецтва46.
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Abstract. This article is devoted to the issue of history comprehension of the ancient societies in the 
context of their religious identity. Religion is one of the fundamental elements of civilization idea 
(“ontological project”); it constructs “universe” that is distinguished by the “laws of nature”, specific 
only for it. To make “communication” with ancient people maximally authentic, the researcher 
should not only recognize their right to look at the “world” in its own way, but also accept its “laws”, 
that means – religion as well. Since the latter is almost impossible, the scientist is deprived of the 
possibility to comprehend another cultural and historical reality as vivid establishment of human 
spirit; he/she will see only scheme or fable in it. The proposed in this paper method of “epistemological 
polytheism”, based on thought experiment, gives the possibility to bypass difficulties of perception 
and to approximate the understanding of meanings that define the ancient people worldview. 
Keywords: history, understanding, culture, civilization, philosophy of history, historical method, 
“epistemological polytheism”. 

Objectivity of the world of history has little to do with the objectivity of the physical world, the actual 
existence of which happens to be an external attribute in relation to individual. Historical reality is anthropic 
by definition which implies that human attitudes, representations, beliefs and even fantasy – all those things 
which may be described with the word “ideas” – become not only subjective rueful feelings, but under certain 
circumstances may become constructive factor of historical being. And if somebody takes a chance to list the 
most fundamental ideas that have reigned over the minds of people who featured all known societies within 
the entire history we know, then he/she will be get assured that the greater part of them had particular religious 
component. The latter sets specific requirements to history comprehension, since it is easier for researcher to 
understand scientific, political, philosophical concepts, alien to his/her time and culture, than alien religious 
forms. 

For critically thinking individual any religion extrinsically represents the aggregate of absurd superstition 
and fables; however, if we are interested in reconstruction of the ancient people’ Weltanschauung, then their 
religious views shall not be considered with tolerant smile, as schemes and models, built on their basis, were 
actual reality, vivid and true. Mircea Eliade noted that “every ritual, every myth, every belief and every image 
of the deity reflects the experience of the sacred and therefore bears the concept of existence, of meaning, of 
truth”1. Moreover, irrespective of how seriously we perceive the content of ancient religious concepts, it is 
extremely important not only for the reconstruction of life of this particular society, but also for the broader 
theoretical generalization.

The objective of this paper is to develop the method of philosophical and historical interpretation of 
ancient societies religious life that will be able to provide the researcher with means of understanding of 
correspondent worldview patterns. 

There is a belief that religious conceptualization emerged among the Neanderthals in the Middle 
Paleolithic. I do not know what the theological concepts of our extinct relatives were, but known human history 
is written with religious inks – even if not completely, then to the greater extent. The prophets and priests, 
theologians and philosophers, poets and mystics have long descanted about the divine, but almost everything 
said and written by them was too dependent on a large number of unverifiable hypotheses, assumed within the  
 
1 Элиаде, М. (2001). История веры и религиозных идей. Т. 1. Москва: Критерион, 5.
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measures of one paradigm, but without any sense within the measures of another one. The persuasiveness is 
realized only through the church frame, so the arguments of a Catholic priest hardly produce impression on a 
Hindu Brahmin. The detached from this frame pure reason has no reliable guide along the Holy Land; it has to 
be silent or create theoretical constructions that are eligible only for probability. The most astute thinker always 
knew it. Plato confessed that “rather we should be content if we can furnish accounts that are inferior to none in 
likelihood, remembering that both I who speak and you who judge are but human creatures, so that it becomes 
us to accept the likely account of these matters and forbear to search beyond it” (Plato. Timaeus. 29cd)2. The 
treatise of Cicero De natura deorum is even more representative in this sense. Reader who has attentively 
followed the controversy of Cicero characters may become disappointed at the end, since the issue of this 
“nature” remains unsolved. However, this particular “elusive” treatise is one of the best works of religious 
mind, demonstrating both brilliance of clear mind and its inadequacy. So, we are back again to Protagoras: 
“As to the gods, I have no means of knowing either that they exist or that they do not exist. For many are the 
obstacles that impede knowledge, both the obscurity of the question and the shortness of human life”3. 

No matter what thoughtful judgment the modern philosophical discourse is featured with, we are ignorant 
of the nature of the divine just like our ancestors were thousands of years ago. This does not prevent us, 
however, to dissect someone else’s faith and bring in a verdict to it as if we know the final answer to the most 
fundamental theological questions. Our knowledge of the sacred has not improved since the time of Protagoras, 
although there is no lack of “proofs” of God existence, nor of the religion “disproofs”. Nevertheless, as the 
“proofs” have proved nothing, similarly the “disproofs” have disproved nothing. The only doubtless fact is that 
historical conditions make an impact on people’s perception of another world, and if earlier paradise has been 
depicted in the form of a rural idyll, today it is difficult to imagine an angel without a smartphone.

The issue of God’s existence is directly connected with issue of God’s participation in the world historical 
process. Inasmuch as we are not able to say anything distinct about God (gods), there is supposedly nothing 
to say about the issue of His (their) participation in historical process. Therefore, the easiest way to factor out 
the idea of God and to try to comprehend the history from the point of view of real world only, since even 
if God intervenes in human affairs, He does it so skillfully that there is almost no possibility to record such 
participation.

Even though it is difficult to recognize God in historical process, sacral elements may be found easily, 
and then, the issue will become not only meaningful, but also resolvable. However, one shall change the 
issue wording. Within the measures of philosophy, the issue may not refer to real participation of deity in 
historical process (let’s leave this for theologians), but only to the extent of religious beliefs impact on human 
development. Ideas drive the world, and if (and to the extent that) it is religious ideas, then, in certain sense, the 
world is driven by the gods; the development of separate societies can be interpreted as the history of collisions 
and interactions of “gods”, controlled by them. Something similar was said by F.M. Dostoevsky, claiming that 
each nation believes in its God as sense of their historical activity4. Although in descants of the Russian writer 
the word “God” is used in a metaphorical, rather than in religious, sense, meaning utmost idea of cultural-
historical community, that (nature – at Greeks, people – at Romans) is not required to have theological content, 
however, Dostoevsky knowingly uses the word “God”, as well as writes about “deification” of things that 
hardly worth worshiping in the opinion of our contemporaries. The top ideas of the great civilizations, named 
by Dostoyevsky (I call these ideas “ontological projects”5), are of religious nature, refracted in a specific way 
through the prism of philosophical, political etc. concepts, as well as practical activities. Each civilization has 
its original project of world order, but their formal identification will give us a little if we do not find the way 
to adequate understanding.

However, we will be able to understand the ancient people only in case we take their spiritual world 
seriously – not only without a smile, but without hypocritical pretense of a psychiatrist, diligently recording 
fantasies of his patient. Nevertheless, in such a case we shall accept, even for a while, the worldview of ancient 
people as our own, and this will mean (as the most important worldview component is religion) – acceptance 
of their religious beliefs. It is unlikely that somebody dare to do this; moreover, the historian is not required to 
participate neither in mysteries of Eleusis, nor in bacchanalia. In order to be able “to talk” with ancient people 
in their language, it is required to find common communication space, a kind of coordinate system, where such  
 
2 Платон. (1994). Собрание сочинений в 4 т. Т. З. Москва: Мысль, 433.
3 Diogenes, Laertius (1925). Lives of eminent philosophers. In two volumes. London: William Heinemann, New York: 
G.P. Putnam’s sons, vol. II, 465.
4 Достоевский, Ф.М. (1990). Бесы. Москва: Художественная литература, 244-245.
5 Халапсис, А.В. (2008). Постнеклассическая метафизика истории. Днепропетровск: Инновация. 
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a dialogue would be possible technically. We should not only put up with the fact that different from us people 
have professed another religion, but find the sense of it.

The coordinate system that assigns a specific meaning to alien (that means – “wrong”) religions, cannot 
be based on any particular religion; it should be neutral with respect to religious myths (so as not to become 
dependent on them), but it should be somehow connected with them (to act as a “middle term”). I believe 
that to understand the essence of religious myths, certain quasi-religious meta-myth is required that will able 
to remove the acute problem as to religion reality and establish space of understanding. And this cannot be 
ecumenism – too insignificant to explain something, as within the ecumenism the most characteristic things, 
the most important and fundamental things are emasculated in the name of common phrases that all religions, 
allegedly, teach us some abstract “good”, “peace”, etc. – a conclusion that is obviously “far-fetched”, coming 
into conflict with the entire history of religion. Meta-myth appeals to explain the world, but it should not 
substitute religion, as otherwise it will be a new religion that, just due to this fact, will be not able to fulfill the 
role of the medium in relation to the existing ones. In other words, meta-myth should have the features of both 
myth and religion, religious myth in its essence, but at the same time it should not claim to be a new religion 
or replace one myths with another in sake of adequate knowledge. 

I will take a popular idea of Multiverse as a basis now. I will not rest on its physical interpretation and 
those discussions that surround it6. The model of “parallel universes” is actively exploited even by science 
fiction authors; there are logical interpretations of this idea as well. In my study, the term “Multiverse” is used 
only as the efficient metaphor. 

Let us imagine that “going into past” by virtual “time machine”7, we arrive to certain parallel universe, 
the fundamental parameters of which more or less differ from ours. For instance, the lightning in clear sky 
is a rare atmospheric phenomenon in our world, and it may be the sign of deity will in another one. At first 
sight everything is reduced to the knowledge. Ancient people had no sufficient data as to natural processes, 
thus, allegedly, attributed all unexplainable things to supreme forces; since at present even a schoolchild does 
not see anything mysterious in it, our interpretation of world is “correct”, and interpretation of ancient people 
– “wrong”.

Certainly, we know about the nature much more than our ancestors did, but the social reality is always 
mythological with just indirect relation to natural phenomena. To study ancient culture, it is important to 
understand not how much natural scientific perceptions of its bearer differed from the “standard” (ours), but 
how myths, put by it into service, worked. If lightning cancels consular election results or changes the course 
of military campaign, it is not just an atmospheric phenomenon, but an element of social reality; but since 
it causes quite tangible consequences, that would be absent in another interpretation, the causal chains of 
this universe differ from ours, at least, they are not identical to it. The picture of the world is itself a part of 
the world, so it is absurd to say that that world is “wrong” because, allegedly, people have perceived natural 
phenomena not in the way we perceive them.

Other cultural “universes” are similar in general (physical) terms to our world; not elves and orcs live 
there, but people who experience emotions, similar to ours, etc. However, to some extent the inhabitants of 
that universe act quite “wrongly” according to the standards of our world, but essential and logical according 
to the standards of their world. And if we come to another world we have no right to impose them our “laws”, 
as they have no force there, or have the force, but in different way. We just have to accept during our “journey” 
the “laws” of another world in the course of familiarization with it (its understanding) and reconstruction. 

Let me give the following example to illustrate it. The reader of fantasy novel accepts its game rules, 
he/she acknowledges, for example, the fact that he/she is unable to move without magic in “that world”. 
Impossibility of certain events according to the measures of our world does not prevent him/her from perception 
of narration “acknowledging” author’s interpretation of “nature laws”. Such acknowledgement does not mean 
in any case that the reader will reject his/her scientific beliefs and will bring these “rules” to his/her “own” 
world. It is absurd to interpret the works of Tolkien in terms of modern physics, checking how they fit into the 
scientific model of the universe. We either accept the “rules” or put this book aside. The same thing is with 
6 Barrau, A. (2007). Physics in the multiverse. CERN Courier, December, 13-16.; Deutsch, D (1985). Quantum theory, 
the Church-Turing principle and the universal quantum computer. Proceedings of the Royal Society of London A 400, 
№ 45841, 97-117.; Ellis, G.F.R., Kirchner, U., Stoeger, W.R. (2004). Multiverses and physical cosmology. Monthly 
Notices of the Royal Astronomical Society, vol. 347, № 3, 921-936.; Universe or Multiverse? Bernard Carr (ed.) (2009). 
Cambridge University Press.; Грин, Б. (2007). Элегантная Вселенная. Суперструны, скрытые размерности и 
поиски окончательной теории. 3-е изд. Москва: Едиториал УРСС. 
7 Халапсис, А.В. (2007). Путешествие по волнам истории, или «Машина времени» для метафизика. Вісник 
Дніпропетровського університету. Соціологія. Філософія. Політологія. Вип. 14. 
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the past: we either accept the “world of ancient people” as “another world”, or say goodbye to the hope to 
understand it.

The given example should not be interpreted as an appeal “to go into fantasy” as to reconstruction of 
ancient cultures. Fantasy novel author creates predeterminedly fictional world, he/she does not claim that there 
is something that corresponds to such a world, and the reader is involved into game, knowing in advance 
that this is just a game. However, in case of historical narrative the things are different. No matter how many 
fabulous items there may be, the reader is sure that at least main content of such narrative is not a fiction. 

Dealing with comprehension of history theorist cannot do without giving certain particular ontological 
sense to his/her statements. Since the past cannot be represented in its past status8, he/she talks about it as 
if it still lasts, i.e. he/she creates a model of the past that, being a virtual world, is designed and established 
as unfabled, reconstructed world of real past. Speaking about the past as if it is present, the theorist moves 
himself/herself with the help of imagination into the past that is quasi-present for him/her. His/her virtual world 
is projected to the world of actual existence that distinguish history comprehension from fantasy or science 
fiction. Universes, created by the fantasy novel author, have no place to project to. However, there are attempts 
to assign to literary characters certain “existential nature”, for example, in the mystics of Daniil Andreev or in 
some works of Victor Pelevin, but I will not rest on such exotic concepts and evaluate them. 

As for me, Multiverse is recognition of fundamental possibility of existence of various aspects of 
existence, not reducible to a single system of ontological assumptions. In terms of philosophy and history, it 
means irreducibility of different cultural “worlds” to each other. However, although these worlds are irreducible, 
they are not impervious for “travelers”. In fact, the contacts between the different “worlds” representatives take 
place in real time, for example, when the bearers of different cultures, ideologies and religions meet; people 
can establish communication with each other, that would be impossible if the principles of these “worlds” 
were absolutely unique and closed from the outside observer. Each local civilization has its own worldview 
principles, however, there is no impassable chasm between them, although the French may believe it is odd to 
be Persian (the topic, brought up by Voltaire as to Persian Letters of Montesquieu). We cannot understand our 
ancestors all the time, and we do not always understand modern Persians, but if at least, to some extent, we 
do understand (or hope to understand) both of them, then there are theoretical obstacles for understanding the 
past of other nations. 

But how to do this? There is no necessity to believe in everything written by ancient authors, to create 
at the place of our temples the pagan cellae or to restore the cult of disappeared gods; it is not obligatory 
to become a pagan to understand paganism. However, if you come to an ancient society and wish to find 
“common language” with its inhabitants, you should accept the hypothesis that the laws of “their” world 
may considerably differ from ours. And in this “another world”, the impossible in “our world” becomes quite 
possible. To explain this let us conduct a thought experiment. 

We should assume that surrounding physical world is in fact not physical, that it represents universe, 
created by technical (computer) means of another world (in addition to such films as The Matrix or The 
Thirteenth Floor, some science fiction and fantasy novels, such an idea is also considered at the theoretical 
level, for example, in the article of Oxford Professor Nick Bostrom9). Based on this hypothesis, one may 
easily built respective model within which creators of the game or the players (or both of them, let’s say in the 
status of supreme and inferior deities) will be the gods for us, and our freedom and reality will become illusion 
(alternatively it will correspond to initially set in the game engine parameters). Although the “apex of creation” 
will hardly like a prospect of downgrade to “unit”, but we can choose another word, and the relationship 
between our world and the divine one may be considered similar to the abovementioned model. No matter how 
unusual it may seem, there will be people for whom “divine gamer” will be more preferable than “grandfather 
on a cloud”. Within the measures of this experiment, polytheism acquires new meaning.

The concept of “polytheism” is not identical to the concept of “paganism”, but due to the fact that these 
words are often used interchangeably, there is nothing surprising, since polytheism almost always assumes 
“paganism” as the belief in national gods. This belief not only accepts the possibility of another belief, but it 
suggests it; that is why polytheists are mostly quite tolerant to the beliefs of other nations and do not see any 
contradictions in it. It will be strange for them and even insulting in case the altars of their “native” gods are 
common with the “alien” nations. By the way, this is connected with the fact that the cult of the city (in ancient 
Greece, Rome and other societies) was closed for foreigners. If the latter manage to find the approach to 

8 Халапсис, А.В. (2006). Прошлое как укорененность-в-присутствии: метафизические размышления. Грані. 
Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах, 3. 
9 Bostrom, N. (2003). Are You Living In A Computer Simulation? Philosophical Quarterly, vol. 53, №211, 243-255.
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“our” gods, they may take their side and support them, not us. Jealousy in respect of gods not only abandoned 
missionary, but also treated it extremely negatively. Foreigners’ worship to other gods was seen as something 
quite natural, as they could have their own gods, quite real and powerful. Plato wrote about it as of obvious 
fact: “As you know (italics is mine. – A.H.), the gods divided all the countries of the world among themselves 
by lot” (Plato. Critias. 109b)10.

