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Ольга Вовк, аспірант кафедри історіографії, джерелознавства та 

археології, заступник директора Центру краєзнавства імені академіка 

П. Т. Тронька 

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна 

РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ ПОСТАТІ В. Н. КАРАЗІНА В 
ІСТОРІОГРАФІЇ КРАЇН ЄВРОПИ ТА ПІВНІЧНОЇ 
АМЕРИКИ 

Стаття присвячена дослідженню історіографічних образів визначного українського 

науковця, просвітителя, громадського діяча, засновника Харківського університету 

В. Н. Каразіна (1773–1842).  Проаналізовано масиви публікацій, що сформувалися в 

історичній літературі країн Європи (Болгарія, Велика Британія, Російська Федерація, Чехія) 

та Північної Америки (США) протягом ХХ–ХХІ ст. Схарактеризовано соціально-політичний 

контекст, в якому відбувалося становлення гуманітарних студій в означених країнах 

протягом досліджуваного періоду часу. Досліджено напрямки дискусій, що точилися на 

сторінках фахових європейських та американських видань. Зроблено висновки щодо 

специфіки репрезентації образів В. Н. Каразіна у різних соціокультурних умовах. 

Ключові слова: Харківський університет, В. Н. Каразін, історіографія, образ, країни Європи 

та Північної Америки 

Оlga Vovk,  PhD student of Department of Historiography, Source Studies and Special 

Historical Disciplines, Deputy Director of P. T. Tronko Center for Area Studies 

V. N. Karazin Kharkiv National University 

REPRESENTATION OF VASYL’ KARAZIN’S IMAGE IN THE 
EUROPEAN AND NORTH AMERICAN HISTORIOGRAPHY 

The present paper deals with the study of historiographical images the famous Ukrainian 

scientist, inventor, public figure and founder of Kharkiv University Vasyl’ Karazin (1773–1842). 

The massifs of Bulgarian, British, Russian, Czech, US historical publications dating from the 20
th

 

to the 21
th 

centuries were analyzed. The social and political context in which was becoming 

humanities research in the mentioned countries during the study period was characterized. The 

types of discussion that took place on the pages of the professional European and American 

editions were investigated. The conclusions about the specificity of the representation Karazin’s 

images in various socio-cultural conditions were obtained. 

Keywords: Kharkiv University, Vasyl’ Karazin, historiography, image, the European and North 

American countries 

У 2015 р. Харківський університет – найстаріший на теренах Лівобережної України – 
відзначає своє 210-тиріччя. Ця обставина додатково актуалізує необхідність вивчення історії 
навчального закладу, який справив значний вплив на розвиток не лише української, а й 
східноєвропейської науки, освіти та культури. Однією з ключових постатей в історії університету є 
особистість Василя Назаровича Каразіна (1773–1842) – визначного науковця, просвітителя, 
громадського діяча, який найбільше уславився як головний натхненник відкриття вищої школи в 
Харкові. Ця особистість привертала увагу науковців та публіцистів понад півтора століття, що 
сприяло накопиченню значного пласту відповідних публікацій, висуненню різноманітних думок та 
суджень стосовно ролі В. Н. Каразіна в історії Східної Європи. Тож на порядку денному постає 
питання щодо необхідності узагальнення та систематизації наявних в літературі оцінок діяльності 
цього історичного діяча. 

Протягом ХХ – ХХІ ст. біографія В. Н. Каразіна потрапляла до поля зору не лише українських 
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дослідників, а й істориків та публіцистів за межами держави. Звісно, кількість розвідок, що вийшли 
друком за кордоном, є на порядок меншою порівняно з «материковою» історіографією. Наприклад, 
за період з 1860 по 2015 рр. зафіксовано 545 каразінознавчих публікацій, маркованих нами як 
«вітчизняні», в той час як «закордонних та діаспорних» було налічено лише 49. Багато в чому така 
ситуація може бути пояснена тим, що для зарубіжної історіографії постать В. Н. Каразіна ніколи не 
була «першоплановою». На відміну від «материкової» України, де цю людину завжди долучали до 
числа найяскравіших постатей у вітчизняній історії, за кордоном у більшості випадків В. Н. Каразін 
поставав цікавим, проте не унікальним діячем: одним зі сподвижників Олександра І (США); знаним 
представником одного з балканських родів, що уславив своє ім’я на освітянській ниві (Болгарія) 
тощо. Крім того, слід мати на увазі й обмеженість доступу до джерел та літератури з каразінознавчої 
тематики з боку європейських та американських науковців (особливо це стосується архівних 
матеріалів, які відклалися у фондах харківських, московських, петербурзьких (ленінградських) та 
інших архівів, а тому через об’єктивні причини протягом тривалого часу не були доступні), що 
закономірно могло накладати відбиток на валідність досліджень та обґрунтованість висновків.  

Варто зазначити, що взаємна ізольованість «материкового» й «діаспорного та закордонного» 
дискурсів певною мірою позначилася на тому, що інтерпретація особистості В. Н. Каразіна у працях 
зарубіжних дослідників на сьогоднішній день залишається одним з відносно малодосліджених 
аспектів сучасної української історіографії. При цьому, якщо специфіка формування 
історіографічних образів В. Н. Каразіна в діаспорному інтелектуальному середовищі почасти вже 
висвітлювалася в наукових публікаціях1, то творчість науковців, що представляли країни Європи та 
Північної Америки донині не ставала предметом спеціального дослідження. 

Закордонні науковці  поза емігрантським середовищем (представники країн Центральної 
Європи та Північної Америки) у своїх публікаціях неодноразово вказували на В. Н. Каразіна в 
контексті внутрішньої та зовнішньої політики Російської імперії часів правління Олександра І. 
Одним з перших про «особистого друга молодого царя»2 згадав чеський історик, філософ та 
громадський діяч Т. Г. Масарик (1850–1937) у своїй книзі «Росія та Європа» (вперше була видана в 
Німеччині у в 1913 р.)3. Фундаментальне дослідження з російської історії, філософії та літератури, 
матеріали для якого автор збирав протягом кількох десятиліть, було замислене як спроба 
висвітлення історії Російської імперії та гострих політичних проблем, що стояли перед цією країною 
наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст., крізь призму творчості Ф. М. Достоєвського4. Однією з 
ключових проблем, якій приділив увагу Т. Г. Масарик, стала ідея русофільського панславізму, яка, 
одночасно з антагоністичною їй теорією австрославізму, відчутно впливала на розвиток чеської 
політичної думки середини ХІХ – початку ХХ ст.5  

Не дивлячись на інтерес до постаті Ф. М. Достоєвського, автор досить побіжно торкнувся 
літературних, естетичних та філософських проблем його творчості. По суті своїй критика була 
політичною, а крізь аналіз творчості російського письменника Т. Г. Масарик висловив власну 
незгоду з програмою русофільського панславізму, вказавши, що концепція приєднання слов’янства 
до Російської імперії не мала достатнього обґрунтування та не знаходила достатньо вагомих 
підвалин в історії та сьогоденні цієї країни. На думку вченого, основним гальмівним чинником у 
цьому процесі був царизм, який не лише робив неможливою думку про допомогу слов’янським 
народам з боку Росії, а й заважав розвитку самої імперії. Примітно, що Т. Г. Масарик підтримав 
першу російську революцію 1905 р., вбачаючи в ній потенціал для повалення абсолютизму, хоча не 
сприйняв більшовицький переворот 1917 р.6 

Зважаючи на такі політичні переконання чеського науковця, вагоме місце у книзі «Росія та 
Європа» приділене історії російського лібералізму, зокрема, першим рокам правління Олександра І. 