If the gods divided the Earth, it would be logical to assume that not only people may compete for their 
favor, but the gods themselves may compete with themselves that is reflected through competition between the 
nations. There is no need for a polytheist to try to build dizzying theodicy, trying at the same time to declare 
participation of Almighty God in history, and release him from responsibility for all indecent, taking place 
in it. If there is a struggle for flock and territory between the gods, then participation in such war on the side 
of one of them becomes practical, especially in case he promises his soldier a reward (for example, eternal 
life in paradise). In other words, the gods may compete with each other for influence in the world, using the 
fanaticism of the faithful for this purpose. Polytheism explains rather clearly the presence of different nations, 
different traditions and laws, competition and enmity between nations. At the same time, it does not divide 
people on the basis of religion that appear to be not a personal choice, but function of the citizenship (here I use 
the word “citizenship” in a broad sense, i.e. it is possible to be a “citizen of the tribe”). If the gods have divided 
the Earth, and my country is ruled by these gods, it is logical and natural that it will be I who will set up altars 
and hope for their support. Moreover, I may have quite a serious attitude to the faith of foreign person who 
builds altars to his/her gods and seeks their support. 

Let us further assume that the gods play and “leave the table” in case of loss (or do this by any other 
reason), that gives the possibility to connect more or less the presence of different religions, emergency and 
disappearance of new cults, etc. For example, “team of Olympians” lost out to the “team of Christ”, so that the 
latter received its resources and expanded its presence on the world map. It is possible to assume the presence 
of certain god-troll who suggests atheism to the people in order to anger his competitors. And so on, in the 
same manner. 

There are a lot of other private issues that any prophet with imagination will easily stitch to his/her 
taste and intentions. However, the proposed by me meta-myth is just the thought experiment, it does not claim 
to have any religious sense, as it does not hold any transcendent foundation (Revelation). This meta-myth 
cannot be considered as an ontological statement, being ad hoc hypothesis, allowing to reconcile different 
traditions in a consistent pattern, which in itself is only a temporary structure, “scaffolding” of knowledge. If 
it is “polytheism”, then not theological or ontological, but exclusively epistemological. Its acceptance does not 
provide philosophical conclusions, it is just a tool that is useful within the measures of its cognitive sphere. 
Accordingly, the results of its application will be purely informative, and they will determine the effectiveness 
of the method. The committed to the One God person may use the “epistemological polytheism” without 
prejudice to his/her faith, the same refers to an atheist – without prejudice to his/her disbelief. The historian 
may “go” to the world of the ancient Greeks, to admire the beauty of Aphrodite, Athena wisdom and power 
of Zeus, and then “come back” home, and to go together with his wife and children to the church for Sunday 
service. How to use this method?

We learn from the texts of ancient authors, for example, that a certain outstanding person ascended into 
Heaven and became a god, or that sexual relationship of certain god with a mortal woman led to the birth of 
the immortal hero. Of course, we reject these stories immediately as obvious fairy tales, fables, literary image, 
the element of political ideology, etc. The researcher will consider its mission accomplished in case he/she 
traces the origins of such beliefs and their analogues in other cultures. However, since this story was perceived 
by the ancient person as not fable, but as a genuine reality that defined not only his Weltanschauung, but also 
practical actions, then our reconstruction “miss the target”, we lose possibility to understand the people who 
have lived in such reality. Their “world” will seem to us as a fabulous invention; in addition, it is evident that 
the researcher will consider his/her own sense rather “adult” and objective. However, scientific worldview is 
also mythological11, it just operates one myths instead of others. We can ignore the mythology of the ancients, 
but we haughty believe that we have the right to consider beliefs of other eras as a delusion. Dispelling certain 
myths we create others, and between the “world” of our contemporaries and the “world” of the studied culture 
a chasm emerges and it is based on misunderstanding due to claims to “understanding beyond one’s mind”, as 
if someone gave us the right to view the world sub specie aeternitatis.

If we read about some fabulous, from our point of view, events, they should not be rejected on the basis 
10 Платон. (1994). Собрание сочинений в 4 т. Т. З. Москва: Мысль, 503.
11 Лосев, А.Ф. (1994). Миф – Число – Сущность. Москва: Мысль, 5-216.
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of creed. When in Rome, live as the Romans do. There may be another “laws of nature” in the studied by us 
world and things that seem impossible to us may have been there. This does not mean that we have to accept 
at their face-value all the myths, since ancient people also perceived many things critically. The researcher 
should accept the “laws” of that “world”, where he/she tries to dive, and on the basis of them (and not personal 
beliefs) to the degree of “possible”. 

For example, may the American senators of the deceased President of the USA declare him the god? 
You do not need to study legislation of the United Stated to give negative answer to this question. And the 
issue is not about legal studies, but about the fact that fundamental patterns of American culture (“the laws of 
world”) do not permit this. Legal acts may be adopted, modified and cancelled, but the “laws of nature” cannot 
be changed easily. The parameters of the world, where American society exists, do not permit the individual, 
even if he/she is a prominent and honored person, to become a god. 

However, in the myths of many nations, particularly Greeks and Romans, there are stories about the 
possibility of mortal heroes to become immortal gods under certain circumstances. Each of such occurrences 
was extraordinary, but still – fundamentally possible. However, is it possible? Skeptics have always been, and 
not all unconditionally believed in the truth of myths. Thinking of this, Cicero wrote: “As for the cases you 
allege of men who have risen to the status of divinity, you shall explain, and I shall be glad to learn, how this 
apotheosis it was possible, or why it has ceased to take place now” (Cicero. De natura deorum. III. XVI. 41)12. 
Cicero expresses doubts as to the possibility of a person to become a god, providing among others argument 
that nobody has become god in his time. However, his idea may be turned upside down. Indeed, why were 
people in ancient times able to become gods, and in the days of Cicero – not? Did the heroes become extinct? 

The treatise De natura deorum was written in 45 BC, and the next year was marked by the assassination 
of Julius Caesar, whom the crowd, probably not without prompt from his successor –proclaimed a god; large 
comet, in which they saw the soul of the deceased ruler, once again assured the Romans of their opinion 
correctness (Suet. Diuus Iulius. 88)13. Two years after (42 BC) senate approved formal deed and Octavian, 
adopted under testament by Caesar, became son of god (“divi filius” – this title may be found at his numerous 
coins)14. 

Apotheosis of Augustus was not accompanied by the comet, but there was a witness (Numerius Atticus), 
who saw as the soul of the deceased ruler ascended to Heaven (it is said that for his testimony he received 
from Libya – the widow of the god – one million sesterces). The foundation was laid and the new gods (and 
subsequently Claudius, Vespasian, Titus and others joined them) began to supplement the list of celestials.

Whereas while reading these stories, we see only political games, gullibility of crowd and amusing 
curiosities, it means that we are very far from understanding the ancient people (in this case – the Romans). 
Our skepticism does not say anything about “that” world, it just proves that we are left “home”, where worldly 
and otherworldly are separated by impassable abyss; we are angry and secretly envy those who have managed 
to build the bridge over it.

In our world an individual that has communicated with God, has all chances to continue communication 
with psychiatrist, in other “universe” people not only communicate with the gods, but also become gods 
themselves; though such things were not ordinary, but quite natural. Indeed, if the son of Venus, Aeneas, and 
son of Mars (and relative of Aeneas) Romulus have become gods, it is quite probable that they were followed 
by the descendant of Venus, Caesar, and his son, Octavian Augustus. And why should the Romans reject the 
testimony of Numerius Atticus, if their ancestors have believed Julius Proculus?

It is clear, that senators did not make a god from an individual in the literal sense, but assigned state cult 
on the basis of assumption that he/she had already become the god. Moreover, the senate was not the parliament 
in modern sense, it was the Council of Elders – the most honored and respected members of the society. Moral 
authority of such “fathers” (patres) just reinforced the will of crowd to consider the deceased ruler as the god 
that was not only the symbolic gesture of respect for merits, but also sacral performance. Temples for new 
gods were built, there were bestowed honors; for example, Tiberius, supervised by board-worship of the divine 
Augustus personally. That is the way of myths creation – perhaps they are strange from our enlightened point 
of view, but quite logical and consistent within their assumptions.

12 Cicero. (1967). De natura deorum. Academica. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, London: William 
Heinemann ltd., 324.
13 Suetonius. (1979). De vita Caesarum. In two volumes. Vol. I. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 
London: William Heinemann ltd, 118.
14 Curiously, that his treatise Cicero dedicated to Marcus Junius Brutus – future member of the conspiracy against Caesar, 
therefore – to future deicide.
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We may snipe the ancient faith, we may try to imitate them, but we should accept the fact that their 
“universes” differed from our and there were another “laws” in force. And, of course, no modern philosopher 
cannot hope to repeat the career of Marcus Aurelius – may be not the most original thinker, but our only 
colleague, who became a god officially; such was the will of the senate and people of Rome.

Conclusion. Philosophical comprehension of history is a self-understanding in two senses. Firstly, we 
learn, exploring the history, “How did we get here”, and secondly, we begin to realize more distinctively the 
specifics of own cultural background (and the restrictions imposed by it) in comparison with other cultural 
“worlds”. In both cases we are talking about, so to say, “the mirror of history”, through a specific space-time 
metric of which we recognize the features of own face. The proposed by me method of “epistemological 
polytheism” gives the possibility, from my point of view, to make our “communication” with the past closer 
and more effective as soon as the researcher will manage to move form haughty judgement (and judgement of 
condemnation) closer to understanding. The latter is possible only in case we recognize the right of the studied 
culture to perceive the world in its own way, and with all solemnity, without condescending hypocrisy and 
claims to absolute truth, take its “rules of game” and “laws” of its reality.
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«VAGUENESS» В АНАЛІТИЧНІЙ ФІЛОСОФІЇ: 
ІСТОРИКО-ТЕРМІНОЛОГІЧНІ ЗАУВАГИ

Анотація. У статті досліджується історія терміна “vagueness” у контексті проблеми його перекладу 
українською мовою. Хоч слово “vagueness” набуває технічного значення у слововжитку 
аналітичної (англо-американської) філософії на початку XX ст., його витоки сягають античності. 
На підставі мовознавчого та історико-філософського аналізу показано, що в сучасних логічних 
та філософських дослідженнях термін “vagueness” має характер неперекладності. Додатково 
обґрунтовано перекладання українською мовою терміна “vagueness” як «неясність», і таким 
чином, із двох можливостей при перекладі неперекладності обрано надання нового значення 
вже існуючому слову (інша можливість – запровадження неологізму – була відкинута). 
Теоретичні положення, фактичний матеріал і результати дослідження мають значення як 
внесок у вивчення історії філософських понять та можуть служити відправним пунктом для 
подальших досліджень явища неясності в Україні.
Ключові слова: історія філософії, аналітична філософія, явище неясності, парадокс «Купа». 

O. Sharko, graduate student
Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine

«VAGUENESS» IN ANALYTICAL PHILOSOPHY: 
HISTORICO-TERMINOLOGICAL REMARKS

Abstract. The article explores the history of the term “vagueness” in the contexts of the problem  
of its translation into Ukrainian. Although the word “vagueness” took on its technical meaning in  
the usage of analytic (Anglo-American) philosophy in the 20th century, its origins go back into 
antiquity. On the basis of a linguistic and historico-philosophical analysis was shown that in 
contemporary logical and philosophical studies the term “vagueness” functions as the untranslatable. 
Additionally it was argued that the most suitable translation of the term “vagueness” into Ukrainian 
is “неясність”, and thus, from the two possibilities of translating the untranslatable, assigning a 
new meaning to the existing word was chosen (another alternative – coining of a neologism – was 
rejected). Theoretical principles, factual material and results of the study could serve as a starting 
point for further investigations of the phenomenon of vagueness in Ukraine.
Keywords: history of philosophy, analytic philosophy, vagueness, sorites.

Постановка проблеми. Явище, яке відоме під назвою “vagueness”, є однією з найбільш 
досліджуваних проблем у сучасній аналітичній філософії, про що свідчить, зокрема, огляд праць, 
присвячених цьому явищу, що був опублікований у журналі «Analysis»1. В англійській мові абстрактний 
іменник “vagueness” та пов’язаний з ним прикметник “vague” є багатозначними та використовуються 
для позначення неясності, невизначеності, неоднозначності, нечіткості, невиразності, розмитості, 
розпливчатості, тьмяності, туманності тощо. Вони мають досить широке значення. Однак в 
аналітичній філософії вони вживаються як специфічні технічні терміни зі звуженим, порівняно з 
буденним, значенням. Тому у філософському слововжитку необхідно розрізняти термінологічне та 
не-термінологічне використання слів “vagueness” (німецьке Vagheit, французьке le vague) та “vague” 
(німецьке vage, французьке vague). Термінологічний слововжиток, який датується XX ст., пов’язаний 
з новим зверненням (після довгого періоду відносного нехтування) та обговоренням традиційного 
1 Eklund, M. (2011). Recent Works on Vagueness. Analysis, vol. 71, 352-363.
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парадокса “Купа”. Терміном “vagueness” позначають вид семантичної невизначеності (indeterminacy), 
що характеризується такими взаємопов’язаними властивостями: відсутність чітко визначених екстенсій, 
існування спірних випадків застосування, здатність призводити до появи парадокса “Купа. Специфічність 
як синхронії (тобто сучасного значення та положення в семантичному полі суміжних понять), так і 
діахронії (тобто історії становлення сучасного значення) дозволяє говорити про “vagueness” як про 
явище без відповідників та як “неперекладність”, що є вартою згадки в «Європейському словнику 
філософій». Як зазначається у вступі до цього “Лексикону неперекладностей”, «те, що йдеться про 
неперекладності, аж ніяк не означає, що [подібні] терміни… ніколи не перекладалися або не можуть 
бути перекладені; радше неперекладним є те, що постійно продовжують (не) перекладати. Але це 
свідчить, що їх переклад тією чи іншою мовою становить таку проблему, що інколи приводить до появи 
неологізму або надання нового значення старому слову: це покажчик того, наскільки в різних мовах як 
окремі слова, так і понятійні мережі не збігаються»2. 

Метою статті є дослідження діахронії терміна “vagueness” у контексті проблеми його перекладу 
українською мовою. Актуальність такого дослідження зумовлена відсутністю в Україні (та й узагалі на 
пострадянському просторі) ґрунтовних досліджень явища, яке позначається цим терміном. Тоді як для 
аналітичної філософії XX ст. парадокс “Купа” стає тим, чим парадокс “Брехуна” був для середньовічних 
філософів, а саме: пробним каменем для теорій (логічних, семантичних, мовних), в Україні сучасна 
проблематизація парадокса “Купа” в контексті досліджень явища, відомого як vagueness, є майже 
невідомою, на відміну від того ж таки парадокса “Брехуна”. Зважаючи на характер терміна “vagueness” як 
неперекладності, є доречним дослідити його історію (як у мовознавчому, так і в історико-філософському 
аспекті), перш ніж обговорювати проблему його перекладу українською мовою.

Мовознавчий (лексикологічний) аналіз терміна “vagueness”. Одразу варто відзначити, 
що жоден із загальних, тобто не-термінологічних, не-філософських, словників англійської мови не 
подає термінологічного (філософського) значення слова “vagueness”. В «Oxford English Dictionary»3 
зазначається, що слово “vague” запозичено в англійську мову з французької, яка, у свою чергу, запозичила 
слово “vague” у XII ст. з латини. Кінцевим його етимоном є латинське vagus “блукаючи, мандрівний; 
змінний; непевний”. Перша згадка слова “vague” в англійській мові датується серединою XVI ст. 
Спочатку слово “vague” використовувалося в значенні “сформульований у загальних або невизначених 
[indefinite] термінах; невиразно або неточно виражений; позбавлений подробиць та деталей (щодо 
висловлювань)”. Проте більшого поширення воно набуває в XVII–XVIII ст. Значення, більш наближене 
до сучасного термінологічного, а саме: “щодо слів, мови: той, що має неточне значення [not precise 
or exact in meaning]”, – вперше засвідчено 1690 р. в «Розвідці про людське розуміння» Дж. Локка. 
Значення “невизначений, невиразний, нечіткий [indefinite, indistinct]” вперше засвідчено 1704 р., теж у 
працях Локка. Уже в XIX ст. розвивається значення “такий, чия форма та обрис не мають визначеності; 
безформний, туманний, тьмяний”. Власне іменник “vagueness” є похідним від прикметника та 
засвідчений набагато пізніше: перша документальна згадка лише на початку XIX ст.

Більш детально простежити еволюцію значень слова “vague” дає змогу «Dictionnaire historique 
de la langue française»4. Французьке vague є давнім книжним (“ученим”) запозиченням класично 
латинського vagus (вперше зафіксовано у французькій мові 1213 р.). Класичне латинське vagus дійшло 
до давньофранцузької мови також усним шляхом (через народну латину) у своєму первинному значенні 
“блукаючий, мандрівний” у формі vai. Проте давньофранцузьке vai не збереглося через свою короткість 
та можливу омонімію з іншими словами. Первинним значенням латинського vagus було “такий, що 
не має постійного місцезнаходження”. З цього конкретного значення розвинулося також переносне 
значення “такий, що не має постійного положення, чий статус не є усталеним”. Дальша етимологія 
латинського vagus є невідомою (спірною). Французьке слово “vague”, яке походить від латинського 
vagus, спочатку функціонувало як іменник, а потім (від 1375 р.) як прикметник, у первинному 
латинському значенні “блукаючий, мандрівний [errant, vagabond]”, яке зберігалося до XVI ст.  
У функції прикметника, починаючи з XIV ст., слово “vague” також застосовується щодо неточних ідей, 
чуттів [des idées, des sentiments imprécises] (1316–1328) та щодо невизначеного простору, місця [un 
espace, un lieu indéfini] (1550). Починаючи з XVII ст. прикметник “vague” застосовується до того, що не 
можна точно локалізувати, наприклад болю, недуги (1661). Ідея “туманності, тьмяності [vaporeux, non  
 
2 Кассен, Б. (ред.), Сігов, К. (ред.) (2009). Європейський словник філософій: лексикон неперекладностей. Том 1. 
К.: Дух і літера, 13.
3 Simpson, J. (ed.), Weiner, E. (ed.) (1989). The Oxford English Dictionary. 20 volumes. 2nd edition. Oxford: OUP.
4 Rey, A. (dir.) (2012). Dictionnaire historique de la langue française. 3 volumes. 3ème edition. Paris: Le Robert.
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défini]” у слові “vague” появляється у слововжитку малярів наприкінці XVII ст. Прикметник “vague”, 
що все ще асоціюється з ідеєю “неточності [imprécision]”, застосовується також до того, що є непевним, 
двозначним або неясним [incertain, ambigu ou obscur] (1664). Іменник “le vague” в загальному значенні 
“неточність, неясність, невиразність (у застосуванні до ідей, чуттів)” вперше засвідчений лише 1754 р.

Історико-філософський аналіз терміна “vagueness”.
Античність. Вирази “vague” та “vagueness” походять від латинських vagus та vago[r] (мандрувати, 

блукати), що у своєму первинному значенні є відповідниками давньогрецьким pλaνητo′ς та pλaνa′ω, 
про що свідчить назва “планета”, тобто “мандрівна зірка” (a′sτη′r pλaνητo′ς, vaga stella), на противагу 
звичайним, так би мовити, “нерухомим” зіркам. Обидва давньогрецьких та латинських слова, разом з 
іншими похідними від них словами, знаходять також ужиток у метафоричному значенні в античних 
авторів-філософів. Хоч метафоричний ужиток і можна перекладати в сучасних західноєвропейських 
мовах словами, що походять від латинського vagus, проте переносне значення, що є характерним для 
античних авторів, полягає в змінності, плинності, нестабільності, нерегулярності речей у світі, а не їх 
невизначеності, неясності (звичного значення в сучасних мовах). Це стосується тих випадків, наприклад, 
коли Арістотель в «Нікомаховій етиці» пише про змінність, розпливчатість (pλa′νη) предмета науки 
про державу або політики (тобто блага)5; або коли Цицерон у трактаті «Про природу богів» пише, що 
про безсмертних богів «треба мати думку не хибну та хитку… а стійку та визначену (non vaga sed... 
certa sententia)»6. Проте цей ранній, лише частково наближений до сучасного значення слововжиток є 
рідкісним, спорадичним. Подібно до того, як в сучасній філософії слово “vague” одночасно заступає 
численні терміни новочасної філософії (наприклад, щодо ідей та понять: (не)ясний, (не)виразний, 
плутаний), без того щоб кожному з них відповідав один єдиний відповідник, так само знаходимо 
цілу низку давньогрецьких та латинських виразів (як, наприклад, заперечення oν′κ/μη′  a′κriβη′ς/-vς  
(неточний) або a′saφη′ς/-vς (непевний), що можуть бути одночасно перекладені в сучасній 
філософії єдиним словом “vague”. Окрім заперечень oν′κ/μη′  a′κriβη′ς/-vς та a′saφη′ς/-vς, у значенні 
“невиразність, неясність” часто використовувався вираз a′μνdvς (букв. тьмяний, туманний). Також від 
дієслова o′rizω (відмежовувати, визначати) походять як вираз a′o′risτoς (невизначений, непевний), 
так і вираз a′dio′risτoς (невизначений, неозначений). Поза термінологічним ужитком в Арістотелевій 
логіці (a′o′risτoς o′νoμa та a′o′risτoς r′η′μa – це невизначені імена та дієслова, що постають завдяки 
запереченню (наприклад, “не-людина”, “не-бігати”)7, а a′dio′risτoς κaτηgoriκo′ς позначає невизначене 
судження на противагу загальному та частковому судженню8), a′dio′risτoς зустрічається лише зрідка, 
однак a′o′risτoς зустрічається часто, зокрема у своєму головному значенні “не[до]визначеність”. Ці 
давньогрецькі вирази були відносно уніфіковано перенесені до латини, причому відбулося пересікання 
семантичних полів, а саме: oν′κ a′κriβη′ς (неточний) передається як «incertus» / «indiligens» / «non 
subtilis», a′saφη′ς (неясний/непевний) – як «non planus» / «non manifestus» / «incertus», a′o′dio′risτoς / 
a′dio′risτoς (невизначений) – як «in[de]finitus» / «indeterminatus» / «indistinctus», та a′μνdro′ς / a′μaνro′ς 
(тьмяний, туманний) – як «obscurus».

На питання, чи стоїть за ужитком цих виразів щось подібне до сучасних теорій явища vagueness (як 
можна було б очікувати від обговорення античними філософами парадокса “Купа”), мусимо відповісти 
запереченням, оскільки була відсутня основна передумова сучасної дискусії про парадокс “Купа”, а саме: 
визнання абсолютної застосовності критерію формальної правильності. Лише у філософії стоїків думка 
про абсолютну застосовність критерію формальної правильності відігравала важливу роль, що також 
пояснює, чому проблема парадокса “Купа” отримала таке велике значення в їхньому логічному вченні. 
Секст Емпірик так описує дилему, перед якою ставили стоїків (академічні) скептики міркуваннями на 
кшталт парадокса “Купа”: або стоїки мусять визнати, що «не зможуть відрізнити софізм від [правильного] 
міркування… якщо форма міркування є правильною, а засновки є істинними» (і таким чином 
прийняти, наприклад, абсурдний висновок міркування, що використовується при побудові парадокса 
“Купа”), або вони мусять визнати, що «не мають загальноприйнятого критерію [правильності]»9.  
Однак в античності парадокс “Купа” загалом не пов’язувався з питанням про формальну правильність 
міркувань. Пізні коментатори парадокс “Купа” розглядали переважно в контексті вчення про точність 
(a′κri′βeia).

5 Аристотель, Микеладзе, З.Н. (ред.) (1981). Сочинения в 4-х томах. Т. 2. М.: Мысль, 55-56.
6 Цицерон, М.Т., Майоров, Г.Г. (ред.) (1985). Философские трактаты. М.: Наука, 100.
7 Аристотель, Микеладзе, З.Н. (ред.) (1981). Сочинения в 4-х томах. Т. 2. М.: Мысль, 94.
8 Ibid, 100.
9 Секст, Эмпирик, Лосев, А.Ф. (ред.) (1976). Сочинения в 2 томах. Т. 2. М.: Мысль, 315.
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Середньовіччя та Відродження. У середньовіччі термін “vagus” використовувався в контексті 
обговорення семантичних теорій, зокрема теорій про сингулярні терміни та їх властивості. Поняття про 
“conceptum vagum” використовували (спочатку Жан Бурідан, а потім інші автори після нього, наприклад 
Микола Орезмський) для вирішення проблеми засвоєння сингулярних термінів, що постає перед однією 
з центральних доктрин середньовічної філософії мови, що пов’язана з теорією, згідно з якою мовлення 
(та мислення) співвідноситься з внутрішньою ментальною мовою, без якої жодне висловлювання 
не є осмисленим10. Термін “vagus” також використовувався в теології. Наприклад, Тома Аквінський, 
намагаючись вирішити апорію триєдності Бога, пояснював іпостасі триєдиного Бога як «individuum 
vagum», тобто коли застосовуємо слово “особа” щодо трьох іпостасей Бога, то маємо справу з «нечітко 
позначеною індивідуальною річчю»11.

Проте історія сучасного слова “vagueness” має за джерело не схоластичну термінологію, яка 
протривала в університетах до XVII ст. Радше, його джерело слід шукати в тій трансформації значення 
слова “vague”, що відбулася в середньовічній латині та давньофранцузькій мові наприкінці XII ст. та 
внаслідок якої прикметник “vague” в (давньо)французькій мові, поряд зі значеннями “мандрівний, 
блукаючий / нестійкий, змінний, плинний”, набуває нових значень: від XIV ст. – переносне значення 
“нелокалізований, невиразний, невизначений (біль, фарба)” та від XVI ст. – сучасного значення 
“неточний, неясний (мова, ідея, чуття)”. В останньому значенні слово було запозичено спочатку 
англійською мовою, а потім німецькою. Слово “vague” в сучасному значенні остаточно закріпилося в 
англійській книжній мові в XVII ст., а слово “vage” – у німецькій Bildunssprache у XVIII ст.

Новий час. Слова, що походять від латинського vagus, проте які використовуються в новому, 
відмінному від античного, значенні, знаходимо від XVII ст. в англійських та французьких філософів 
та від XVIII ст. – у німецьких. Ранній новочасний ужиток “нового” слова (точніше, старого слова в 
новому значенні) у різних авторів виявляє спільну тенденцію: слова “vagus” (у текстах, написаних 
латиною), “vague” (в англійських та французьких текстах) та “vage” (у німецьких текстах) вводяться не 
як terminus technicus, радше вони стоять поряд зі специфічною новочасною термінологією (не)ясний 
та (не)виразний [(in)clarus et (in)distinctus], плутаний [confusus]), яка потім, у сучасній філософії, була 
значною мірою витіснена словами “vague”, “vagueness”. Давній, античний елемент у значенні слова 
“vagus”, а саме: “хиткий, нестійкий, нерегулярний, плинний”, – ще добре відчутний у Р. Декарта, коли він 
пише про “туманні та змінні опінії” («vagas… & mutabiles opiniones»), на відміну від істинного та певного 
знання («veram & certam scientiam»)12. Проте в Декарта та його наступників-картезіанців (зокрема,  
А. Арно та П. Ніколя в так званій “логіці Порт-Рояля”) використання слова “vagus” жодним чином не 
пересікається зі спеціальною картезіанською термінологією “(не)ясних”, “(не)виразних”, “плутаних” 
(ідей, понять). Однак уже Дж. Локк використовує слово “vague” в сучасному значенні, зокрема, коли 
в “Листі до читача” «Розвідки про людське розуміння» він скаржиться на «неясні та беззмістовні 
форми висловлювання (vague and insignificant Forms of Speech)»13, а в самому тексті «Розвідки» не раз 
полемізує проти «невизначених ідей (vague Ideas)»14. Але коли Локк безпосередньо аналізує поняття 
ідеї або характеризує мову, він використовує виключно усталену новочасну термінологію, наприклад, 
коли пише, що «одні ідеї є ясні (clear), а інші – неясні (obscure), одні є виразні (distinct), а інші – 
плутані (confused)»15; або що «всі науки та галузі знань є… перенавантажені неясними (obscure) та 
двозначними (equivocal) термінами…»16. У «Новій розвідці про людське пізнання» Г. Ляйбніц загалом 
теж дотримується традиційної термінології, хоч він іноді використовує такі вирази, як «недовершена, 
невизначена сутність (essences vague)» та «невизначена ідея (idée vague)»17. Власне, французький 
переклад «Розвідки» Локка можна вважати суттєвим фактором в усталенні нового значення слова 
“vague”, адже у французькому перекладі воно використовується в близькому до сучасного значення в 
багатьох місцях, де в оригіналі переважно вживається слово “loose”, наприклад: «application vague des 
noms», «signification vague», «usage vague des mots», «notions vagues», «discours vague».
10 Lagerlund, H. (2004). Vague Concepts and Singular Terms in a Buridanian Language of Thought Tradition. Proceedings 
of the Society for Medieval Logic and Metaphysics, vol. 4, 25-36.
11 Аквинский, Фома (2002). Сумма теологии: Часть 1. Вопросы 1-43. Киев: Ника-Центр, 388.
12 Декарт, Р., Хома, О. (укл.) (2014). «Медитації» Декарта у дзеркалі сучасних тлумачень. К.: Дух і літера,  
246-247.
13 Locke, J., Nidditch, P.H. (ed.) (1979). An Essay Concerning Human Understanding. Oxford: OUP, 10.
14 Ibid, 593.
15 Ibid, 363.
16 Ibid, 510.
17 Лейбниц, Г.В., Нарский, И.С. (ред.) (1983). Сочинения в 4-х томах. Т. 2. М.: Мысль, 304-305.
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Критичне ставлення новочасних філософів до (пізньої) схоластичної філософії виявляється, 
зокрема, у критиці непомірного інтересу середньовічних філософів до термінологічних дистинкцій, з 
чим пов’язується скепсис щодо мови, характерної для філософії Нового часу. Одним із проявів цього 
скепсису є думка про те, що мова може стояти на перешкоді справжньому пізнанню речей, а обговорення 
мовних (термінологічних) проблем часто веде лише до пустої балаканини. Як яскраво показують 
наведені цитати з творів філософів Нового часу, ця підозріливість до схоластичного філософування часто 
виражається за допомогою слова “vagus”. Х. Вольф був тим філософом, який у новочасній філософії за 
допомогою терміна “vagus” термінологічно усталив проблему “чіткого” слововжитку у філософії. Так, 
у «Раціональній філософії або логіці» Вольф стверджував, що від філософів вимагається, щоб вони у 
своїх міркуваннях використовували вирази, що не змінюють свого значення під час аргументації. Таким 
чином, мова філософії мусить бути чітко визначеною, незміною та не мусить бути неясною («constans 
esse debet... vocis significatus, adeoque determinatus, non vagus»)18. У технічній частині своєї “Логіки” 
Вольф визначає «terminus vagus» як такий термін, якому не відповідає жодне незмінне поняття («cui non 
constanter invariata respondet notio»)19, що особливо стосується того разу, коли термінами позначаються 
темні та плутані поняття («Si quis cum voce jungit notionem obscuram, vel confusam... termini significatus 
vagus est»)20. З “невизначеним, неясним” судженням («judicium vagum»), на відміну від визначеного 
судження («judicium determinatum»), маємо тоді справу, коли його логічна форма не є достатньою, 
тобто коли поняття суб’єкта не міститься в понятті, що позначається предикатом («subjectum ita non 
exhibet, ut notio ejus includat id, per quod praedicatum determinatur»)21. Нарешті, “неясне” висловлювання 
(«vaga propositio») – це висловлювання, яке позначає («significatur») неясне судження, що особливо 
має місце, коли воно містить неясні вирази22. Варто зауваги, що вже сам Вольф відзначав, що його 
приклади показують, що (за винятком царини математики) більшість виразів, суджень та висловлювань 
є невизначеними, неясними, нечіткими («exempla ubivis obvia sunt»)23. Проте Вольфове усталення 
терміна “vagus” не закріпилося: не знаходимо його в жодному філософському словнику того періоду, 
ані пізніших часів, не відіграє він також жодної ролі в підручниках з логіки або риторики. Таким 
залишатиметься стан справ аж до середини XX ст. Причину цього слід шукати в тому, що словом 
“vagus” тоді ще не позначали жодного самостійного мовного явища. Радше ним позначали будь-яке 
ухилення від методичного ідеалу точності, що (знову) відкрили Декарт та інші новочасні філософи.