                                                      
1 Вовк, О.І. (2014). Василь Каразін в інтелектуальному середовищі західної української діаспори: до питання 

історіографічного образу. Українознавчий альманах, вип. 17. Київ: Вид-во Київ. ун-ту, 136–139. 
2 Масарик, Т.Г., Абрамов, М.А. (отв. ред.). (2000). Россия и Европа. Санкт-Петербур: РХГИ, 82. 
3 Масарик, Т.Г., Абрамов, М.А. (отв. ред.). (2000). Россия и Европа. Санкт-Петербур: РХГИ, 2. 
4 Егорова, К.Б. (2010). Т. Г. Масарик: от «русского вопроса» к «Русской акции». К истории идей на Западе: 

«Русская идея». Санкт-Петербург: Изд-во Пушкинского Дома, 351. 
5 Егорова, К.Б. (2010). Т. Г. Масарик: от «русского вопроса» к «Русской акции». К истории идей на Западе: 

«Русская идея». Санкт-Петербург: Изд-во Пушкинского Дома, 347. 
6Егорова, К.Б. (2010). Т. Г. Масарик: от «русского вопроса» к «Русской акции». К истории идей на Западе: 

«Русская идея». Санкт-Петербург: Изд-во Пушкинского Дома, 353. 
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Увагу автора, так само як і вже згаданих вище А. Г. Мазура й Л. І. Страховського, привернув 
анонімний лист, переданий Олександру І у перші дні його воцаріння на престолі. Проте якщо 
російські діаспорні дослідники досить абстрактно характеризували зміст цього документа, вказуючи 
передусім на викладені там пропозиції реформ в управлінні імперією, насамперед у сфері освіти й 
науки, то Т. Г. Масарик назвав його «планом установлення конституційної монархії»1, який, втім, 
виявився нежиттєздатним та через деякий час став непотрібним, так само, як і його автор 
В. Н. Каразін. 

Після Першої світової війни та падіння Російської імперії, відповідно краху зазнала й ідея 
русофільського панславізму. Але не можна сказати, що «російське питання» зникло з порядку 
денного новоствореної незалежної Чехословацької республіки, першим президентом якої став 
Т. Г. Масарик. Політичні та економічні потрясіння призвели до відтоку мігрантів з підпорядкованих 
Росії територій до інших країн. Велика їх частка опинилася саме у Чехословаччині завдяки програмі 
«Російська акція», одним з ідеологів якої став особисто Т. Г. Масарик2. Програма була розрахована 
не тільки на «укорінення» російських біженців у чехословацькому культурному середовищі, а й на 
збереження їх самобутньої науки та культури. Багато в чому така політика посприяла швидкому 
розвитку українських та російських гуманітарних студій в еміграції, які, зокрема, торкалися й 
питань каразінознавства. 

Після закінчення Другої світової війни підйом історичного слов’янознавства намітився у 
країнах Західної Європи та Північної Америки. З. С. Ненашева пов’язувала цю тенденцію зі 
зростанням міжнародного авторитету СРСР та розширенням сфери його впливу на слов’янські 
країни Центральної та Південно-Східної Європи3. Починаючи з другої половини 1940-х рр. у 
Франції, Великобританії, США та інших державах розширилася мережа славістичних 
дослідницьких центрів, які часто займалися підготовкою кадрів не стільки для університетів, 
скільки фахівців у галузі радянознавчої експертизи для урядових організацій (в першу чергу це було 
характерно для США)4. Відповідно західноєвропейські та північноамериканські спеціалісти в 
основному займалися вивченням проблем нової та новітньої історії, зокрема, історії суспільних та 
національно-визвольних рухів, ідейно-політичного та духовного життя у слов’янських країнах 
і т. д., а тому особистість В. Н. Каразіна потенціально потрапляла до їхнього поля зору. 

Британський історик А. Палмер, з-під пера якого вийшла низка розвідок, присвячених 
біографіям європейських правителів ХІХ ст., згадав про В. Н. Каразіна в монографії «Alexander I: 
Tsar of War and Peace» («Олександр І: цар війни та миру», 1974 р.)5. Дослідник традиційно 
зупинився на епізоді з анонімним листом, який був покладений на стіл молодого імператора одразу 
після його сходження на російський престол. А. Палмер пояснив стрімкість, з якою зміг вибудувати 
свою кар’єру В. Н. Каразін, розгубленістю та пригніченістю молодого монарха, який побачив у цій 
бентежній особистості «споріднену душу» та наблизив її до себе.  Швидкість, з якою В. Н. Каразін 
був відсторонений від державних справ, була розтлумачена виключно як результат інтриг з боку 
представників найвищих урядових кіл. Таким чином, історія В. Н. Каразіна була подана як свого 
роду феномен, атипове явище в історії російського монаршого двору, й не більше того. 

На відміну від названих нами європейських дослідників, для яких В. Н. Каразін залишався 
тільки однією з багатьох постатей олександрівської епохи, американські вчені присвятили йому 
кілька спеціальних розвідок. Так, історик із США Дж. Флінн у 1969 р. виступив на сторінках 
журналу «Slavic Review» («Слов’янський огляд») зі статтею «V. N. Karazin, the Gentry, and Kharkov 
University» («В. Н. Каразін, дворянство та Харківський університет»)6, в якій дослідив діяльність 
Василя Назаровича в апараті Міністерства народної освіти, та, зокрема, його роль у реформування 
системи вищої освіти в Росії. Вчений відстоював думку про те, що патріотичні прагнення 

                                                      
1 Масарик, Т.Г., Абрамов, М.А. (отв. ред.). (2000). Россия и Европа. Санкт-Петербур: РХГИ, 82. 
2 Егорова, К.Б. (2010). Т. Г. Масарик: от «русского вопроса» к «Русской акции». К истории идей на Западе: 

«Русская идея». Санкт-Петербург: Изд-во Пушкинского Дома, 354. 
3 Ненашева, З.С. (1987). Историография истории южных и западных славян. Москва: Изд-во Моск. ун-та, 

235. 
4 Ненашева, З.С. (1987). Историография истории южных и западных славян. Москва: Изд-во Моск. ун-та,  

247. 
5 Palmer, A. (1974). Alexander I: Tsar of War and Peace. New York: Harper&Row. 
6 Flynn, J.T. (1969). V. N. Karazin, the Gentry, and Kharkov University. Slavic Review, Vol. 28, No 2 (Jun.). 

Pittsburgh: University of Pittsburgh, 209–220. 
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В. Н. Каразіна до перетворення рідного йому Харкова на університетське місто відповідало 
інтересам окремих можновладців (наприклад, А. Чарторийського), а тому було підхоплене та 
зрештою втілене в життя. Тож відкриття Харківського університету дослідник пропонував 
розглядати не як особисту каразінську заслугу, а як результат співпадіння інтересів центральної 
влади та місцевого суспільства. 