XIX та XX століття. Формування сучасного поняття “vagueness” припадає на кінець XIX 
ст. Поворот до сучасної концепції пов’язаний значною мірою з ім’ям Г. Фреге. Хоч Фреге ще не 
використовував окремого слова “Vagheit” як спеціального терміна (тобто безпосереднього німецького 
відповідника англомовному терміну “vagueness”), проте у зв’язку з парадоксом “Купа” він вказував на 
необхідність точних меж у поняттях, оскільки інакше будуть порушуватися закони класичної логіки. 
Таким чином, Фреге був першим, хто визначив явище “нечітких” меж як явище sui generis. У рамках 
проблематизації явища, яке пізніше отримало назву “vagueness”, Фреге використовує метафоричний 
образ наявності в екстенсій понять нечітких, розмитих меж, що поступово (непомітно) переходять у 
тло24. Можливо, під впливом ідей Фреге Б. Рассел 1923 р. опублікував статтю під назвою «Vagueness», з 
якої розпочинається сучасна дискусію щодо парадокса “Купа” в аналітичній філософії. Однак у своєму 
визначенні поняття “vagueness” як «one-many relation»25 Рассел ще нечітко відмежовує vagueness від 
простої невизначеності. Лише М. Блек у статті «Vagueness: an exercise in logical analysis» (1937), яка була 
написана як відповідь Расселу, виразно відрізняє vagueness від інших видів семантичної невизначеності, 
таких як багатозначність, загальність та неспецифічність, і, таким чином, надає виразу “vagueness” 
як статусу terminus technicus, так і значення, яке з того часу він має в аналітичній філософії. Блек 
поєднує аналіз Рассела з ідеями Ч. Пірса, який незалежно від Фреге виокремив vagueness як незалежне 
явище. Згідно з Пірсом, «висловлювання є неясним (vague), коли існують такі стани справ, стосовно 
яких… є суттєво непевним (intrinsically uncertain), чи можна їх розглядати як такі, що стверджуються 
18 Wolff, Ch. Philosophia rationalis sive Logica (1728). <http://books.google.com.ua/books?id=h-gTAAAAQAAJ&hl=u
k&source=gbs_navlinks_s/> (2015, квітень, 20), 73.
19 Ibid, 175.
20 Ibid, 176.
21 Ibid, 285.
22 Ibid, 284.
23 Ibid, 285.
24 Frege, G., Geach, P.T. (ed.), Black, M. (ed.) (1960). Translations from the Philosophical Writings of Gottlob Frege. 
Oxford: Basil Blackwell, 159.
25 Russell, B. (1923). Vagueness. The Australian Journal of Philosophy and Psychology, vol. 1, 89.
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чи заперечуються цим висловлюванням…»26. Окремо варто відзначити, що поряд із цим розвитком ідей 
щодо явища “vagueness” у ранній аналітичній філософії (від Фреге до Блека) існував також паралельний 
розвиток ідей у Польщі. Як можна очікувати, представники Львівсько-Варшавської школи, на логічні 
погляди яких значний вплив мала семантика Міля та логіка Фреге, теж приділяли увагу явищу нечітких 
меж. Наприклад, Т. Котарбінський позначає вираз властивості як хиткий (в оригіналі – “chwiejny”, в 
англійському перекладі – “vague”) тоді, коли той пов’язаний з поняттям відповідного ступеня виражання27. 
К. Айдукевич не лише посилається у своїх міркуваннях на поняття, що є відповідником “vagueness” 
сучасної аналітичної філософії, а саме “nieostrość” (наприклад, при обговоренні проблеми універсалій), 
– але й дає йому цікавого визначення: «термінами з нечітким значенням (в оригіналі – “nieostry”, в 
англійському перекладі – “vague”) є такі терміни, чиє використання в розв’язуваному (rozstrzygalny) 
згідно з правилами мови контексті може зробити цей контекст нерозв’язуваним (nierozstrzygalny) згідно 
з цими самими правилами мови»28.

Проблема перекладу терміна “vagueness”. Отже, слово “vagueness” на початку XX ст. набуває  
нового, технічного значення у слововжитку аналітичної (англо-американської) філософії завдяки  
Ч.С. Пірсу, Б. Расселу та М. Блеку. Постає питання, як перекладати термін “vagueness” у його технічному  
значенні. Найпростішою ситуація здається в більшості західноєвропейських мов, де можна 
використовувати слова, що, як і англійське vague, походять від латинського vagus (наприклад, французьке 
vague, італійське, іспанське та португальське vago, німецьке vage, нідерландське vaag, шведське та 
норвезьке vag, чеське vágní), застерігаючи, що ці слова необхідно розуміти виключно у специфічному 
для аналітичної філософії значенні. Проте латинське vagus поширилося на схід не далі чеської мови: 
vágní та vágnost дійшли чеської за посередництвом німецької мови. Уже в сусідній польській мові для 
передачі термінологічного слововжитку англійського vagueness використовують переважно термін 
“nieostrość”29. Nieostrość походить від прикметника “nieostry”, що буквально значить “негострий”. Проте 
під гострістю іноді мається на увазі гострота зору, тому nieostry може мати значення на кшталт “такий, 
ніби його спостерігає людина, яка має поганий зір”, звідки походить переносне значення “такий, що має 
нечіткі контури; розмитий, розпливчатий, невиразний”. У польському термінологічному ужитку слова 
“nieostrość” відчутний вплив слововжитку Г. Фреге. Відомо, що ідеї Фреге відіграли важливу роль у 
формуванні сучасної концепції неясності, зокрема його так зване вчення про логічно досконалу мову. 
Однією з перешкод для цієї доктрини Фреге вважав нечіткі межі (unscharfe Grenzen) у понять. Семантика 
польського nieostry точно відповідає семантиці німецького unscharf, та уже представники Львівсько-
Варшавської школи використовували його паралельно до слововжитку Фреге. І хоч Рассел використав 
термін “vagueness” (і в цьому його наслідують сучасні англо-американські філософи) для позначення 
явища, яке вперше окреслив Фреге, сучасні польські дослідники, спираючись на власну термінологічну 
традицію, продовжують використовувати для позначення цього явища слово “nieostrość”.

Однак, на відміну від Польщі, в Україні вплив аналітичної філософії донедавна був мінімальний. 
За браком філософської традиції, подібної до польської, проблема перекладу постає з особливою 
гостротою. Зважаючи на попередні термінологічні зауваги, існує дві можливості перекладу терміна 
“vagueness”:

(1) Запровадження неологізму. Якщо зважати на чеський відповідник англійському vagueness, 
то ймовірним неологізмом в українській мові мав би бути вираз “ваґність” (прикметник – “ваґний”). 
Запровадження неологізму має ту перевагу, що стає можливим недвозначно вказати на явище, про яке 
має йтися (без утручання зайвих асоціацій, що можуть вводити в оману, які пов’язані використанням 
питомого слова). Однак використання неологізму “ваґність” здається неприйнятним зі стилістичних 
причин (на відміну, скажімо, від ситуації в польській мові, в якій існує чимало запозичень, що походять 
від латинського vagor, а саме: wagary, wagarować, wagus, wagant, wagabunda тощо, а тому новотвір на 
кшталт wagny викликав би набагато менше заперечень).

(2) Надання нового значення вже існуючому слову. У цьому разі можливими виразами для 
перекладу терміна “vagueness” є: неясність, невизначеність, неоднозначність, нечіткість, невиразність, 
26 Peirce, C.S., Baldwin, J.M. (ed.) (1902). Vague (in logic). Dictionary of Philosophy and Psychology. New York: 
MacMillan, 748.
27 Kotarbiński, T., Bidwell, G. (ed.), Pinder, C. (ed.) (1966). Gnoseology: The Scientific Approach to the Theory of 
Knowledge. Oxford, Pergamon Press. 24.
28 Ajdukiewicz, K. (1937). Problemat transcendentalnego idealizmu w sforwułowaniu se-mantycznym. Przegląd 
Filozoficzny, t. 40, 284.
29 Odrowąż-Sypniewska, J., Stalmaszczyk, P. (red.) (2011). Filozoficzne koncepcje nieostrości. Metodologie 
językoznawstwa. Od genu języka do dyskursu. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 49–71.
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розмитість, розпливчатість, тьмяність, туманність. Найбільш доречним для передачі українською мовою 
значенням, що відповідає значенням слів “vagueness” та “vague” в аналітичній філософії, здаються 
слова “неясність” та “неясний”. У кінцевому підсумку вибір слів “неясність” та “неясний” для передачі 
термінів “vagueness” та “vague” є довільний та лише відображає вподобання автора. Проте слово 
“неясність” здається більш стилістично нейтральним у порівняні з такими виразами, як розмитість, 
розпливчатість, тьмяність, туманність. Натомість вирази невизначеність та неоднозначність 
структурно відповідають таким поширеним у сучасній філософії мови термінам, як “indeterminacy” 
та “ambiguity”, тоді як за виразом “нечіткий” у вітчизняній логічній традиції закріпилося значення, що 
відповідає англійському fuzzy (див.: нечітка логіка – fuzzy logic).

Висновки. Історико-термінологічний аналіз показує, що слово “vagueness” у сучасних 
філософських та логічних студіях є неперекладністю. Його термінологічний слововжиток, який датується 
XX ст., пов’язаний із новим зверненням до традиційного парадокса “Купа”. Слово “vagueness” набуває 
нового, технічного значення у слововжитку англо-американської аналітичної філософії головно завдяки 
Ч.С. Пірсу, Б. Расселу та М. Блеку. Із двох варіантів “перекладу” неперекладності – запровадження 
неологізму або надання старому слову нового значення – для передачі терміна “vagueness” українською 
мовою перевага надається другому, а саме: терміни “vagueness” та “vague” пропонується позначати 
словами “неясність” та “неясний”. Теоретичні положення, фактичний матеріал і результати дослідження 
дозволяють контекстуалізувати явище неясності в історії філософії та надають чудову можливість 
входження до найсучасніших дискусій з приводу проблеми неясності – однієї з центральних проблем 
філософської логіки та філософії мови.
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THE HISTORY OF UKRAINE
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АГРАРНІ ВІДНОСИНИ В НАДДНІПРЯНСЬКІЙ 
УКРАЇНІ МОДЕРНОЇ ДОБИ У СВІТЛІ 
ДОСЛІДЖЕНЬ ПОЗИТИВІСТСЬКОЇ 
ІСТОРІОГРАФІЇ 1870–1920-х рр.

Анотація. У статті підбито підсумки досліджень проблеми аграрних відносин модерної доби 
в Наддніпрянській Україні в річищі позитивістської історіографії 1870–1920-х рр. Автор виявив 
обумовленість використання в працях істориків методів економічної статистики, мікроаналізу 
економічного cтану селянських господарств та ін. актуальністю вирішення аграрно-селянського 
питання.
Ключові слова: позитивістська історіографія, соціальна історія, аграрні відносини, земельна 
власність, земельні реформи. 

O. Zhytkov, PhD in History
Kyiv National University named by Taras Shevchenko 

AGRARIAN RELATIONS IN NADDNIPRIANSKA 
UKRAINE OF A PERIOD OF MODERN  
IN RESEARCHES OF POSITIVIST  
HISTORIOGRAPHY OF 1870 – 1920’S

Abstract. The article summarizes the researches on agrarian relations of the period of modern in 
Naddniprianska Ukraine towards positivist historiography of 1870 – 1920’s.The author discovered 
the reason of use the method of economic statistics and microanalysis of economic health of farms 
etc. by urgency of solving the agrarian and peasant problem.
Keywords: positivist historiography, social history, agrarian relations, land property, land reform.

Звернення до витоків позитивістської історіографії України на фоні інтелектуальної експансії 
до європейської гуманітаристики французької школи анналів, соціології П. Бурд’є або теорії 
модернізації С. Блека, В. Цапфа, Є. Гідденса, У. Бека, К. Мюллера та ін. виглядає, щонайменше, як 
спроба її повторної інституалізації. Перші кроки щодо цього було зроблено на початку 2000-х років. 
Доба класичного історизму в пострадянській історіографії представлена теоретичними здобутками 
українських, білоруських, російських учених1. Поземельні відносини в українських землях, як  
 
1 Водотика, С.Г. (2000). Історична наука УРСР 1920-х років: соціополітичні, організаційні та концептуальні 
основи функціонування: дис. … д-ра іст. наук: Київ, Інститут історії України; Нечухрин, А.Н. (2003). 
Теоретико-методологические основы российской позитивистской историографии (80-е гг. ХIХ века – 1917 г.). 
Гродно: ГрГу.; Стельмах, С.П. (2005). Історична наука в Україні епохи класичного історизму. XIX – початок  
ХХ століття: монографія. К: Київський ун-т.; Нечухрин, А.Н., Рамазанов, С.П. (2007). Содержание понятия 
«кризис историографии». Крынiцазнауйства I спецыяльныя гiстарычныя дысцыплiны. – Навуковы зборнiк.  
Вып. 3. – Мiнск: БДУ; Яремчук, В. (2009). Минуле України в історичній науці УРСР післястлінської доби. Острог: 
Видавництво Національного університету «Острозька Академія».
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складова частина модернізаційних процесів, які активізувалися в Російській імперії в період другої 
половини XIX – початку ХХ ст., висвітлювалися і публікаціях В. Дубінського, В. Кулікова, В. Бондара, 
Ю. Присяжнюка2. Роль державних установ, губернських земельних банків, розвиток сімейного 
селянського господарства фермерського типу, побудованого на принципах «моральної економіки», а 
також історіографія кооперативного руху в Наддніпрянській Україні фахово подані в працях В. Шевченка, 
В. Гоцуляка, В. Бондара, дисертаційному дослідженні та монографії черкаського історика І. Фаренія3. 
Однак спеціального історіографічного дослідження поземельних відносин передреволюційного часу в 
аспекті оцінок позитивістської історіографії 1870-х – 1920-х рр. ми не виявили. Накопичений у працях 
вітчизняних і зарубіжних (російських) учених розмаїтий фактичний матеріал, значні дані економічної 
статистики очікують на об’єктивний історіографічний аналіз. 

Відзначимо, що в останній третині ХІХ ст. в російській іcторіографії помітно зростає число 
досліджень, присвячених окремим аспектам аграрних відносин. У літературі того періоду виділяють 
три напрями: консервативний, ліберальний і революційно-демократичний. У свою чергу, кожен із 
них не був однорідним. Жвавий інтерес з боку вчених-економістів, земських статистиків, агрономів, 
урядових чиновників викликав стан селянського господарства. Аграрне питання з різних позицій 
аналізували відомі в історії Росії особистості, вчені: С. Вітте, В. Воронцов, В. Гурко, А. Єрмолов, 
Г. Ільїн, О. Кауфман, В. Ленін, М. Макаров, П. Маслов, М. Огановський, О. Пєшехонов, Д. Піхно, 
О. Посников, С. Прокопович, О. Салтиков, В. Святловський, П. Столипін, М. Туган-Барановський, 
О. Чаянов, О. Чупров та ін.4 Багато розвідок вийшло з-під пера відомих українських громадських й 
політичних діячів: В. Садовського, О. Скоропис-Йолтуховського, М. Стасюка, Є. Чикаленка та ін. 
Майже всі вони підкреслювали наявність в імперії особливого «аграрного питання», звертали увагу 
громадськості на низький рівень народного добробуту, поганий стан матеріально-технічної бази, 
низький культурний рівень населення і т. ін., але рецепти виходу з кризи пропонувалися відмінні, а 
часом діаметрально протилежні. Одні з них (М. Туган-Барановський) стверджували, що аграрний лад 
імперії є чимось своєрідним, що кардинально відрізняє його від аграрного ладу європейських країн, 
інші (П. Лященко) вбачали в аграрно-економічній еволюції Росії ті самі риси, що були притаманні 
більшості країн Європи5.

Вперше селянське господарство як виробничий комплекс досліджував П. Маслов. У той час як 
М. Ільїн (В. Ульянов – Ленін) стверджував, що соціальна диференціація селянства в 1890-х роках уже 

2 Дубінський, В.А. (2002). Аграрне питання кінця ХIХ – початку ХХ століття в радянській історіографії. Наукові 
праці Кам’янець – Подільського державного педагогічного університету. Історичні науки, том 8. Кам’янець 
– Подільський: «Оіюм», 68–74; Куліков, В.О. (2003). Українська радянська історіографія історії селянського 
господарства України другої половини ХIХ – початку ХХ ст. Вісник Харківського нац. ун-ту. Серія: Історія. 
№603.6. Харків:Видавництво ХНУ., 185 – 191; Бондар В. (2013). Аграрно-селянське питання другої половини 
ХIХ – початку ХХ ст. в радянській історіографії. Історіографічні дослідження в Україні Вип. 23. К.:Ін-т історії 
України НАН України, 238–257; Бондар В. (2008). Сучасна історіографія проблем селянського господарства 
України пореформенного періоду. Український історичний збірник: Вип. 11. Київ: Інститут історії України НАН 
України, 408 – 416; Бондар, В.В., Присяжнюк, Ю.П. (2011). Cучасна історіографія пореформеного селянства. 
Український історичний журнал. № 2. Київ: Інститут історії України НАН України, 180 – 201.
3 Шевченко, В.М. (2007). Проблема ринкових відносин в Україні другої половини ХIХ–початку ХХ ст. в історіографії. 
Український історичний журнал. № 5. Київ: Інститут історії України НАН України, 188 – 205; Шевченко, В. (2002). 
Кому належала земля у 1917 році: до постановки проблеми. Історична наука: проблеми розвитку. Луганськ: 
Видавництво Східноукраїнського національного університету імені В. Даля, 126 – 130; Шевченко, В.М. (2002). 
Земля та її господарі: загадки історії (до питання про мобілізацію земельної власності в Україні у 1861–1917. 
Література та культура Полісся. Вип. 20. Ніжин:[б.в.], 94–97; Гоцуляк, В.В. (2001). Реформа 1861 року в Україні: 
історіософський та джерелознавчий аспекти. Український селянин. Вип. 2. Черкаси: Видавництво ЧНУ ім. Богдана 
Хмельницького, 18–25; Фареній, І.А. (2008). Кооперативний рух у Наддніпрянській Україні в другій половині  
ХIХ – на початку ХХ століття. – Черкаси: «Відлуння – Плюс», 7–24.
4 Ермолов, А.С. (1906) Наш земельный вопрос. СПб.: Типография В.Киршбаума; Ленин, В.И. Капитализм в 
сельском хозяйстве (1899). Ленин, В.И. Полн собр. соч. – Т. 4; Ленин, В.И. Аграрная программа социал-демократии 
в первой русской революции 1905–1907 годов (1907). Ленин, В.И. Полн собр. соч. – Т. 16; Пешехонов, А.В. (1911) 
Экономическое положение крестьян в пореформенное время. Великая реформа. Русское общество и крестьянский 
вопрос в прошлом и настоящем. М.: Издание Т-ва И. Д. Сытина, Т. 6; Прокопович, С.Н. (1907). Аграрный вопрос 
в цифрах СПб.: Типография т-ва «Общественная польза»; Чаянов, А.В. (1989). Что такое аграрный вопрос? 
Избранные произведения: Сборник. М.: Московский рабочий.
5 Туган-Барановский, М.И. (1906). Национализация земли. Очерк движения в пользу национализации земли и 
практические выводы. СПб.: Типография И.Н. Скороходова; Лященко П.И. (1908). Очерки аграрной эволюции 
России. Т. 1. СПб., Б.и.
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завершилась, П. Маслов очікував її завершення в найближчому майбутньому6. Натомість П. Лященко 
доводив, що тільки вивчення історії сільськогосподарських відносин у їх повноті дасть можливість 
простежити еволюцію капіталізму в аграрній сфері7. Відомий історик М. Огановський одним із перших 
окреслив основні принципи аграрної еволюції Росії, на які можна було оперти програму земельних 
перетворень. Він прагнув довести, що поняття еволюції сільськогосподарського виробництва та еволюції 
розподілу засобів виробництва (у тому числі й землі) не завжди мають спільні точки дотику: перша з 
них у Росії є однотипною з іншими країнами Європи, а друга – окремішня, «самобутня», виключно 
російська, що обумовлювало специфіку економічного аналізу цих процесів8.

Питання общинного землеволодіння, правопорядку, організації селянського банку й оподаткування 
на селі, ведення сільськогосподарської статистики розглядались у публікаціях О. Ісаєва, О. Кареліної, 
П. Лященка, В. Скалона, О. Фортунатова, більш детально С. Ніконова, М. Ркліцького9. Функції селянської 
общини досліджували П. Веніамінов, К. Головін, О. Ізгоєв, А. Лосицький, А. Ріттіх, І. Чернишов10. 
Питанням забезпечення правового становища селянства, його суспільної правосвідомості, ставлення 
до влади присвятили свої праці П. Вихляєв, М. Дружинін, О. Єфименко, Л. Кассо, К. Качоровський, 
О. Корнілов, О. Леонтьєв, В. Тенішев11.

На особливу увагу заслуговують дослідження О. Русова, М. Порша, О. Зака і В. Святловського. 
У науково-статистичній розвідці О. Русова йдеться насамперед про кадастрову оцінку земельних 
наділів, умови купівлі-продажу землі, особливості мобілізації земельної власності на Чернігівщині 
наприкінці ХІХ ст.12 Детальний аналіз змін, які сталися в землеволодінні від кінця ХІХ до початку 
ХХ ст., із широким залученням матеріалів багатотомного видання «Статистика землевладения 1905 г.», 
здійснив дослідник і громадський діяч М. Порш. Земельну власність автор визначив не тільки з 
урахуванням соціального, але й національного боку, що вигідно відзначає це дослідження на фоні праць 
його сучасників і радянських науковців13. У монографії О. Зака розглядалась діяльність Селянського 
поземельного банку наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. На основі широкої джерельної бази автор, крім 
власне діяльності фінансово-кредитної установи, висвітлив рух земельних цін, причини їх підвищення, 
проаналізував умови продажу дворянами землі. Зокрема, О. Зак наголошував, що в період революції 
1905–1907 рр. до традиційних економічних причин зміни власності в колах дворянства додався страх 
перед можливістю її втрати через селянські виступи і погроми14. Серед інших праць заслуговує на 
увагу ґрунтовне дослідження В. Святловського, присвячене купівлі-продажу землі й перетворенню 
її на товар, котре багато в дечому зберігає своє значення й до сьогодні. Ця наукова праця підбивала 
підсумок багаторічної діяльності автора на посаді керівника «особливої наради» при департаменті 
окладних зборів міністерства фінансів. Саме цей орган займався підготовкою та виданням «Материалов 
по статистике движения землевладения в России». Не випадково, основна увага автора монографії  
 
 
6 Маслов, П.П. (1908). Аграрный вопрос в России. СПб.: Тип. общества «Общественная польза».
7 Лященко, П.И. (1908). Очерки аграрной эволюции России. Т. 1. – СПб. 
8 Огановский, Н. (1911). Закономерность аграрной эволюции. Ч. 1: Теории капиталистического развития. Общий 
ход и фазисы аграрной революции. Ч. 2. Очерки по истории земельных отношений в России. Саратов: Электро-
типо-литография Б.Л. Рабинович.
9 Никонов, С.П. (1906). Крестьянский правопорядок и его желательное будущее. Харьков: Т-во «Печатня 
С.П. Яковлева».; Рклицкий, М.В. (1914). Из прошлого и настоящего черноземной деревни. Полтава: Изд-во журн. 
«Хуторянин».
10 Вениаминов, П. (1908). Крестьянская община. (Что она такое, к чему идет, что дает и что может дать 
России? СПб.: Книгоиздательство «Трудовой союз».; Изгоев, А.С. (1906). Общинное право (Опыт социально-
юридического анализа общинного землевладения, как института гражданского права). СПб.: Типо-Литография 
«Надежда».; Лосицкий, А.Е. (1912). Распадение общины: Распадение общины до указа 9 ноября. Укрепление наделов 
в личную собственность. Выходы на хутора и отруба. СПб.: Типо-Литография Н.Л. Ныркина.; Риттих, А.А.  
(1903). Зависимость крестьян от общины и мира / А.А. Риттих. СПб.: Типография В.Ф. Киршбаума.
11 Вихляев, П. (1906). Аграрный вопрос с правовой точки зрения. Москва: Т-во тип. А.И. Мамонтова; Дружинин, Н.П.  
(1912). Право и личность крестьянина. Ярославль: Типография К.Ф. Некрасова.; Качоровский, К. (1906). 
Народное право. Москва: «Молодая Россия».; Леонтьев, А.А. (1909). Крестьянское право. Систематическое 
изложение особенностей законодательства о крестьянах. СПб.: Издание книжного магазина «Законоведения».; 
Тенишев, В.В. (1908). Административное положение русского крестьянина. СПб.: Тип. А.С. Суворина.
12 Русов, А.А. (1898). Описание Черниговской губернии: В 2-х т. Т. 1. Чернигов, Б.и., 274–277.
13 Порш, М. (1907). Із статистики України. Україна, 3, 20–46; Порш, М. (1907). Статистика землеволодіння в 
1905 р. і мобілізація земельної власності на Україні від 1877 і до 1905 р. Україна, 4, 146–180.
14 Зак, А.Н. (1911). Крестьянский поземельный банк: 1883–1910 гг. Москва, 339.
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була приділена переходу землі, що називається, «з рук у руки», на основі осмислення значного масиву 
фінансового статистичного матеріалу15.

Сутність селянського питання в Росії і селянський рух напередодні й у роки першої російської 
революції (від 1902-го по 1906 р.) розглянув Б. Веселовський. Селянські виступи він обумовлював 
малоземеллям і практикою відходництва, яка робила селянські господарства залежними від додаткових 
промислів16. 

Відродження української державності 1917 р. привело до змін у політичному, соціально-
економічному та національно-культурному житті України. Українська революція справила значний 
вплив на розвиток історичної науки, висвітила актуальні, але малодосліджені проблеми її аграрної 
складової. У цей період на селянську проблематику, у зв’язку із важливістю та гостротою, неодноразово 
звертали увагу політичні, державні та військові діячі, науковці, просто сучасники та свідки подій. Вже 
після повалення самодержавства було опубліковано кілька брошур і статей українських та російських 
авторів, які мали переважно популярно-інформативний зміст17. Наприклад, П. Сиротенко вказував 
на протилежність економічних інтересів України та Росії, адже українці-хлібороби були зацікавлені 
в зростанні цін на зерно, а росіяни-робітники – ні, тому він закликав не допустити, щоб земельне 
питання в Україні вирішувалось на Всеросійських Установчих зборах18.

Було перевидано також навчальний посібник О. Кауфмана з аграрного питання. Цей російський 
учений, дослідник переселенської політики, сільськогосподарської статистики й земельної реформи 
кадетської орієнтації, вбачав вирішення аграрної кризи не в розширенні селянського землеволодіння, а в 
сукупності заходів економічного і культурного характеру, які б допомогли населенню реформувати своє 
господарство відповідно до сучасних вимог. «Не земля, а культура» – саме такий рецепт пропонував 
О. Кауфман, не поділяючи притаманної інтелігенції віри в рятівну силу збільшення кількості землі для 
селян. Водночас він стриманно-позитивно ставився до селянської общини, негативно – до столипінської 
реформи, а також заперечував необхідність «ставки на сильних» господарів, тобто надання підтримки 
тільки селянам, які «виділялися» з общини; наслідком цього О. Кауфман бачив утворення чисельного 
безземельного пролетаріату, що таїло небезпеку для економічного становища країни19.

Безпосередньо проблем селянства України у своїх публікаціях торкалися П. Архангельський, 
М. Байєр, К. Воблий, М. Кондратьєв, М. Макаров, К. Мацієвич, П. Месяцев, І. Фещенко-Чопівський, 
О. Чаянов, О. Челінцев, О. Щадилов та інші фахівці20. 

Твердження окремих практикуючих економістів суперечили панівним настроям верхівки 
тогочасного суспільства. Так, Б. Бруцкус уважав, що аграрне питання не можна вирішити лише 
перерозподілом землі. Він доводив, що концентрація всіх дрібних сільських господарств у великі 
понизила б суму народногосподарського доходу від землі. Порівнюючи селянське господарство 
з капіталістичним, учений наголошував, що перше має більш еластичний попит на працю, а друге 
забезпечено робітничими руками тільки в разі аграрного перенаселення, що утворюється на основі 
обезземелення селянства. З цієї точки зору селянське господарство було майже досконалою організацією 
і для використання робочої сили, і для споживання, адже в ньому використовується праця жінок та 
підлітків, яку важко застосовувати в інших сферах виробництва, а також воно значною мірою забезпечує 
потреби родини, усієї громади і міста в натуральній продукції21.

У першій половині 1920-х років у історичній науці ще існував плюралізм наукової думки. Поряд 
із марксистським напрямом в історіографії було збережено національну традицію історіописання, котра 
асоціюється з історичною школою академіка М. Грушевського. Переслідування творчої інтелігенції  
 
15 Святловский, В.В. (1911). Мобилизация земельной собственности в России (1861–1908 гг.). Изд. 2-е, пересмотр. 
и доп. СПб.
16 Веселовский, Б. (1907). Крестьянский вопрос и крестьянское движение в России (1902–1906 гг.). СПб.: 
«Зерно».
17 Антонович, Д. (1917). Земельна справа на Україні . Ромни: Українська друкарня.; Рихтер, Д.И. (1917). Сколько 
земли в России и кто этой землею владеет. Петроград: Б.и.; Фролов, В.И. (1917). Характеристика крестьянского 
хозяйства и земельный фонд Подольской губернии. Винница: Б.и.
18 Сиротенко, П. (1917). Де повинна вирішатись земельна справа. Вид. 2-ге, випр. Полтава: Б. в. 
19 Кауфман, А.А. (1918). Аграрный вопрос в России: Курс народного университета. Изд. 2-е. М.: Моск. науч. 
издательство.
20 Байєр, М. (1917). Земельна реформа і основи земельної політики на Україні. Київ: Інформаційне бюро Київської 
Губернської Земської управи.; Щадилов, О. (1919). Економична політика України. Б. м.: Вид-во ЦК селянських 
спілок.
21 Бруцкус, Б.Д. (1922). Аграрный вопрос и аграрная политика. Петроград: Изд-во «Право».
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і науковців у Радянському Союзі пов’язують з публікацією 1931 р. листа Й. Сталіна до редакції 
часопису “Пролетарська революція”22. Сучасні історики одностайні у висновках, що його обговорення 
на сторінках республіканських наукових і політичних видань наприкінці двадцятих – початку 
тридцятих років минулого століття, найчастіше в «Літописі революції» та «Пролетарській революції», 
транформувалося в політичне шельмування, а згодом у фізичну розправу, інспіровану Головлітом, 
органами НКВС УСРР23. 

У 1920-х роках було зроблено перші кроки з виявлення та публікації документів і матеріалів, 
що характеризують селянський рух у Росії. Появилися окремі праці та збірники статей, у яких 
містилися нариси про селянський рух доби революції 1905–1907 рр. в окремих регіонах України24. 
Були опубліковані змістовні праці істориків і економістів: Л. Хрящової, О. Чаянова, П. Маслова, 
А. Шестакова, В. Якиманського, які містили цінний фактичний матеріал з багатьох проблем аграрної 
історії25. У низці досліджень одного з перших радянських істориків-аграрників А. Шестакова особлива 
увага приділялась найманій праці на селі та класовій боротьбі сільських робітників Російської імперії 
в роки Першої світової війни та демократичної революції 1917 р. Він достатньо активно вивчав 
соціальний бік розвитку капіталізму в сільському господарстві в пореформений період, обґрунтовував 
думку про позитивний вплив ринкових відносин на скорочення «кріпосницького» (поміщицького) 
землекористування в процесі інтенсифікації виробництва й спеціалізації економічних районів країни, 
що, безумовно, вело до збільшення продуктивності сільського господарства. Вивчаючи розвиток 
капіталізму, А. Шестаков концентрував увагу на процесі диференціації селянства, а також окреслив 
причини розорення дрібних селянських господарств. Учений поставив низку важливих питань, які 
стосувалися поточнення чисельного складу сільськогосподарських робітників у чорноземних регіонах, 
умов найму, способів експлуатації, організації праці та побуту трудящих тощо. Для А. Шестакова були 
притаманні оцінки селянського руху в контексті розвитку економіки в землеробських зонах Російської 
імперії; визначення форм боротьби селянства, властиві для різних етапів; аналіз рушійних сил; зв’язків 
останніх з робітничими протестами, ставлення до опонентів більшовицької партії – есерів та соціал-
демократів. Він розпочав дослідження страйків сількогосподарських робітників і чітко пов’язав 
їх з виступами в містах, окремо виділивши ті заворушення робочого люду, які були організовані за 
підтримки РСДРП (б). Роботу національних, українських партій, зокрема есерів та членів УСДРП, на 
селі автор згадує лише як факт, побіжно26. 

Серед багатьох праць варто виокремити дослідження Й. Дроздова, присвячене селянському 
рухові на Чернігівщині. Її перший розділ містив матеріали чернігівського жандармського управління, 
який опосередковано характеризував характер відносин між поміщиками і селянами в цій частині 
Лівобережної України27. Соціально-економічне становище селянського господарства чернігівського 
регіону в зазначеній площині висвітлювалося також у статті одного з учнів М. Грушевського 
Сильвестра Глушка28.

У праці В. Качинського показано становище селян і сільськогосподарських робітників України та 
їхню боротьбу за землю 1905 р.29 Автор – колишній член УПСР – уважав, що гасло українських есерів 
«Земля – народу!» було чи не єдино прийнятною соціально-політичною платформою, яка дозволила б 
залучити селянство до широкої участі в національному революційному русі30. 
22 Сталин, И.В. О некоторых вопросах истории большевизма. (1931). Пролетарская революция,1931, №1,3, 13.
23 Ткаченко, В.В. (2009). Вплив листа Й. В. Сталіна “Про деякі питання історії більшовизму” до редакції журналу 
“Пролетарська революція” на наукове життя в Україні. Гілея: Збірник наукових праць, 21. К.: ВІР УАН, 75–76; 
Стоян, Т. А. (2010). Політична цензура в УРСР у 20 – 30-ті рр. ХХ ст.: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
д-ра іст. наук: 07.00.01. – історія України. Київ.
24 1905 рік на Бердичівщині (1926). Нариси і спомини. Бердичів: «Радянський шлях».; 1905 рік у Києві та на 
Київщині. (1926). 3б. статтей та спогадів. Київ «Держвидав України».
25 Хрящева, Л.И. (1926). Группы и классы в крестьянстве: К ХІІІ съезду РКП(б). М.: ЦСУ СССР; Маслов, П.П.  
(1923). Крестьянское движение в России: Аграрный вопрос в России. В 2 кн. – Кн. 1. СПб.: Тип. общества 
«Общественная польза»; Якиманский, В.А. (1924). К итогам аграрной революции на Украине. Харьков: ЦСУ УССР.
26 Шестаков, А.В. (1927). Очерки по сельскому хозяйству и крестьянскому движению в годы войны и перед  
Октябрем 1917 г. Ленинград: «Прибой».; Шестаков, А.В. (1930). Борьба сельских рабочих в революции 1905–1907 гг.  
М.-Л.: Гос. Издательство.
27 Дроздов, И. Г. (1925). Аграрные волнения и карательные экспедиции в Черниговской губернии в годы первой 
русской революции 1905–1906 гг. М.; Лениград: «Госиздат».
28 Глушко, С. (1925). З селянських рухів на Чернігівщині 1905 року. Україна, 4, 9–63.
29 Качинський, В. (1905). Селянський рух на Україні в роки 1905–1907. – Ч. 1. Полтава: «Держполітвидав».
30 Качинский, В. (1922). Очерки аграрной революции на Украине. Вып. 1: Уравнительный раздел земли. Харьков: «ДВУ».
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Кілька брошур, присвячених селянському рухові в Україні на початку ХХ ст., опублікувала 
дослідниця Наталія Мірза-Авакянц31. Коментуючи причини, які призвели до занепаду селянських 
господарств наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст., вона наголошувала на тому, що причиною останніх 
були «з одного боку, селянське безземелля та малоземелля... а з другого – зріст (так подано в тексті. 
– О.Ж.) капіталізму в сільському господарстві, що з кінця ХІХ ст. набував все більшої сили, тяжко 
відбиваючись на бідніших господарствах і доводячи їх до повної руїни...»32.