Найвідомішою каразінознавчою розвідкою в американській історіографії стала монографія 
професора Джорджтаунського університету Ф. Фаднера «Seventy Years of Pan-Slavism in Russia, 
Karazin to Danilevskii» («Сімдесят років панславізму в Росії: від Каразіна до Данилевського», 
1962 р.)1. В цій праці науковець долучив В. Н. Каразіна до числа зачинателів російського 
панславізму, детально зупинившись на поданому ним проекті створення слов’янської держави на 
Балканах під російським протекторатом, який був написаний Василем Назаровичем у 1804 р. під 
впливом розгорнутої сербським народом національно-визвольної боротьби проти турецького 
поневолення. Монографія викликала жваве обговорення в середовищі західної наукової 
громадськості2. Наприклад, Г. В. Дьюї визнавав, що це було солідне дослідження, яке спиралося на 
ґрунтовну документальну базу та мало всі шанси стати настільною книгою славістів3. Р. С. Смаль-
Стоцький також назвав монографію Ф. Фаднера прекрасною розвідкою з історії російської 
дипломатії. Втім, як вказував рецензент, вона мала і слабкі сторони (неточність транслітерації 
окремих прізвищ або географічних назв без урахування специфіки російської вимови; плутанину в 
термінах тощо), що, втім, не применшувало її значення для американської славістики4. 

Положення, висунуті Ф. Фаднером, були прокоментовані й радянськими дослідниками. 
Зокрема, І. С. Достян показала, що американський історик підійшов до розгляду проектів 
об’єднання слов’ян, що висувалися на початку ХІХ ст. в Російській імперії, без урахування 
принципових відмінностей у їхній соціальній та політичній спрямованості, ідейних переконань їхніх 
авторів і т. д., що ставить під сумнів тезу про існування в Росії в цей період «політичного 
панславізму»5. Тож і долучення В. Н. Каразіна до предтеч панславізму в Російській імперії, на думку 
авторки, виглядало непереконливо. 

Таким чином, в історіографії країн Центральної та Західної Європи і Північної Америки не 
склався єдиний підхід до характеристики особистості та діяльності В. Н. Каразіна. В основному він 
був репрезентований як історичний діяч олександрівської епохи, який прагнув до проведення 
реформ як у сфері зовнішньої, так і внутрішньої політики Російської імперії, проте швидко зійшов з 
державної арени й не зміг втілити всі свої задуми у життя. 

Більш обширною та цілісною виглядає болгарська історіографія, представники якої 
неодноразово зверталися до історії роду Каразіних. Перші зафіксовані нами каразінознавчі розвідки 
датуються 40-ми рр. ХХ ст.6 В цей період болгарська історична наука перебувала на стадії свого 
інституційного й методологічного становлення і ще не мала достатньо потужного потенціалу для 
створення цілісної концепції національної історії та написання узагальнюючих праць. Історики в 
основному бачили свою задачу в напрямку пошуку та публікації нових джерел, накопичення та 
уточнення фактів. Тематично в центрі уваги болгарських дослідників перебувала в основному 
історія національного відродження, боротьби проти турецького поневолення тощо7 (ця ж 
проблематика привертала значну увагу науковців і у другій половині ХХ ст.8).  

                                                      
1 Fadner, F. (1962). Seventy Years of Pan-Slavism in Russia, Karazin to Danilevskii. Washington: Georgetown 

University Press. 
2 Riasanovsky, N. (1963). Review: Seventy Years of Pan-Slavism in Russia, Karazin to Danilevskii by F. Fadner. 

The Russian Review, Vol. 22, No 2. Lawrence: University of Kansas, 196–198.  
3 Dewey, H.W. (1964). Review: Seventy Years of Pan-Slavism in Russia, Karazin to Danilevskii by F. Fadner. The 

Slavic and East European Journal,  Vol. 8, No 1 (Spring). Los Angeles: University of Southern California, 99–
100.  

4 Smal-Stocky, R. (1964). Review: Seventy Years of Pan-Slavism in Russia, Karazin to Danilevskii by F. Fadner. 
The Catholic Historical Review, Vol. 49, No 4. Washington: The Catholic University of  America, 574–576.  

5Достян, И.С. (1980). Русская общественная мысль и балканские народы от Радищева до декабристов. 
Москва: Наука, 69–70. 

6 Станчев, М., Запрянова, А., Георгиев, Л., Чолов, П. (съст.). (2005). Василий Каразин: живот и дейност. 
София: Акад. изд-во «Марин Дринов», 231–239. 

7 Ненашева, З.С. (1987). Историография истории южных и западных славян. Москва: Изд-во Моск. ун-та, 
122. 

8 Ненашева, З.С. (1987). Историография истории южных и западных славян. Москва: Изд-во Моск. ун-та,  
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Відомо, що представники роду Каразіних брали у цих процесах безпосередню участь. 
Наприклад, батько просвітителя Н. О. Каразін, будучи офіцером російської армії, у 1768 р. провів 
кілька політичних місій на Балканському півострові з тим, щоб дізнатися про настрої балканських 
християн напередодні російсько-турецької війни 1768–1774 рр. Онук «українського Ломоносова», 
художник та публіцист М. М. Каразін, брав участь в російсько-турецькій війні 1877–1878 рр., яка 
завершилася звільненням Болгарії від османського іга1. Тому не викликає здивування той факт, що в 
більшості випадків розвідки болгарських науковців, які вийшли друком до початку ХХІ ст., 
стосувалися не самого В. Н. Каразіна, а його предків та нащадків, які безпосередньо брали участь у 
творенні історії болгарського народу. Прикметним є той факт, що в національній енциклопедії 
«Болгарія» (видавалася з 1978 по 1996 рр.) наявна стаття тільки про Н. О. Каразіна, хоча і згадано, 
що він, окрім інших заслуг, став батьком засновника Харківського університету2. Протягом ХХ ст. 
лише одна брошура, опублікована болгарською мовою, була спеціально присвячена біографії 
В. Н. Каразіна3. Її автором став вчений-хімік з Харківського університету С. М. Кузьменко, тож 
увага автора була переважно спрямована на висвітлення ролі «українського Ломоносова» у 
розвиткові науки ї техніки на теренах Російської імперії. Втім, за усіма ознаками ця публікація 
належить скоріше радянській, а не національній болгарській каразінознавчій історіографії.  

Розвідка С. М. Кузьменка демонструє, що співпраця між болгарськими та харківськими 
вченими у напрямку дослідження біографії В. Н. Каразіна розпочалася вже у 1960-х рр. Особливо 
бурхливий підйом такої наукової кооперації спостерігався починаючи з 1990-х рр., що 
закономірним чином призвело до зростання числа відповідних публікацій. Багато в чому це стало 
можливим завдяки діяльності професора Харківського університету М. Г. Станчева. Його наукові 
інтереси концентрувалися навколо вивчення генеалогії роду Караджі-Каразіних та з’ясування 
етнічної належності В. Н. Каразіна та його предків. Разом з цим науковець чимало зробив для 
популяризації імені Василя Назаровича у Болгарії, особливо напередодні 200-річчя заснування 
Харківського університету4. Найбільш яскравою подією в болгарському каразінознавстві початку 
ХХІ ст. став вихід редагованого М. Г. Станчевим збірника «Василий Каразин: живот и дейност»5 
(«Василь Каразін: життя та діяльність», 2005 р.). До нього увійшли статті як болгарських 
(Л. Димитров, А. Запрянова, Д. Мінчев та ін.), так і українських (О. А. Узбек та ін.) авторів, а також 
передруки низки болгарськомовних розвідок (Д. Попов та ін.), що вже встигли стати 
бібліографічною рідкістю, а тому були майже недоступні каразінознавцям з інших країн. Окрім 
публікацій науково-дослідницького характеру у збірнику були оприлюднені також і нові джерела, 
що проливали світло на історію каразінського роду: спогади та листи членів родини Каразіних, 
архівні документи, фотографії тощо. Особливий інтерес викликає стаття провідного болгарського 
геральдиста Хр. Дерменджиєва, який відновив герб родини Каразіних. До збірника був доданий 
бібліографічний перелік каразінозавчої літератури, у т. ч. тієї, яка вийшла друком у Болгарії. 
Видання дістало схвальні відгуки з боку фахівців6.  

Таким чином, початок ХХІ ст. в болгарській історіографії ознаменувався збільшенням 
наукового інтересу не тільки до роду Караджі-Каразіних взагалі, а й В. Н. Каразіна зокрема. 
Наслідком цього стало збільшення поінформованості широкої читацької аудиторії про життя та 
діяння цієї історичної фігури, та певний рівень суспільного визнання, наочним прикладом чого 
можна вважати включення біографічних статей про В. Н. Каразіна до провідних сучасних 
болгарських енциклопедій, а також появу статей у публіцистиці. 

Станом на кінець ХХ ст. з-поміж усіх закордонних держав найґрунтовніша каразінознавча 
традиція склалася в Російської Федерації. Цей напрямок зарубіжної історіографії є, напевне, 
найбільш близьким та відомим для українських науковців. З одного боку, це обумовлено 

                                                                                                                                                                    
134. 

1 Березюк, Н.М. (2003). Достойные своего рода (К семейному портрету Каразиных). 
Університети=Universitates, No 1. Харків: Вид-во Харк. ун-ту, 66. 

2 Енциклопедия «България» (1982). Т. 3. София: Изд-во на Българската Академия на Науките, 332. 
3 Кузменко, С. Н. (1961). В. Н. Каразин. София: Нар. просвета. 
4Див., наприклад: Станчев, М.Г. (2004). Васил Каразин и основаването на Харковския университет. 
Исторически преглед, Кн. 3–4, 184–198 та ін. 

5Станчев, М., Запрянова, А., Георгиев, Л., Чолов, П. (сост.). (2005). Василий Каразин: живот и дейност. 
София: Акад. изд-во «Марин Дринов». 

6Григоров, Л. (2005). Монография на забравен многовековен български род. Родознание, No 3. София, 55–56. 



 12 

особливостями розвитку історичної науки обох країн, які протягом тривалого часу були інтегровані 
до єдиного інтелектуального простору спочатку Російської імперії, а потім – Радянського Союзу, 
тож розвиваються на єдиному методологічному ґрунті та проходять схожі еволюційні етапи. З 
іншого боку, географічна близькість та схожість мов дозволяли науковцям майже без перешкод 
здійснювати обмін найновішою літературою з досліджуваної проблематики, працювати в архівних 
закладах та бібліотеках, що складало всі умови для взаємовигідного наукового співробітництва. 

Російські дослідники кінця ХХ – початку ХХІ ст. продовжили започаткований попередниками 
підхід до висвітлення біографії В. Н. Каразіна. Тому, за виключенням поодиноких науково-
популярних статей, в яких мова йшла про діяльність Василя Назаровича у структурі державного 
апарату на початку ХІХ ст.1  або про його експерименти у природничих та технічних науках2, 
науковці в першу чергу розробляли проблеми, пов’язані з роллю В. Н. Каразіна у суспільному житті 
Російської імперії3. Особливо слід відмітити внесок Ю. Є. Грачової, яка у 2008 р. захистила в 
Московському державному університеті імені М. В. Ломоносова кандидатську дисертацію на тему: 
«Василий Назарович Каразин на государственной службе и в общественной жизни России І трети 
ХІХ века» («Василь Назарович Каразін на державній службі та в суспільному житті Росії І третини 
ХІХ століття»)4. У дисертаційному дослідженні, а також низці статей, де були викладені його 
основні положення5, авторка здійснила спробу скласти цілісний портрет В. Н. Каразіна в контексті 
сучасного йому державного життя та схарактеризувати особливості його світогляду, для чого 
провела порівняльний аналіз каразінських проектів з пропозиціями, що були висунуті іншими 
державними діячами першої третини ХІХ ст. Беззаперечною заслугою московської дослідниці треба 
визнати скрупульозну обробку фондів московських та петербурзьких архівосховищах, що дозволило 
їй, спираючись на широку документальну базу, переглянути окремі усталені погляди на особистість 
В. Н. Каразіна, пролити світло на окремі маловивчені періоди його життя (наприклад, з 1821 до 
1842 рр. – після звільнення зі Шліссельбурзької фортеці до смерті та ін.). На основі дисертації через 
кілька років була видана монографія «"Позвольте мне быть полезным!". Василий Назарович 
Каразин на государственной службе и в общественной жизни России первой трети ХІХ в.» 
(«"Дозвольте мені бути корисним!". Василь Назарович Каразін на державній службі та в 
суспільному житті Росії першої третини ХІХ ст.», 2012 р.)6, яка була схвально сприйнята в 
науковому середовищі7. Інтерес до постаті В. Н. Каразіна з боку російських вчених та громадськості 
доводить наявність відповідних статей в російських універсальних та галузевих довідково-
енциклопедичних виданнях. 

Отже, зарубіжна історіографія вивчення біографії В. Н. Каразіна є менш обширною порівняно 
з «материковою» Україною, що, втім, не применшує її цінності. Підходи до висвітлення особистості 
головного натхненника заснування Харківського університету, які склалися в різних країнах світу 
(Болгарія, Російська Федерація, Сполучені Штати Америки та ін.) відрізнялися неоднорідністю, що 
було обумовлене специфікою розвитку історичної науки та, зокрема, історичної славістики у 
відмінних культурних традиціях. 
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СТАВЛЕННЯ ДО КУЛЬТУ ІВАНА ФРАНКА В РІЗНИХ 
ІДЕОЛОГІЧНИХ ТА ЦЕРКОВНИХ ТЕЧІЯХ 
МІЖВОЄННОЇ ГАЛИЧИНИ 

У статті проаналізовано дискусії щодо вшанування Івана Франка, що точилася у міжвоєнний 

період на сторінках галицьких часописів таких як «Мета», «Нова зоря», «Неділя», «Наш 

клич», «Наш прапор», «Українські вісти», «Діло», «Громадський голос», «Українська 

думка», «Ілюстрована газета». У цих дискусіях можна виділити два головні питання: 1) 

Доцільно чи не доцільно українцям вшановувати Івана Франка, як свого національного 

героя? 2) Яким був справжній Франко? А отже, чий спосіб вшанування відповідає його 

світогляду? Проаналізовано головні аргументи сторін. Головну увагу зосереджено на темі 

релігійних поглядів Франка у цих дискусіях. Розглянуто образи Франка, які конструювалися 

різними церковними і політичними угрупуваннями. 

Ключові слова: Іван Франко, культ, герой, релігійність, атеїзм.  