На крайнє малоземелля українського селянства, яке постійно зростало і набуло на початку ХХ ст. 
катастрофічних масштабів, вказував відомий історик О. Гермайзе. Він посилався на дані, згідно з якими 
1905 р. на Київщині на один селянський двір припадало лише 3,4 десятини надільної землі, що на одну 
особу складало 0,65 десятини. Історик справедливо вказував на те, що для великої маси збіднілого 
українського селянства єдиним виходом із становища розорення і голоду було поневіряння по сезонних 
сільськогосподарських роботах, або, рідше, оренда поміщицької землі. Гадаємо, О. Гермайзе зробив 
реалістичні висновки, зазначаючи, що «збідніле і замордоване» українське селянство в період першої 
російської революції 1905–1907 рр. спромоглося на стихійний, слабо організований протест із типово 
вираженим характером кривавого бунтарства, розгромами маєтків кріпосників33.

Наприкінці 1920-х років побачила світ монографія відомого радянського історика В. Дубровського, 
яка була присвячена вивченню селянських рухів в Україні після скасування кріпосного права. У цій праці, 
на відміну від попередніх публікацій автора, окрім загальної соціально-економічної характеристики, 
висвітлено виробничу структуру та економічний стан селянських і поміщицьких господарств основних 
зернових районів Лівобережжя і Півдня України34.

Селянський рух на Київщині в 1905–1906 рр. дослідив В. Іванушкин. На його думку, у цілому 
він становив собою зразок соцільної боротьби, яка властива капіталістичній організації виробництва. 
У разі перемоги селянства культурний рівень господарства регресував би, але прагнення селян до 
перемоги виправдується його безпорадним економічним становищем і бажанням уникнути наслідків 
малоземелля. Селянство не мало сили подолати капіталістичне господарство, ліквідувати його й через 
те шляхом аграрного руху досягало часткового поліпшення свого становища. Практично це виявилося 
в збільшенні номінальної заробітної плати, збільшенні площі орендного фонду, покращенні соціальних 
умов праці селянства в економіях. Аграрний рух не змінив капіталістичної організації сільського 
господарства, навіть більше того, сприяв його подальшому розвиткові. Але для селянства він мав 
величезне значення як чинник росту його політичної свідомості, організаційного досвіду й деяких 
економічних досягнень, зазначає автор35.

Цінний історичний матеріал щодо виробничих і соціальних відносин в українському хліборобстві 
навів один із найвідоміших дослідників соціально-економічної історії 1920-х років М. Слабченко.  
У його двотомнику із соціально-економічної історії України досить скрупульозно розглядаються 
правові питання селянської реформи 1861 р., яку вчений називав «поворотним пунктом в економічно-
соціальній історії України нового часу», причини та наслідки аграрної кризи кінця початку XX ст. 
М. Слабченко зазначав, що господарський розвиток супроводжувався різними явищами діалектичного 
характеру. Спочатку це була боротьба дрібних землевласників з великим поміщицьким господарством, 
а згодом з диференціацією в селянському середовищі, соціальна війна між бідняками-наймитами та 
куркулями-глитаями. Автор наголошує, що лише заможні селяни та орендарі-лихварі в той скрутний 
час, унаслідок обставин, мали можливість брати в оренду в поміщиків великі земельні площі, передаючи 
їх за певну приплату суборендарям – селянам36.

Привертають увагу написані на методологічних засадах російського марксизму розвідки 
«першого історика-марксиста України» Матвія Яворського37. На думку сучасного дослідника О. Яся, 
з-поміж спроб соціологічного прочитання української історії, яких було доволі багато в українській 
історіографії двадцятих років, трактування М. Яворським характеру історичних процесів вирізняється 
формалізацією концептуальних пропозицій, презентованих у таких його працях, як «Нарис історії 
31 Мірза-Авакянц, Н. (1925). Селянські рухи 1902 року на Полтавщині. Харків: «ДВУ»; Мірза-Авакянц, Н. (1925). 
Селянські розрухи на Україні. 1905–1907. Харків: «ДВУ».
32 Мірза-Авакянц, Н. Селянські розрухи на Україні. 1905–1907. Харків: «ДВУ», 3.
33 Гермайзе, О. (1925). Соціяльно-економічні передумови революції 1905 року. Життя й революція, 9, 66–71.
34 Дубровський, В. (1928). Селянські рухи на Україні після 1861 року. Т. 1.  Б. м.: «ДВУ».
35 Іванушкин, В. (1925). Економіка селянського руху 1905–1906 рр. на Київщині. Життя й революція,10, 81–86.
36 Слабченко, М.Є. (1925). Матеріяли до економічно-соціяльної історії України ХІХ ст. Одеса: «ДВУ», 268–312; 
Слабченко, М. Є. (1927). Матеріали до економічно-соціяльної історії України XIX ст. Т. 2. Київ: «ДВУ», 278.
37 Багалій, Д. (1923). Рец. на кн.:Яворський М. Нарис україно-руської історії. Книга, 2, 49.
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України», «Історія боротьби клясів на Україні», «Проблема української націонал-демократичної 
революції у 1917 р., її історичні основи та її рухові сили», «Коротка історія України» та ін.38 Відсутність 
документальних підтверджень багатьох думок М. Яворського підштовхувала його до ідеологічних 
маніпуляцій історичними фактами39. Історик відзначав, що в Україні, як і в усій Російській імперії, 
капіталістичний лад довго не міг розвинутися, через що аж до 1917 р. «він у нас був, так би мовити, 
сумішкою давнього дворянського й нового буржуазного укладу з давнім самодержав’ям на чолі»40. 
М. Яворський проаналізував селянські заворушення початку ХХ ст., які, на його думку, «розлилися 
у величезне море повстань мало не по всій Україні». Селянські повстання 1902–1903 рр. він уважав 
провісником демократичної російської революції 1905–1907 рр. На думку історика, провід у цих 
виступах вело заможне селянство, яке найбільше хотіло розподілу поміщицьких земель, а також 
підтримувало гасло автономії України. Натомість царський уряд, аби відвернути селян від революції, 
провокував їх на участь у єврейських погромах, пише дослідник41.

Отже, українську дореволюційну історіографію вирізняв глибокий інтерес до колоніального 
статусу економіки, національного характеру виробничих відносин, еволюції подвірного землеволодіння, 
стану сімейного господарства фермерського типу, ролі селянства як чинника революційних зрушень.

Досить продуктивними в аспекті вивчення проблематики аграрної історії були 1920-і роки. Однак 
рубіж кінця 1920–1930-х років позначився остаточним утвердженням у СРСР тоталітарного режиму, 
завершенням культу особи Й. Сталіна, що призвело до масових політичних репресій. Їх жертвами часто 
ставали представники історичної науки, у тому числі й дослідники аграрних відносин В. Дубровський, 
М. Слабченко, О. Чаянов, М. Яворський та ін. Ті з учених, кого оминула гірка доля, відчули на собі 
ідеологічний тиск сталінського репресивного апарату, грубе втручання в дослідницький процес, були 
змушені вести боротьбу проти «буржуазних» істориків, заганяти наукові висновки у прокрустове ложе 
«єдино вірного» ленінсько-сталінського вчення. Як наслідок, радянській історичній науці було завдано 
важкого удару, вона опинилась у жорстких ідеологічних лещатах. Особливо постраждала українська 
історіографія, де було повністю знищено аграрну школу М. Грушевського та так звану школу істориків-
марксистів Матвія Яворського. Для тогочасних студій істориків, економістів були властиві елементи 
догматизму й цитатно-ілюстративного методу подання матеріалу, тематична бідність джерельної бази.
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АРМІЯ І НАРОД У ВІЙСЬКОВІЙ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
Анотація. У статті розглядається роль «феномена народного руху» у військовій історії України. 
Визначено, що військові сили в княжу добу будувалися на основі своєрідного симбіозу – 
регулярного війська (дружини) і народного ополчення. У козацькі часи Б. Хмельницький зумів 
об’єднати професійні війська (Запорозьку Січ) і силу народного руху (повстале селянство), що 
і дало можливість побудувати Українську козацьку державу. Під час Української національно-
демократичної революції були різні спроби створення збройних сил – національного та 
радянського напрямів. Але головна маса українського народу – повстале селянство – виявилася 
фактично поза межами боротьби за державність. Період Другої світової війни показав приклади 
взаємодії регулярних військ і партизанського руху. Проте сам повстансько-партизанський рух 
виявився розколотим на два напрями – радянський і національний. У сучасній Україні разом 
зі Збройними Силами під час антитерористичної операції почали діяти і добровольчі загони, 
які продовжили традиції народної боротьби за державність.
Ключові слова: армія, збройні сили, народний рух, повстанство, війна, держава. 
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THE ARMY AND PEOPLE IN THE MILITARY 
HISTORY OF UKRAINE

Abstract. The article discusses the role of the «phenomenon of the popular movement» in the 
military history of Ukraine. Determined that a military force in the princely era was built on the basis 
of a kind of symbiosis – regular troops (brigades) and the militia. In Cossack times B. Khmelnitsky 
has managed to rally the troops (Zaporizhzhya Sich) and the strength of the popular movement (the 
insurgent peasantry), which gave the opportunity to build the Ukrainian Cossack state. During the 
Ukrainian national-democratic revolution have been different attempts to create the armed forces 
– national and Soviet areas. But the bulk of the Ukrainian people – the rebellious peasantry, were 
actually outside of the struggle for statehood. The period of the Second World War showed examples 
of interaction between the regular forces and the guerrilla movement. However, the rebel-partisan 
movement was split into two directions – Soviet and national. In modern Ukraine together with the 
Armed Forces during anti-terrorist operation began to act and voluntary groups which continued 
the tradition of the people’s struggle for statehood.
Keywords: army, armed forces, people’s movement, the rebellion, the war, the state.

Героїчною і водночас трагічною сторінкою історії нашої держави є історія українського війська. 
Під час різних етапів української державності – княжого, козацького, революційно-демократичного і 
сучасного – армія відігравала ключову роль у формуванні та збереженні державотворчих процесів.

Всі історичні аналогії, пов’язані з відродженням державності, свідчать про те, що армії завжди 
виростали з народного руху. Спершу піднімався народ, потім він озброювався, його провідники 
приходили до влади і створювали власні державні збройні сили. Ідеологічна база була відомою, а 
саме – відродження національної свідомості, звільнення від окупантів, створення власної держави.  
А починалося все з антинародної політики попередніх можновладців, які доводили ситуацію до 
народного повстання1.

1 Котляр, Ю.В. (2012). Військова історія України. Миколаїв: Вид-во ЧДУ імені Петра Могили, 10.
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На жаль, зазначені історичні принципи не зовсім пасують для України. Створення збройних сил і 
народний рух тут найчастіше існували окремо. Можливо, саме в цьому крилася головна причина того, 
що Україна довгий час не могла відродити і зберегти власну державність.

Мета статті – визначити роль народного фактора у формуванні Збройних Сил України, здатних 
зберегти і захистити українську державність.

Історіографія проблеми, незважаючи на майже 25-літню історію сучасної України, не є значною. 
Не буде перебільшенням твердження, що історію України взагалі та її Збройних Сил зокрема ми 
розпочинаємо пізнавати заново, бо вона була сфальсифікована. Військової історії України фактично 
не було зовсім, бо будь-яке об’єктивне дослідження, пов’язане з героїчним минулим українського 
народу, проголошувалося «буржуазним націоналізмом» з усіма наслідками для автора, що звідси 
випливали. Це особливо неприпустимо в наш час – час випробувань для Збройних Сил України, коли 
не лише фахівцям, а й широкому загалові потрібно чітке розуміння багатовікових військових традицій 
українського народу.

До сьогодні користується найбільшою популярністю перевидана декілька разів «Історія 
Українського війська»2 І. Тиктора (Львів, 1936; Вінніпег, 1953). 1996 р. вийшла друком праця «Історія 
Українського війська. 1917–1995»3, де в низці статей здійснюється спроба розглянути військову історію 
України XX ст. На початку та в середині 90-х років ХХ ст. побачили світ нариси Я. Конотопенка4, 
Б. Савчука5 та Б. Якимовича6, які намагалися розкрити головні питання становлення Збройних Сил 
України. 2006 р. був надрукований навчальний посібник «Історія українського війська» колективом 
авторів з національного університету «Острозька академія»7. Певні проблеми військової історії України 
розглядаються в періодичній пресі та окремих публікаціях. Проте давно назрілою потребою є написання 
нової колективної аналітично-синтетичної праці «Історія українського війська», яка б акумулювала в 
собі досвід попередників і ті нові ідеї, які притаманні сучасним працям.

З огляду на зазначені публікації, актуально звучать слова С. Петлюри: «Знання спеціально воєнної 
історії нашого краю є не тільки потрібними, але й обов’язковими для українських військових кіл... 
Виховуючи національну армію у дусі любові до Батьківщини і самопожертви для неї, не можемо цього 
завдання доконати, коли не дано ясного образу минулої воєнної боротьби українського народу за свою 
державну волю. А в цьому образі є стільки лицарського, величавого і приваблюючого, поруч з тяжким 
і трагічним, що воно викликатиме найбільші емоції у душі вояка і збуджувати буде найшляхетніші 
струни його душі». Однак «лектор цієї дисципліни сьогодні опинився б у дуже скрутних умовах через 
брак суцільних і зводчих праць у даній галузі»8.

Щодо українського військового мистецтва, то побутувала думка, що його взагалі не існувало. Так, 
через «Історію Українського війська» І. Тиктора проходить ідея, що українці, як споконвічні гречкосії, 
здавна не були добрими вояками, що українців завжди вчили військовому мистецтву чужинці, починаючи 
з норманів. Як зазначав, зокрема, І. Крип’якевич, саме варяги принесли українцям лад, організацію 
війська, послух, дисципліну, «зразки солідарності», «завзяття, рухливість, витривалість», «дух 
ініціативи, самопожертви, лицарства». Згідно з такими постулатами, і в наступні століття військовими 
вчителями українців мали бути поляки, литовці, татари, французи, німці, австрійці, росіяни.

Усе це суперечить історичній правді. Бо за часів скіфських війн з персами та Олександром 
Македонським проукраїнське військове мистецтво непрямої стратегії вчило перемагати малою кров’ю 
завдяки маневру. Саме запорозькі козаки розвинули українське військове мистецтво під час переможних 
походів на турків, татар, поляків9.

У княжі часи Київська Русь та Галицько-Волинська держава досягли європейського рівня 
могутності, незважаючи на велику кількість ворогів. Найголовніша сторінка українського військового  
 
2 Крип’якевич, І., Гнатевич, Б., Стефанів, З. та ін. (1994). Історія Українського війська. Т. 1. Київ: Варта, 384; 
Крип’якевич, І., Гнатевич, Б., Стефанів, З. та ін. (1995). Історія Українського війська. Т. 2. Київ: Варта, 464.
3 Гриневич, В., Гриневич, Л., Малецький М. (1996). Історія українського війська. 1917-1995. Львів: Світ, 840.
4 Конотопенко, Я.І. (1996). Нариси з історії розвитку Збройних Сил України. Миколаїв, 80.
5 Савчук, Б.П. (1992). Збройні сили України: етапи вічного походу. Рівне, 102.
6 Якимович, Б. (1996). Збройні сили України: Нарис історії. Львів: Інститут українознавства імені І. Крип’якевича 
НАН України, 360.
7 Тимощук, І.А., Романюк, В.В., Поліщук, Н.С. (2006). Історія українського війська. Острог: НаУ «Острозька 
академія», 98.
8 Петлюра, С. (1993). Статті. Київ: Дніпро, 300-301.
9 Котляр, Ю.В. (2004). Повстанський рух селян у військовій історії України: до постановки проблеми. Воєнна 
історія. №1-3. Київ, 40-44.
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минулого – це боротьба зі степовими ордами. Саме в цій справі Русь посіла одне з перших місць у 
військовій історії Європи. Давні слов’яни боролися проти обрів-аварів, перші київські князі визволяли 
слов’янські племена з ярма хозарів. У боротьбі з печенігами загинув Святослав, а Володимир і Ярослав 
були змушені зупинити їх. Одним сильним ударом руське військо розбило орду торків. Два століття 
воювали предки українців з половцями. І навіть тоді, коли прийшли монголи, коли був розгромлений 
Київ і всі придніпровські міста, Галицько-Волинська держава ще сто років стримувала наступ кочівників 
на Європу. Так, протягом багатьох століть українське військо було щитом для Європи, за яким зростала 
європейська культура.