Ihor Medvid’, graduate student of the department of Modern History of Ukraine 

Institute of the Ukrainian studies the name of I. Kryp’yakevych of the NAN of Ukraine 

ATITUDE TOWARDS IVAN FRANKO’S CULT IN DIFFERENT 
IDEOLOGICAL AND CHURCH GROUPS OF THE INERWAR 
GALICIA  

The discussions on the honoring of Ivan Franko are analyzed in paper. The discussions took place 

during the Interwar period in Galician newspapers such as “Meta”, “Nova zorya”, “Nedilya”, 

“Nash klych”, “Nash prapor”, “Ukrainski visty”, “Dilo”, “Hromadskyy holos”, “Ukrainska dumka”, 

“Ilustrovana hazeta”. The main questions of these discussions were: 1) Should Ukrainians honor 

Ivan Franko as a national hero or not? 2) What was the real Franko? So, whose way of honoring 

is closer to Franko’s worldview? The main arguments of sides are analyzed. Special attention is 

given to the theme of Franko’s views on a religion. Images of Franko, which were constructed by 

different church and political groups, are also considered. 

Key words: Ivan Franko, cult, hero, religiosity, atheism. 

Символи становлять невід’ємну частину життя, як конкретної людини, зокрема, так і 
людських спільнот, загалом. Певні люди після смерті, або й ще за життя, самі стають символами для 
інших: Магатма Ганді – символ ненасильницької боротьби,  Ернесто Че Гевара – символ лівої 
революційної молоді, Елвіс Преслі – символ рок-н-ролу. Але часом буває, що одна людина стає 
символом для цілком відмінних груп. І тоді починається конкуренція різних образів одного кумира. 
А коли символічний капітал цієї постаті можна використати ще й у політичній сфері – починається 
«боротьба за культ»: за монополію на право «правильно вшановувати», відтак проголошувати себе 
спадкоємцями кумира. Саме так було у випадку з формуванням культу Івана Франка в міжвоєнній 
Галичині.   

В сучасних дослідженнях цієї теми можна виділити два напрями. Перший напрям стосується 
дискусій в церковному оточенні. Добрим прикладом досліджень на цю тему є стаття Ярослави 
Мельник «Церква і культ Франка»1. В статті дослідниця виокремила основну критику культу 
Франка, зокрема статті О. Назарука та продемонструвала реакцію з іншого греко-католицького 
табору, який намагався наголосити на суспільному значенні Франка для українців. Втім Я. Мельник 
не використала всіх доступних джерел, зосередивши свою увагу детальніше на розкритті 

                                                      
1 Мельник, Я. (1995). Церква і культ Франка. Українське літературознавство, Львів, 44, 60. 
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конкретних прикладів конфлікту між двома церковними групами. Католицької критики щодо 
Франка торкнулася також і Мар’яна Комариця у своєму дослідженні католицької преси міжвоєнного 
періоду «Українська «католицька критика»: феномен 20 – 30-х рр. ХХ ст.»1. Окремий підрозділ 
розділу «Культ і культура: історико-літературні студії католицьких критиків» присвячений 
дискусіям щодо культу Франка в католицькій пресі2. Перу цієї ж дослідниці належить також окрема 
стаття «Дражлива тема: дискусії у міжвоєнній Галичині щодо культу Франка»3. В ній М. Комариця 
коротко, але доволі влучно зрезюмувала полеміку, щодо того чи варто шанувати Франка, і чи він 
був безбожником, між часописами «Нова Зоря» та «Мета». Проте, на відміну від вищезгаданої 
книжки, тут авторка не помістила цю дискусію в ширший контекст різних візій розвитку Греко-
Католицької Церкви. Але, можливо, дослідниця свідомо оминула цю проблему, бо короткий формат 
статті не дозволяв їй це вповні розкрити, і вона зосередилася власне на тому, щоб продемонструвати 
аргументацію сторін.  

Другий напрямок – це рецепція Франка окремими постатями міжвоєнного періоду. Еволюцію 
поглядів Д. Донцова на Франка в контексті його світогляду розглянув Олег Баган у статті «Постать 
та ідеї Івана Франка крізь призму філософії ірраціоналізму Д. Донцова»4. Щоправда, авторові не 
вдалося дистанціюватися від власних вподобань. Помітно, що О. Баган часто надмірно симпатизує 
та довіряє Донцову, а, відтак, підпадає під вплив його ж логіки. Що іноді заважає йому, як 
досліднику, більш критично оцінити погляди Донцова щодо Франка. Іншу статтю О. Баган 
присвятив критиці Франка о. Гавриїлом Костельником5. Стаття має полемічний характер: автор 
критикує о. Костельника, закидаючи заангажованість критики Франка, недооцінку його вкладу в 
національну справу та небажання помічати еволюцію його творчості6. Більш глибше розкрити 
проблему критики культу Франка о. Гавриїлом Костельником вдалося о. Олегу Гірнику в статті 
«Гавриїл Костельник та Іван Франко: ідейно-філософське тло конфлікту»7. Дослідник намагався не 
стільки «засудити» о. Костельника, скільки зрозуміти ті історичні обставини, що сприяли 
формуванню у Франка антиклерикальних поглядів, та спробував простежити еволюцію 
філософської думки о. Г. Костельника. Варто виділити також статтю Миколи Ільницького «Між 
ідеологією та естетикою: франкознавчі дослідження міжвоєнного двадцятиліття в Західній Україні», 
яка теж частково торкалася дискусії щодо культу Франка8. Автор досить вдало простежив еволюцію 
поглядів Д. Донцова на постать Франка, а також проілюстрував два різних підходи до аналізу 
Франкових творів у представників католицького напряму, на прикладі о. Гавриїла Костельника та 
Константина Чеховича9.   

Окремо слід, згадати про статтю Роман Голика «Геніальний дух»: образ Івана Франка в 
літературі та культурі Галичини XIX - початку XXI століття»10. Однак стаття охоплює значно 
ширший хронологічний період, тому автор лише побіжно згадує дискусію щодо культу Франка у 
міжвоєнному періоді. Втім, стаття Р. Голика цінна тим, що в ній показано широкий спектр образів, 

                                                      
1 Комариця, М. (2007). Українська “ католицька критика”: феномен 20 – 30-х рр. ХХ ст. Львів. 
2 Комариця, М. (2007). Українська “ католицька критика”: феномен 20 – 30-х рр. ХХ ст. Львів, 130–144.  
3 Комариця, М. (2008). “Дражлива тема”: дискусії у міжвоєнній Галичині щодо культу Івана Франка. 
Парадигма: зб. наук. Праць. Львів, 3, 92–99. 

4 Баган, О. (2004). Постать та ідеї Івана Франка крізь призму філософії ірраціоналізму Д. Донцова. В Церква. 
Нація. Культура: Іван Франко і релігія. Дрогобич: Коло, 1, 54–70.  

5 Баган, О. (2004). Постаті й епохи (Гавриїл Костельник contra Іван Франко). В Церква. Нація. Культура: Іван 
Франко і релігія. Дрогобич: Коло, 1, 73–82.  

6 Баган, О. (2004). Постаті й епохи (Гавриїл Костельник contra Іван Франко). В Церква. Нація. Культура: Іван 
Франко і релігія. Дрогобич: Коло, 1, 80–81.  

7 Гірник, О. (2009). Гавриїл Костельник та Іван Франко: ідейно-філософське тло конфлікту. В Матеріали 
ювілейного конгресу, приуроченого до  150-літтю Івана Франка. Вісник Львівського університету. Львів: 
ЛНУ ім. Ів. Франка, 581–590.  