Військові сили в княжу добу будувалися на основі своєрідного симбіозу – регулярного війська 
(дружини) і народного ополчення. Подібна практика існувала протягом багатьох століть, що і дало 
можливість княжому варіанту української державності проіснувати достатньо довго.

Козацький етап існування Української державності вивів на міжнародну арену християнський 
лицарський орден – Запорозьку Січ. Козацтво, загартоване у війнах з турками, татарами та поляками, 
становило собою професійних воїнів – одних із найкращих у Європі піхотинців.

Запорозьке військо формувалося на принципах добровільності та жорсткого відбору бажаючих. 
Молодь, прийшовши на Січ, кілька років була неповноправною, проходила значну школу загартування 
й військового вишколу. Основу війська становила запорозька піхота. Кіннота була менш чисельною, 
хоч кожен з козаків повинен був уміти їздити верхи, а під час походу все військо часто пересувалося 
на конях чи на човнах. Запорожці були вмілими стратегами, застосовуючи найпередовіші на той час 
методи ведення великих операцій, часто комбінованих з партизанськими діями малих загонів, широко 
використовували військову розвідку, різні засоби дезінформації ворога.

Найпоширенішим видом бойового порядку в козаків став табір. Запорожці розташовувалися в 
центрі чотирикутного рухомого укріплення, що складалося з кількох рядів зсунутих і скріплених між 
собою возів. Такий бойовий порядок давав змогу пересуватися серед загонів ворожої кінноти. Сучасники 
називали табір рухомою фортецею. Коли оборонялися, вози ставили щільно один до одного, їхні колеса 
скріпляли ланцюгами, у бік ворога повертали голоблі. Під час тривалої облоги ворожої фортеці або 
оборони вози засипали землею, і прямо на очах у супротивника з’являвся міцний вал. Такий табір міг 
успішно витримувати натиск десятикратно переважаючих військ супротивника. Велику майстерність 
виявляли козаки у штурмі й облозі фортець, у фортифікаційних земляних роботах, мали досвідчених 
саперів.

Козацький флот виник у другій половині XVI ст., а найбільшого розвитку дійшов у 1620–1630 рр. 
У морських боях козаки на своїх легких та швидких чайках перемагали важкі турецькі кораблі-галери. 
Найбільш відомі морські походи козаків 1614 р. (зруйнування Синопу і Трапезунду), 1615 р. (похід на 
Константинополь), 1616 р. (зруйнування Кафи).

У той самий час головна селянська маса українців зазнавала національного, релігійного та 
кріпосного гноблення з боку магнатів і шляхти Речі Посполитої. Між ними виникали певні об’єднуючі 
елементи, особливо в селянсько-козацьких повстаннях першої половини XVII ст. Проте Запорозька Січ 
і селянство здебільшого діяли окремо. І лише в період національно-визвольної війни 1648–1657 рр. 
Б. Хмельницький зумів об’єднати професійні війська (Запорозьку Січ) і силу народного руху (повстале 
селянство), що і дало можливість побудувати Українську козацьку державу. На жаль, час її існування 
був коротким. І не випадково у XVIII ст. відбулися повстання гайдамаків та опришків, де селяни діяли 
за власним розсудом. Була знищена і Запорозька Січ, яка без народної підтримки не змогла протистояти 
російським військам10.

Початок XX ст. – один із найбільш трагічних періодів відновлення та існування української 
державності. Крок за кроком змінювалися Центральна Рада, Українська держава гетьмана 
П. Скоропадського, Директорія УНР, ЗУНР, одноосібно існувала проросійська Радянська Україна. Були 
спроби, не завжди вдалі, створення власних збройних сил – національного та радянського напрямів.

16 січня 1918 р. Центральна Рада УНР ухвалила Закон про утворення народної армії на міліційній 
основі для оборони держави від зовнішнього ворога. Народна міліція створювалася за територіальним 
принципом (за округами). Були сформовані окремі кадрові частини, навчання проводили військові 
інструктори. У квітні 1918 р. приймається рішення про реорганізацію народної міліції в регулярну 
українську армію. Планувалося, що вона буде складатися з 8–10 військових територіальних корпусів, 
але все це було лише на папері.

10 Котляр, Ю.В. (2012). Військова історія України. Миколаїв: Вид-во ЧДУ імені Петра Могили, 12-15, 30-35.
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Українська армія за гетьмана П. Скоропадського мала складатися з 16 корпусів (армійських, 
кінних), 7 дивізій, трьох важкогарматних батальйонів, ескадрильї бомбардувальних літаків. Для 
підготовки військових кадрів розгорталася система навчальних закладів: військова академія з 
трирічним терміном навчання, повітряна школа, чотири кадетські школи, дві школи старшин для 
піхоти і по одній для кінноти, артилерії та технічної служби. Запорізький корпус було перейменовано 
на Окрему Запорізьку дивізію, створено Запорізький і Чорноморський Коші (по 400 козаків). Гетьман 
П. Скоропадський сформував Сердюцьку дивізію та дивізію Сірожупанників, відновив у Білій Церкві 
Окремий загін Січових стрільців. У листопаді 1918 р. чисельний склад української армії без козацтва 
сягав до 60 тис. осіб11.

Не мала успіху спроба створити Збройні Сили України і за часів Директорії УНР. С. Петлюра, який 
керував тоді цією справою, не врахував попередній досвід військового будівництва, як і раніше, відхиляв 
необхідність регулярної армії, продовжував шукати підтримку серед зовнішніх сил (країн Антанти). 
Військові формування Директорії УНР, крім Українських Січових стрільців на чолі з С. Коновальцем, 
здебільшого були напівпартизанськими.

Після низки поразок Директорії УНР центр збройної боротьби українського народу за своє 
визволення перемістився в Західну Україну. Українська Галицька Армія була створена в боротьбі 
проти поляків на території Західної України на початку 1919 р. Вона нараховувала 45 куренів піхоти, 
40 артилерійських батарей, кілька сотень кінноти. На озброєнні було близько 25 тис. гвинтівок,  
150 гармат і не більше 600 шабель. У складі УГА була авіаційна сотня, допоміжні військові підрозділи. 
Уряд Директорії УНР поставив УГА шість бронемашин. Загальна чисельність УГА з тилом наприкінці 
1919 р. складала близько 100 тис. чоловік. Її очолювали генерали М. Омелянович-Павленко та 
О. Греков.

Українські радянські військові формування мали скласти основу нової соціалістичної армії 
під назвою Червоне козацтво. Назва та порядок комплектації цієї армії визначалися декретом «Про 
організацію Народної Революційно-соціалістичної армії в Україні» від 20 січня 1918 р. Визначення 
назви для нової армії – Червоне козацтво – за розрахунками її організаторів мало б підкреслити її 
національний, український характер. Ще одним варіантом створення української радянської армії можна 
вважати діяльність Богунського (М. Щорс, А. Богунський ) і Таращанського (В. Баляс, В. Боженко) 
полків.

Проте головна маса українського народу – селянство – виявилася фактично поза межами боротьби 
за державність. Повстанський рух діяв як окрема сила в період Громадянської війни. Його допомогою 
користувалися національні сили (Директорія УНР), більшовики. Але простежувалася тенденція до 
самостійних дій: окремо в регулярних військ і окремо отаманщини.

Українське повстанство висунуло цілу плеяду талановитих керівників. Тут і Н. Махно, якого 
військові професіонали вважають за кращого полководця того часу, що сказав нове слово у стратегії, 
оперативному мистецтві й тактиці Громадянської війни. Це і полковник П. Болбочан, кримський 
похід якого ще по-справжньому не оцінено ні з військово-професійної точки зору, ані з політичної. Це 
також отамани Зелений (Д. Терпило), Н. Григор’єв, Ю. Тютюнник, В. Чучупака, президент Висунської 
республіки Ф. Юхименко, начальник штабу Баштанської республіки П. Тур та багато інших. Саме в 
Україні вперше в історії європейського військового мистецтва народилася тактика великомасштабної 
партизанської війни12.

Період Другої світової війни показав приклади взаємодії регулярних військ і партизанського 
руху, що і дало змогу Радянському Союзу вистояти в боротьбі з фашистами. Проте сам повстансько-
партизанський рух виявився розколотим на два напрями – радянський і національний (ОУН-УПА). 
Даний розкол і призвів у кінцевому результаті до того, що ще одна спроба відновити українську 
державність виявилася марною13.

Історія Збройних Сил сучасної України розпочалася з 24 серпня 1991 р., коли Верховна Рада 
прийняла постанову «Про військові формування в Україні», за якою було визначено: «1. Підпорядкувати 
всі військові формування, дислоковані на території республіки, Верховній Раді України. 2. Утворити 
Міністерство оборони України. 3. Урядові України приступити до створення Збройних Сил України,  
 
 
11 Котляр, Ю.В. (2012). Військова історія України. Миколаїв: Вид-во ЧДУ імені Петра Могили, 50.
12 Котляр, Ю.В. (2004). Повстанський рух селян у військовій історії України: до постановки проблеми. Воєнна 
історія. №1-3. Київ, 40-44.
13 Котляр, Ю.В. (2012). Військова історія України. Миколаїв: Вид-во ЧДУ імені Петра Могили, 12.
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республіканської гвардії та підрозділу охорони Верховної Ради, Кабінету Міністрів і Національного 
банку України»14.

На той час угрупування Збройних Сил Радянського Союзу на території вже незалежної України 
було найбільшим у Європі: 780 тисяч особового складу, 6 500 танків, 7 000 інших броньованих бойових 
машин, 7 200 артилерійських систем. Понад 500 кораблів та суден, 1 100 бойових літаків, понад  
1 000 одиниць тактичної ядерної зброї та 176 міжконтинентальних балістичних ракет15.

Відповідно до Ташкентської угоди, яку було підписано у травні 1992 р., Україна отримала право 
мати: 4 080 бойових танків, 5 050 бойових броньованих машин, 4 040 артилерійських систем калібром 
100 мм і більше, 330 ударних вертольотів.

Сучасні Збройні сили України складаються із Сухопутних Військ, Повітряних Сил, Військово-
Морських Сил та Високомобільних десантних військ. Згідно з офіційною інформацією Міністерства 
оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України, на кінець 2013 р. особовий склад 
Сухопутних Військ становив 45 100 осіб, танків – 683 одиниці, бойових броньованих машин – 1 965, 
бойових вертольотів – 72, артилерійських систем калібру понад 100 мм – 379. Повітряні Сили: особовий 
склад – 36 300 осіб, бойові літаки – 160 одиниць, транспортні літаки – 27. Військово-Морські Сили: 
особовий склад – 14 700 осіб, бойові кораблі та катери – 22 одиниці, протичовнові вертольоти – 8, 
протичовнові літаки – 3, танки – 40, бойові броньовані машини – 199, артилерійські системи калібру 
понад 100 мм – 54. Високомобільні десантні війська налічували 6 000 осіб і мали на озброєнні 262 
бойові броньовані машини та 90 артилерійських систем калібру понад 100 мм16.

Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України Президент України – Петро Олексійович 
Порошенко. Міністр оборони України – генерал-полковник Степан Тимофійович Полторак. Начальник 
Генерального штабу, Головнокомандувач Збройних Сил України – генерал-полковник Віктор 
Миколайович Муженко.

З 14 квітня 2014 р. розпочалася Антитерористична операція (АТО), або війна на Сході України. 
Саме в цей трагічний момент знову почав діяти «народний фактор», який виявив себе у військовій 
та волонтерській сферах. Саме народні – добровольчі частини в найскладніший період військового 
протистояння взяли на себе основний тягар із забезпечення правопорядку в тих областях, де і були 
створені. Крім того, добровольчі формування беруть участь і в бойових діях у зоні АТО. Разом із тим 
до цього часу не створено належного правого підґрунтя для діяльності добровольчих батальйонів 
територіальної оборони.

В Україні існує чотири різновиди добровольчих військових частин: батальйони Територіальної 
оборони (БТРО); батальйони спеціального призначення МВС; резервні батальйони Національної 
гвардії України; окремі воєнізовані формування17, зокрема добровольчий корпус «Правий сектор».

Батальйони Територіальної оборони підпорядковуються Міністерству оборони. Їх створення 
передбачено чинним мобілізаційним планом. Комплектують БТРО військкомати за планами, 
затвердженими мобілізаційним управлінням Генштабу. Офіцерів БТРО призначає Генштаб. Один із 
найвідоміших батальйонів – «Айдар» є 24-м батальйоном Територіальної оборони Луганської області 
й підпорядковується Міноборони, а не МВС. «Айдар» – виняток із правил: він створений без участі 
військового комісаріату Луганської області, мобілізаційним пунктом батальйону є сам його командир.

Добровольчі батальйони й роти спеціального призначення МВС підпорядковуються управлінням 
внутрішніх справ різних областей. «Азов» – батальйон міліції УВС Київської області, «Дніпро» – 
батальйон міліції УВС Дніпропетровської області. 

Для виконання завдань із підтримки громадського порядку на Донбасі було створено два батальйони 
добровольців Національної гвардії, повністю сформовані з активістів Майдану. Забезпеченість і 
оснащення добровольців залишалися на дуже низькому рівні. Проте ці два батальйони разом із загоном 
спецназу МВС «Омега» були єдиними частинами, яких зразу ж перекинули в район Слов’янська для 
блокади терористичної бази. Саме перші два батальйони Нацгвардії виконали величезний і неоціненний  
 
14 Постанова Верховної Ради України «Про військові формування на Україні» (1991). <http://search.ligazakon.ua/
l_doc2.nsf/link1/T143100.html> (2015, Травень, 29)
15 Аргат, О. (2012). Утрачена армія здобутої держави. <http://www.istpravda.com.ua/ukr/articles/2012/02/23/74241/> 
(2015, Травень, 29)
16 Біла книга – 2013. Збройні Сили України (2014). Київ: Міністерство оборони України, 67-68.
17 Бугайчук, К.Л. (2015). Деякі питання удосконалення нормативно-правового регулювання діяльності добровольчих 
батальйонів територіальної оборони. <http://www.legalactivity.com.ua/index.php?option=com_content&view=articl
e&id=968%3A030215-11&catid=120%3A6-0315&Itemid=155&lang=ru> (2015, Травень, 29)
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обсяг фронтової роботи, доки країна відроджувала армійські частини, які передислоковувалися на 
фронт окремими підрозділами. Батальйон «Донбас» створили у складі Нацгвардії.

«Правий сектор» – це єдине своєрідне добровольче збройне формування, яке держава визнала як 
неофіційну військову частину, яка не входить до структури управління жодної державної структури. 
Однак загони «ПС» перебувають в оперативному підпорядкуванні командування АТО. Ці загони не 
мають жодної штатної структури, і склад їх в основному змінний, оскільки туди їдуть воювати люди, 
які не можуть прийти на військову службу на тривалий час18.

Створення народних добровольчих загонів дало змогу стабілізувати ситуацію в більшості областей 
України і дозволяє контролювати боротьбу з терористичними групами на південному сході України. 
Деякі добровольчі батальйони не поступаються рівнем дисципліни та бойових якостей регулярним 
армійським підрозділам.

Таким чином, в історії України, і особливо в її військовій історії, простежується дія одного 
чинника, який ми називаємо «феноменом народного руху». Існування державності в Україні можливо, 
крім усіх інших причин, при тісній взаємодії двох факторів – професійної (регулярної армії) і народного 
руху (повстанства). Так було в княжі часи (дружина й ополчення) та добу Б. Хмельницького (козацтво і 
селянство). Якщо ці фактори діють окремо, існування Української держави виглядає проблематичним, 
недовгим (періоди національно-визвольної революції 1917–1921 рр. та Другої світової війни).

Сподіваємося, що єднання регулярних Збройних Сил і так званої Народної Армії допоможе 
стабілізувати становище в Україні та зберегти її державність, суверенітет та територіальну цілісність.

Історія українського війська свідчить, що при всіх більш або менш сприятливих умовах українці 
намагалися брати в руки зброю, творити власні військові формування з глибокою вірою, що лише 
збройна сила і могутність можуть стати фундаментом незалежності нації і держави. Вивчаючи військову 
історію України, не слід забувати і про фактор народного руху, який відіграв суттєву роль у складних 
історичних процесах.
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Статті для публікації в четвертому номері журналу приймаються до 1 листопада і виходять друком до 30 

листопада.
Терміни закінчення прийняття статей до відповідних номерів журналу – орієнтовні. У зв’язку із великою 

кількістю статей у редакційному портфелі редколегія може довільно змінювати ці терміни.

Вимоги до рукописів:
Обсяг: 10 – 30 сторінок (для розрахунку сторінок використовується шрифт Time New Roman, кегль 14, 

міжрядковий інтервал – полуторний).
Статті приймаються українською, чеською, польською, англійською, німецькою, французькою мовами.
В статті, яка подається для публікації в журналі, обов’язково мають бути враховані наступні вимоги:
– прізвище та ім’я автора, назва статті, анотація (обсягом 700-900 знаків) та ключові слова подаються 

двома мовами: мовою статті та англійською мовою;
– повні відомості про автора: звання, ступені, посада, місце роботи також подаються мовою статті та 

англійською мовою;
– посилання на джерела та літературу робляться посторінково та подаються мовою оригіналів, тобто не 

перекладаються та не транслітеруються;
– звичайний список літератури наприкінці статті не подається, але водночас – наприкінці статті додатково 

розміщується список цитованої та використаної у статті літератури в «латинізованому» вигляді: в ньому всі 
кириличні літери транслітеруються латиницею.

Посторінкові посилання (нумерація починається на кожній сторінці) робляться за допомогою т.зв. 
«автоматичних посилань». У русифікованому текстовому процесорі MS WORD це робиться через пункти меню 
«Вставка»/«Ссылка»/«Сноска».

Бібліографічні описи джерел і літератури у посиланнях та у трансілетрованому списку літератури мають 
бути оформлені згідно з угодами APA (American Psychological Association). Нижче наведено зразки оформлення 
бібліографічних джерел.

Ілюстрації до статей (графіка і малюнки) подаються у форматі TIFF або JPEG (кожен малюнок в окремому 
файлі). При підготовці ілюстрацій слід мати на увазі, що в журналі не використовується кольоровий друк.

Рукописи, які не відповідають цим технічним вимогам, редакція не реєструє і не розглядає з метою 
публікації.

Адреси для листування:
E-mail: publications@eujem.cz

Офіційний сайт: http://eujem.cz

Поштова адреса:
Головний офіс:  Šternovská 735, Újezd u Brna, 664 53, okres: Brno, kraj: Jihomoravský
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Зразки оформлення бібліографічного опису джерел і літератури згідно з угодами APA (American 
Psychological Association) порівняно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006:

Загальні правила: посторінкові посилання на джерела та літературу подаються мовою оригіналів, тобто 
не перекладаються та не транслітеруються. 

Місяць перегляду web-сторінки подається мовою статті. 
Цитати також подаються мовою статті .

При посиланні на книгу цілком:

Гізель, Інокентій, Довга, Л. (ред.-упоряд.) (2011). 
Вибрані твори у 3-х томах. Т. 2. Київ, Львів.

Інокентій Ґізель. Вибрані твори у 3-х томах / 
ред.-упоряд. Л. Довга. – К. : Львів, «Свічадо», 
2011. – Т. 2. – 461 с.

Попович, М. (2011). Бути людиною. Київ: 
Видавничий дім «Києво-Могилянська академія».

Попович М. Бути людиною / М. Попович. – К. : 
Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 
2011. – 223 с.

Горобець, К.В. (2012). Аксіосфера права та 
її компоненти: автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.12 
«Філософія права». Одеса.

Горобець К. В. Аксіосфера права та її 
компоненти :автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.12 
«Філософія права» / К. В. Горобець. – Одеса, 
2012

При посиланні на том

Миронов, Б.Н. (2003). Социальная история 
России периода империи (XVIII – начало XX в.).  
Т. 1. 3-е изд., испр., доп. Санкт-Петербург: 
«Дмитрий Буланин».

Миронов Б.Н. Социальная история России 
периода империи (XVIII - начало XX в.) : в 2 т.  
/ Б.Н. Мирнов. - 3-е изд., испр., доп. – СПб. : 
«Дмитрий Буланин». – 2003. – Т. 1. – 548 с.

Систематический свод постановлений 
Екатеринославского губернского земского 
собрания. 1866-1913 гг. (1914). (Т. 1. 1866-1889).  
Екатеринослав: Типография губернского 
земства, 334.

Систематический свод постановлений 
Екатеринославского губернского земского 
собрания. 1866-1913 гг. – Екатеринослав : 
Типография губернского земства, 1914. – Т. 1. 
1866-1889. – С. 334.

При посиланні на окремі сторінки книжкових та періодичних видань

Nefedov, S. (2003). A model of demographic cycles 
in a traditional society: the case of Ancient China. 
Social Evolution & History, vol. 3, 1, 69–80.

Nefedov S.A model of demographic cycles in a 
traditional society: the case of Ancient China /  
S. Nefedov // Social Evolution & History. – 2003. 
– Vol. 3. – № 1. – P. 69–80.

Миронов, Б.Н. (2003). Социальная история 
России периода империи (XVIII - начало XX 
в.). Т. 1. 3-е изд., испр., доп. Санкт-Петербург: 
«Дмитрий Буланин», 237.

Миронов Б.Н. Социальная история России 
периода империи (XVIII – начало XX в.) : в 2 т.  
/ Б.Н. Мирнов. – 3-е изд., испр., доп. – СПб. : 
«Дмитрий Буланин». – 2003. – Т. 1. – С. 237.

Святець, Ю.А. (2003). Аграрна типологія округів 
України за даними весняного вибіркового 
перепису 1926 р. Вісник Дніпропетровського 
унівесритету. Історія та археологія, вип. 11. 
Дніпропетровськ: Вид-во Дніпропетр. ун-ту, 
191−212.

Святець Ю.А. Аграрна типологія округів 
України за даними весняного вибіркового 
перепису 1926 р. / Ю.А. Святець // Вісник 
Дніпропетровського унівесритету. Історія та 
археологія / редкол.: С.І. Світленко (відп. ред.) 
та ін. − Д. : Вид-во Дніпропетр. ун-ту, 2003. − 
Вип. 11. − С. 191−212.

Злами в історії як точки біфуркації (2008). 
Ейдос, вип. 3, ч. 1. Київ: Ін-т історії України 
НАН України, 297−318.

Злами в історії як точки біфуркації // Ейдос. 
– К.и: Ін-т історії України НАН України, 2008. 
– Вип. 3, ч. 1. – С. 297−318.

Молчанов, Ю.Б. (1990). Проблема времени в 
современной науке. Москва, 27.

Молчанов Ю.Б. Проблема времени в современной  
науке / Ю.Б. Молчанов. – М., 1990. – С. 27.

Rubia, K., Schuri, U. D. Y. V., Poeppel Cramon, E.  
(1997). Time estimation as a neuronal network 
property: a lesion study. Neuro Report, 8(5)  
(Mar 24), 1273-1276.

Rubia K. Time estimation as a neuronal network 
property: a lesion study / K. Rubia, U. Schuri, 
D. Y. V. Cramon, E. Poeppel // Neuro Report. 1997. 
– № 8(5) (Mar 24). – Р. 1273-1276.

Dreyfus, H. (2006). A Companion to Phenomenology 
and Existentialism. Blackwell.

Dreyfus H. A Companion to Phenomenology and 
Existentialism / H. Dreyfus. – Blackwell, 2006.
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Kaufmann, W. (1956). Existentialism: From 
Dostoevesky to Sartre. New York, 12.

Kaufmann W. Existentialism: From Dostoevesky  
to Sartre / Walter Kaufmann. – New York, 1956. 
– Р. 12.

При посиланні на Закони Російської імперії (мають особливості реквізитів у порівнянні із 
сучасними законами) без посилання на статтю:

Высочайше утвержденное Общее Положение 
о крестьянах, вышедших из крепостной 
зависимости (1961). Полное собрание законов 
Российской империи ІІ, Т. 36, Отд. 1, № 36657.

Высочайше утвержденное Общее Положение 
о крестьянах, вышедших из крепостной 
зависимости. 19 февраля 1961 г. // ПСЗ ІІ. –  
Т. 36. – Отд. 1. – № 36657.

При посиланні на Закони Російської імперії (мають особливості реквізитів у порівнянні із 
сучасними законами) із посиланням на статтю закону:

Высочайше утвержденное Общее Положение 
о крестьянах, вышедших из крепостной 
зависимости, ст. 27, ІІ, п. 3. (1961). Полное 
собрание законов Российской империи ІІ, Т. 36, 
Отд. 1, № 36660.

Высочайше утвержденное Положение о 
губернских и уездных по крестьянским делам 
учреждениях. 19 февраля 1861 г. // ПСЗ ІІ. –  
№ 36660. – Cт. 27, ІІ, п. 3.

При посиланні на Збірки матеріалів офіційного діловодства:

Постановления VII очередного Екатеринославского 
губернского земского собрания с 28 октября 
по 12 ноября 1872 года (1873). Екатеринослав:  
В типографии губернского правления, 153-156.

Постановления VII очередного Екатеринославского 
губернского земского собрания с 28 октября 
по 12 ноября 1872 года. – Екатеринослав :  
В типографии губернского правления, 1873, –  
C. 153–156.

При посиланні на web-ресурси посилання включає ім’я автора сторінки, назву сторінки, назву 
сайту (набирається курсивом), адресу сайту (URL), виділену знаками <>, та, за можливості, дату 

останнього перегляду сайту (в круглих дужках) автором посилання:

Russell, B. The Principles of Mathematics (1903). 
<http://fair-use.org/bertrand-russell/the-principles-
of-mathematics/> (2015, January, 5).

Russell B. The Principles of Mathematics (1903) 
/ Bertrand Russell // http://fair-use.org/bertrand-
russell/the-principles-of-mathematics/

Wainwright, W. Concepts of God. The Stanford 
Encyclopedia of Philosophy. <http://plato.stanford.
edu/archives/win2010/entries/concepts-god/> 
(2015, January, 5).

Wainwright W. Concepts of God / William 
Wainwright // The Stanford Encyclopedia of 
Philosophy / ed. Edward N. Zalta // http://plato.
stanford.edu/archives/win2010/entries/concepts-
god/
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Zveme vás k účasti v časopise!
“EVROPSKÝ FILOZOFICKÝ A HISTORICKÝ DISKURZ”

Časopis vychází čtyřkrát ročně.
Články pro zveřejnění v prvním dílu časopisu jsou přijímány do dne 01. června a musí byt publikováné do dne  

30 června.
Články pro zveřejnění v druhém dílu časopisu jsou přijímány do dne 01. srpna a musí byt publikováné do dne  

31 srpna.
Články pro zveřejnění v třetím dílu časopisu jsou přijímány do dne 01. října a musí byt publikováné do dne  

31. října.
Články pro zveřejnění ve čtvrtém dílu časopisu jsou přijímány do dne 01. listopadu a musí byt publikováné do dne 

30 listopadu.
Doba konečného přinesení članků pro každé čislo časopisu je přibližná. Vzhledem k tomu že je až moc velký počet 

položek v portfoliu redakce, redakční rada může libovolně změnit tuto dobu.

Požadávky k rukopisům: 

Objem - 10–30 stranek. Jazyk članků – česky, ukrajinský, angličtina, francouzština, němčina. 
U článků podávaných v libovolném jazyce, nezbytně v angličtině musí být uvedeno : 
Anotace objemem 700-900 znaků, název članku a úplná informace o autorovi: jméno a příjmení, titul, akademický 

titul, prácovní funkce, postavení, zaměstnání. 
Poznámky pod čarou – na každé stránce. 
Odkazy na zdroje na konci článku – volitelný. 
Bibliografické popisy zdrojů a odkazy by měly být poskytováné na základě norem APA (American Psychological 

Association). 
Ilustrace k článkům (grafické a výkresy) musí byt uvedený ve formátu TIFF nebo JPEG (každá postava v 

samostatném souboru/dokumentu). 
Všimněte si, prosíme, při zpracování ilustraci že v časopisu není použit barevný tisk. 
Rukopisy které nesplňují tyto technické požadavky redakční kolégie neregistruje a nebude probírat s účelem tisku 

a zveřejnění. 

Adresa pro korespondenci:
E-mail: publications@ephd.cz

Web: http://ephd.cz

Adresa:
Šternovská 735, Újezd u Brna, 664 53, okres: Brno, kraj: Jihomoravský
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Vzorec bibliografického popisu zdrojů a literatury v rámci dohod APA (American Psychological Association) ve 
srovnání s ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 (Státní Rada ze standartizace a metrologie Ukrajiny):

Všeobecné pravidla: Odkazy na zdroje a použitou literaturu se umíšt’ují na každé stránce a uvádí se v jazyce originálu, 
totiž nepřekládají se a netransliterují se. Měsíc prohlížení web-stránek se uvádí na jazyce článku. Citaty se také uvádí na 
jazyce článku.

Samples of bibliography formatting 
in accordance with the APA  

(American Psychological Association) 
agreements, that is accepted in the Journal

Samples of bibliography formatting 
in accordance with the State Standard 

of Ukraine 7.1:2006 
(for comparison)

For reference to a book as a whole:

Гізель, Інокентій, Довга, Л. (ред.-упоряд.) (2011). 
Вибрані твори у 3-х томах. Т. 2. Київ, Львів.

Інокентій Ґізель. Вибрані твори у 3-х томах / 
ред.-упоряд. Л. Довга. – К. : Львів, «Свічадо», 
2011. – Т. 2. – 461 с.

Попович, М. (2011). Бути людиною. Київ: 
Видавничий дім «Києво-Могилянська академія».

Попович М. Бути людиною / М. Попович. – К. : 
Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 
2011. – 223 с.

Горобець, К.В. (2012). Аксіосфера права та 
її компоненти: автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.12 
«Філософія права». Одеса.

Горобець К.В. Аксіосфера права та її компоненти :  
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
юрид. наук : спец. 12.00.12 «Філософія права» / 
К.В. Горобець. – Одеса, 2012

For reference to a volume:
Миронов, Б.Н. (2003). Социальная история 
России периода империи (XVIII - начало XX в.).  
Т. 1. 3-е изд., испр., доп. Санкт-Петербург: 
«Дмитрий Буланин».

Миронов Б.Н. Социальная история России 
периода империи (XVIII – начало XX в.) : в 2 т.  
/ Б.Н. Мирнов. – 3-е изд., испр., доп. – СПб. : 
«Дмитрий Буланин». – 2003. – Т. 1. – 548 с.

Систематический свод постановлений 
Екатеринославского губернского земского 
собрания. 1866-1913 гг. (1914). (Т. 1. 1866-
1889). Екатеринослав: Типография губернского 
земства, 334.

Систематический свод постановлений 
Екатеринославского губернского земского 
собрания. 1866-1913 гг. – Екатеринослав : 
Типография губернского земства, 1914. – Т. 1. 
1866-1889. – С. 334.

For reference to single pages of books or journals:

Nefedov, S. (2003). A model of demographic cycles 
in a traditional society: the case of Ancient China. 
Social Evolution & History, vol. 3, 1, 69–80.

Nefedov S. A model of demographic cycles in a 
traditional society: the case of Ancient China /  
S. Nefedov // Social Evolution & History. – 2003. 
– Vol. 3. – № 1. – P. 69–80.

Миронов, Б.Н. (2003). Социальная история 
России периода империи (XVIII - начало XX в.).  
Т. 1. 3-е изд., испр., доп. Санкт-Петербург: 
«Дмитрий Буланин», 237.

Миронов Б.Н. Социальная история России 
периода империи (XVIII – начало XX в.) : в 2 т.  
/ Б.Н. Мирнов. - 3-е изд., испр., доп. – СПб. : 
«Дмитрий Буланин». – 2003. – Т. 1. – С. 237.

Святець, Ю.А. (2003). Аграрна типологія  
округів України за даними весняного вибіркового 
перепису 1926 р. Вісник Дніпропетровського 
унівесритету. Історія та археологія, вип. 11. 
Дніпропетровськ: Вид-во Дніпропетр. ун-ту, 
191−212.

Святець Ю.А. Аграрна типологія округів 
України за даними весняного вибіркового 
перепису 1926 р. / Ю.А. Святець // Вісник 
Дніпропетровського унівесритету. Історія та 
археологія / редкол.: С. І. Світленко (відп. ред.) 
та ін. − Д. : Вид-во Дніпропетр. ун-ту, 2003. − 
Вип. 11. − С. 191−212.

Злами в історії як точки біфуркації (2008). 
Ейдос, вип. 3, ч. 1. Київ: Ін-т історії України 
НАН України, 297−318.

Злами в історії як точки біфуркації // Ейдос. 
– К.и: Ін-т історії України НАН України, 2008. 
– Вип. 3, ч. 1. – С. 297−318.

Молчанов, Ю.Б. (1990). Проблема времени в 
современной науке. Москва, 27.

Молчанов Ю.Б. Проблема времени в современной 
науке / Ю.Б. Молчанов. – М., 1990. – С. 27.

Rubia, K., Schuri, U. D. Y. V., Poeppel Cramon, 
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