8 Ільницький, М. (2010). Між ідеологією та естетикою: франкознавчі дослідження міжвоєнного 
двадцятиліття в Західній Україні. М. Ільницький (упор.), Іван Франко у критиці: західноукраїнська 
рецепція 20-30-х років ХХ ст. Львів: Видавництво ЛНУ ім. І. Франка, 3–24. 

9 Ільницький, М. (2010). Між ідеологією та естетикою: франкознавчі дослідження міжвоєнного 
двадцятиліття в Західній Україні. М. Ільницький (упор.), Іван Франко у критиці: західноукраїнська 
рецепція 20-30-х років ХХ ст. Львів: Видавництво ЛНУ ім. І. Франка, 8–20.  

10 Голик, Р. (2011). “Геніальний дух”: образ Івана Франка в літературі та культурі Галичини XIX - початку 
XXI століття. Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 55, 195–208. 
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що функціонував або продовжує функціонувати в Галичині. 
Однак, тема культу Франка в міжвоєнний період ще далеко невичерпана. Бракує досліджень, в 

яких було б проаналізовано дискусію щодо культу Франка не тільки всередині Греко-Католицької 
Церкви чи на прикладі окремих постатей, але й в контексті полеміки різних ідеологічних та 
інтелектуальних груп, які існували в міжвоєнній Галичині. В цій статті ми спробуємо долучитися до 
ліквідації цієї прогалини. Об’єктом нашого дослідження є образи Франка, які конструювалися 
вказаним групами. Дослідницькими завданнями, які ми поставили у статті є аналіз полеміки щодо 
культу Франка та виокремлення образів Франка, які конструювалися в процесі дискусій. Оскільки 
саме питання релігійних поглядів Франка дало початок цій дискусії, то саме на ньому зробимо 
головний акцент. Джерелом дослідження є галицька преса 1920 – 30-их років, зокрема, часописи 
«Нова Зоря», «Мета», «Діло», «Українські вісти», «Наш прапор», «Наш клич», «Громадський 
Голос», «Українська думка», «Ілюстрована газета» та ін.  

Початки культу особи Івана Франка сягають ще періоду його життя, про що свідчать 
святкування його творчих ювілеїв1. Проте найактивніша фаза формування культу Франка припадає 
на міжвоєнний період. Однак, як це часто буває: герой для одних, є антигероєм для інших. Так само 
було і з Іваном Франком. Були частина суспільства, яка противилися ширенню культу Франка. До 
них належали переважно люди з правими ідеологічними поглядами. З одного боку, це були т. зв. 
окциденталісти (латинники) – частина консервативно-клерикального напряму, репрезентованого 
часописом «Нова Зоря». З іншого боку, це була незначна частина радикальних націоналістів,  
лідером яких був Дмитро Донцов – редактор журналів «Літературно-науковий вістник» (пізніше 
«Вістник») та «Заграва». 

Часопис «Нова Зоря» – орган Української Католицької Організації, виходив у Львові з 1926 по 
1939 рр. Газета представляла окциденталістську (прозахідну) течію в Греко-Католицькій Церкві 
(ГКЦ), провідником якої був Григорій Хомишин – єпископ Станіславівський. Окциденталісти 
підтримували ідею впровадження обов’язкового целібату, були противниками очищення обряду від 
домішків латинських практик та зближення ГКЦ з православ’ям, оскільки вважали, що це приведе 
до нової схизми2.  

На сторінках «Нової Зорі» пропагувалася думка,  що українському народові недоцільно і 
шкідливо вшановувати Івана Франка. Головною причиною цього дописувачі «Нової Зорі» вважали 
матеріалістичні, соціалістичні та атеїстичні тенденції у світогляді Франка. Культ Франка є 
шкідливим через його атеїзм – це  головна теза, що присутня практично у всіх статтях «Нової Зорі» 
щодо цієї теми. Всі інші додаткові тези-аргументи базувалися на цій головній тезі і мали закріпити в 
читачів «Нової Зорі» погляд про недоцільність вшанування постаті Івана Франка.  

Аргумент перший ґрунтувався на проведенні паралелей з іншими католицькими державами. 
Отець Михайло Каровець проводив аналогію: Франко для українського народу є тим самим, що й 
Вольтер для французького народу. Безперечно, обидва – великі письменники та інтелектуали, але, 
як зауважував Каровець: «католики французи уважають по сей день Вольтера одним з 
найшкідливіших письменників, яких видала французька земля. Ніякому католикові у Франції навіть 
до голови не прийде думка, щоби будувати пам’ятник Вольтерови або накликувати до того в 
католицькім орґані!..»3. Автор з криптонімом К. П. в статті «В духовій памороці» наводив приклади, 
як інші народи критикують своїх письменників: німці – Ґете і Шіллера, поляки – Сенкевича, а в 
Галичині на спробу «об’єктивної критики» Франка «наша національна ідолопоколонність обидилася 
і зареаґувала лайкою»4. О. Назарук порівнював Франка з німецьким філософом Фрідріхом Ніцше, 
відомим своєю гострою критикою Церкви і християнства та атеїстичною книгою «Антихрист»5. 

Другий аргумент проти Франка – його згубний вплив на молоде покоління. Парох с. Сілець о. 

                                                      
1 Голик, Р. (2011). “Геніальний дух”: образ Івана Франка в літературі та культурі Галичини XIX - початку 

XXI століття. Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 55, 199–200. 
2 Зайцев, О., Беген, О., Стефанів, В. (2011). Націоналізм і релігія: Греко-Католицька Церква та український 
націоналістичний рух у Галичині (1920-1930-ті роки). Львів: Видавництво Українського Католицького 
Університету, 331.  

3 Зайцев, О., Беген, О., Стефанів, В. (2011). Націоналізм і релігія: Греко-Католицька Церква та український 
націоналістичний рух у Галичині (1920-1930-ті роки). Львів: Видавництво Українського Католицького 
Університету, 2. 

4 К.П. (1933, червень 4). В духовій памороці. З приводу відкриття надгробника Франкові.  Нова Зоря, 40,  3. 
5 Назарук, О. (1932, червень 19). Світогляд Франка. Чи може наш нарід приняти його культ? Нова Зоря, 45, 3. 
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Лев Бурнадз розповідав про малого хлопця, який йшов на Літургію (було свято Вознесіння), але по 
дорозі хлопчину забрали на репетицію Франкового свята, мотивуючи це тим, що на репетиції він 
більше потрібен ніж на Літургії1. Автор також обурювався творами Франка, які заставляють вчити 
дітей, зокрема «Вічний революціонер» і «Товаришам з тюрми»: «12-літній хлопець пропагує 
революцію, 8-літній вільну любов і т.д.!... Яке спустошення в думках тих дітей і народу взагалі 
можуть викликати подібні деклямації»2.  О. Назарук в одній із статей порівняв любовну лірику 
Франка із «Стражданням молодого Вертера» німецького письменника Й. В. Ґете3. Цей роман про 
нещасливе кохання породив у свій час цілу хвилю самогубств серед молоді, яка захоплювалася ним. 
А самогубство, як відомо, є одним з найбільших гріхів у християнській релігії. Тому Назарук 
критикував Франка, називаючи його поетом «пристрасти, яка є проявом еґоцентризму, 
незрівноваження і слабости»4. Думку О. Назарука підтримав о. Марко Ґіль, який порівнюючи 
побудову української нації з будівництвом будинку, писав: «поширювати культ Франка серед 
молоді, значить всаджувати великі кошти в зовнішню орнаментику, а долом ослаблювати 
фундамент»5.  

Третій аргумент мав би апелювати до страхів та фобій читача. Одним з головних образів 
ворога в статтях «Нової Зорі» були більшовики. Тому проводячи паралель між Франком та 
більшовиками, дописувачі «Нової Зорі» намагалися остаточно дискредитувати всяку можливість 
творення культу Франка. О. Назарук писав: «Сей світогляд [світогляд Франка. – І. М.] може бути 
основою тільки до розвалу, який роблять большевики і їх свідомі або несвідомі поклонники. Тому 
большевики послідовно поступають, коли проголошують офіціяльно світогляд Франка»6. А. Ч. 
[криптонім, який використовував Осип Назарук7] прямо назвав Франка «предтечею большевизму»: 
«Франко був предтечею большевизму, найстрашнішої руїни, яку знає історія людства. А що Франко 
був письменник впливовий, отже його погляди заважили на поглядах інтелігенції й народа всеї 
України, як перед, так і за Збручем… Тому Франко є і буде співвідповідальний за моральну й 
фізичну руїну України»8. «Мусимо дивуватися головно Галичанам, що наслідують сліпо 
большевиків і стараються собі поширити між народом культ письменника, котрого ідеольоґія є 
вбийчою для всякої суспільности»9, - зазначав анонімний автор.  

Головним опонентом «Нової Зорі» у дискусіях щодо культу Франка був католицький 
тижневик «Мета» – орган Українського Католицького Союзу (УКС). УКС і «Мета» відображали 
орієнталістський (просхідний) напрямок в ГКЦ, за яким стояв сам митрополит Андрей Шептицький. 
Орієнталісти вважали, що ГКЦ потребує очищення обряду від латинських впливів, повернення до 
джерел духовності східного християнства та акцентували на потребі активної місійної діяльності 
ГКЦ на східному напрямку10.  

В статтях «Мети» головний акцент ставився на еволюції та світоглядній трансформації 
поглядів Франка. Дописувачі «Мети» визнавали певні «гріхи молодості» Франка, але 
виправдовували це різними причинами. Одні писали, що Франко підпав під «впливи модного тоді 
матеріялізму та соціялізму»11. Інші, що Франко, коли писав свої «матеріалістичні» чи «атеїстичні» 
твори перебував «під сильним вражінням цих думок. Може і в якомусь духовному потрясінні або 
душевному заломанні»12. Втім, попри ці «впливи моди» та «духовне потрясіння», Франкові «ніколи 

                                                      
1 Бурнадз, Л. (1932, червень 30). Що переймають з творів Івана Франка, за що в нас йому поклін складають. 
Нова Зоря, 48, 3. 

2 Бурнадз, Л. (1932, червень 30). Що переймають з творів Івана Франка, за що в нас йому поклін складають. 
Нова Зоря, 48, 3. 

3 Назарук, О. (1932, червень 26). Чи добре було б у молодь вщіпити культ Франка? Нова Зоря, 47, 6. 
4 Назарук, О. (1932, червень 26). Чи добре було б у молодь вщіпити культ Франка? Нова Зоря, 47, 6. 
5 Ґіль, М. (1932, липень 28). Де правда? З приводу поширюваного «Ділом» культу Франка. Нова Зоря, 56, 2. 
6 Назарук, О. (1932, червень 19). Світогляд Франка. Чи може наш нарід приняти його культ? Нова Зоря, 45, 2. 
7 Комариця, М. (2007). Українська «католицька критика»: феномен 20–30-х рр. ХХ ст. Львів, 27.  
8 А.Ч. (1933, червень 1). Предтеча большевизму І. Франко і українська суспільність на тлі його надгробника. 
Нова Зоря, 39, 2.  

9 Культ Франка (1926, жовтень 17).  Нова Зоря, 40, 1. 
10Зайцев, О., Беген, О., Стефанів, В. (2011). Націоналізм і релігія: Греко-Католицька Церква та український 
націоналістичний рух у Галичині (1920-1930-ті роки). Львів: Видавництво Українського Католицького 
Університету,  330–331.  

11 Нагробник І. Франка. (1933, червень 4). Мета, 22, 2. 
12 Ще в справі І. Франка (продовження) (1933, жовтень 1). Мета, 39, 4.  
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не була чужою сфера реліґійних почувань»1. «Франко є типовим прикладом людини, що в нетрях 
губить правильні шляхи, підшукує їх та знову губить, щоб наново відшукати»2, - підкреслював 
Микола Гнатишак. 

Підтримував позицію «Мети» й інший католицький часопис «Неділя», який, як і «Мета», був 
заснований та функціонував за сприяння митрополита Андрея Шептицького3. «Неділя» не так 
активно, як «Мета», спростовувала закиди щодо атеїзму Франка, але в 1933 р. надрукувала ряд 
статей, які в загальному позитивно оцінювали Франка4. А в одній зі статей наведено уривки зі 
спогадів про Франка. Серед цих спогадів є три уривки, в яких або підкреслюється його релігійність, 
або спростовується його атеїзм. В одному з них о. Олексій Волянський згадував випадок, коли в 
дискусії про те чи існує Бог і чи є життя після смерть, Франко замість підтримати колег-
матеріалістів сказав лише: «Ій, панове! Що про то говорити! Що ми про те все знаємо?»5. В двох 
інших уривках д-р Д. розповідав, що бачив кілька разів, як Франко «клякав на сходах Волоської 
церкви та молився»6. А також повідомляв, як Франка в 1911 р. запросили на антиклерикальне віче, 
де він сказав «щось таке, що ніхто не сподівався» і «потім тільки жалували, що взагалі на те віче 
Франка запрошували»7. 

Фактично, ця дискусія між «Новою Зорею» з одного боку, і «Метою» та «Неділею» – з іншого,  
була насправді чимось більшим ніж просто дискусією щодо того вшановувати чи не вшановувати 
Франка. Це була дискусія щодо того, яка роль і місце ГКЦ в українському національному русі. 
Митрополит Шептицький був прихильником союзу українських національних інституцій і Церкви8. 
В межах орієнталістького напрямку виділялася навіть окрема група священників та мирян 
(М. Конрад, М. Дзерович, К. Чехович та ін.), які активно відстоювали союз католицизму з модерним 
націоналізмом (але очищеним від «атеїстично-ніцшеанських збочень») на базі боротьби зі спільним 
ворогом – лівими ідеологіями9. У «Меті» всіляко підкреслювалася важливість Франка для нації та 
важливість національних проблем як таких: «Франко – ґеніяльний поет, письменник і учений 
залишиться раз і завсіди власністю цілої нації»10, «Іван Вишенський» чи «Мойсей» це вже 
національні герої, з того часу творчости, коли на перший плян висуваються у поета проблеми 
зв’язані з життям і потребами нації»11.  

Дописувачі «Нової Зорі» ж намагалися всіляко показати шкідливість культу Франка для нації: 
«Ми католики повинні уважати його атеїстичний світогляд головним жерелом зла і слабости своєї 
нації, а не жерелом добра і сили»12. Тобто, як бачимо, навіть консервативні клерикали не 
заперечували національну спільноту, як конкурентну альтернативу релігійній спільноті. Проте 
підхід окциденталістів до національного питання відрізнявся від підходу орієнталістів тим, що 
перші були проти привнесення національних чинників у релігійне життя та проти перетворення 
Церкви в релігійно-національну установу13. 

                                                      
1 Мг. (1936, червень 21).  З літературного життя. “Дражлива тема“. Мета, 25, 3. 
2 Мг. (1936, червень 21).  З літературного життя. “Дражлива тема“. Мета, 25, 3. 
3 Животко, А. (1999). Історія української преси. Київ: Наша культура і наука, 283. 
4 А.К. (1933, травень 28). Фрагменти з його життя. Неділя, 20, 6.; Відкриття надгробника Івана Франка. 

Програма свята (1933, травень 28). Неділя, 20, 1.; Похорон Івана Франка (за М. Возняком) (1933, травень 
28). Неділя, 20, 4–5.; Недільський, Ф. (1933, травень 28). Сумнів на могилі поета. фраґментомонтаж зі 
свята відкриття надгробника Іванові Франкові. Неділя, 20, 4–5.  

5 А.К. (1933, травень 28). Фрагменти з його життя. Неділя, 20, 6. 
6 А.К. (1933, травень 28). Фрагменти з його життя. Неділя, 20, 6. 
7 А.К. (1933, травень 28). Фрагменти з його життя. Неділя, 20, 6. 
8 Зайцев, О., Беген, О., Стефанів, В., (2011). Націоналізм і релігія: Греко-Католицька Церква та український 
націоналістичний рух у Галичині (1920-1930-ті роки). Львів: Видавництво Українського Католицького 
Університету, 332. 

9 Зайцев, О., Беген, О., Стефанів, В., (2011). Націоналізм і релігія: Греко-Католицька Церква та український 
націоналістичний рух у Галичині (1920-1930-ті роки). Львів: Видавництво Українського Католицького 
Університету, 345. 

10 Нагробник, І. Франка (1933, червень 4). Мета, 22, 2. 
11 Постать Мойсея в творчості Івана Франка. ХІІІ Академічний вечір (1936, березень 8). Мета, 10, 5. 
12 Каровець, М. (1932, червня 5). Католицизм та атеїзм. Будуємо нагробник Франкові. Нова Зоря, 41, 2. 
13 Зайцев, О., Беген, О., Стефанів, В. (2011). Націоналізм і релігія: Греко-Католицька Церква та український 
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Втім, слід зауважити, що поділ на окциденталістів та орієнталістів не завжди повністю 
корелювався з поглядами окремих священиків чи мирян цих двох груп щодо культу Франко. Так, 
наприклад, о. Гавриїл Костельник – орієнталіст , особа наближена до митрополита Андрея 
Шептицького, негативно ставився до ідеї культу Франка: «Франко – раціоналіст, атеїст, матеріаліст. 
Він не тільки письменник цього світогляду, але заразом завзятий пропагатор, популяризатор»1. 
Власне о. Костельник був одним з перших, хто розпочав дискусію щодо культу Франка, написавши 
книгу «Ломання душ (з літературної критики)» (1923), в якій окремий розділ називався «Плюси і 
мінуси в поезії І. Франка». Ідея взаємозв’язку між естетичною літературною вартістю та релігійними 
поглядами поета («хто скільки втратив Бога – стільки втратив поезії») є центральною концепцією 
о. Костельника2. Привертає увагу назва: «плюси і мінуси», що мала б підкреслити об’єктивність та 
нейтральність автора. Натомість з тексту розділу можна чітко простежити, що автор робить акцент 
на «мінусах» поезії Франка, в той час, як «плюси» залишаються на маргінесі. Чимало творів Франка 
о. Костельник висміював, іноді в досить саркастичному тоні. Як видається з праці, о. Костельник 
намагався якомога більше вкласти в голови читачів думку, що Франко був поетом доволі 
посереднім. І такий спосіб – нівелювати його наростаючий культ у галицькому суспільстві.  Вже з 
самого епіграфа можна вгадати, якою буде позиція автора: «Годі бути м’яким у боротьбі двох 
противних світоглядів»3.  

Не  вважали Франка достойним пантеону національних героїв і деякі радикальні націоналісти. 
Хоча така групка була невелика. Її представником був Дмитро Донцов, відомий як творець та 
головний ідеолог інтегрального націоналізму. Донцов виділяв два націоналізми: антиклерикальний 
націоналізм ХІХ ст. і модерний націоналізм [в уявленні Донцова модерним націоналізмом є лише 
радикальний націоналізм. – І. М.]. До представників антиклерикального націоналізму, виразники 
якого сповідують матеріалізм, раціоналізм і соціалізм, Донцов зараховував зокрема й Івана Франка4. 
Відтак, на відміну від більшості націоналістів, які намагалися адаптувати Франка до своїх 
політичних поглядів, зокрема, наголошуючи на його ідеологічно-світоглядній та релігійній 
трансформації, Донцов навпаки – відкидав Франка, як соціаліста, матеріаліста та антиклерикала. В 
праці «Церква та націоналізм» (1924) Донцов схвально оцінював можливість союзу Церкви та 
ультранаціоналізму. На його думку, їх об’єднує спільний ворог – лівий рух, та певні спільні риси, 
які він називав «теологічною психологією» чи «теологічним характером»: традиціоналізм, 
фанатична відданість своїй ідеї, примат емоційної віри над раціональним розумом, примат 
духовного над матеріальним5. Франко, з характерними для нього схильністю все піддавати сумніву, 
гуманізмом, вірою в людський розум та можливість побудови кращого ладу на раціональних 
засадах, був глибоко чужий для Донцова. Саме ці риси Донцов вважавав шкідливими у Франка, про 
що він написав у статті «Трагедія Франка»6. Для світогляду ж самого Донцова важливими були 
протилежні риси: волюнтаризм (антиінтелектуалізм), фанатичність і догматизм, віра має більше 
значення ніж розум7. Втім основне вістря критики Донцова було спрямоване на Михайла 
Драгоманова, який відіграв знакову роль у формуванні лівих поглядів Франка8. Хоча починаючи 
приблизно з 1933 року Донцов менш різко висловлюється про Франка, і з часом намагався його 
вписувати у свій світогляд. Наприклад, у статті «Плямиста гієна (Hyaena striata)» (1933) Донцов 
двічі згадував про Франка поряд з Шевченком, і робив це в позитивному тоні9. В статті «Згода в 

                                                      
1 Костельник, Г. (2010). Ломання душ (з літературної критики). В М. Ільницький (упор.), Іван Франко у 
критиці: західноукраїнська рецепція 20-30-х років ХХ ст. Львів: Видавництво ЛНУ ім. І. Франка, 346. 

2 Комариця, М. (2007). Українська “ католицька критика”: феномен 20–30-х рр. ХХ ст. Львів, 52. 
3Костельник, Г. (2010). Ломання душ (з літературної критики). Ільницький, М. (упор.). Іван Франко у 
критиці: західноукраїнська рецепція 20-30-х років ХХ ст. Львів: Видавництво ЛНУ ім. І. Франка, 323. 
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5 Донцов, Д. (1924). Церква і націоналізм. Літературно-науковий вістник, 5–6, 76–80. 
6 Донцов, Д. (1926). Трагедія Франка. Літературно-науковий вістник, 90, 125–130.  
7 Детальніше про головні особливості ідеології чинного націоналізму Дмитра Донцова див: Зайцев, О., 

Беген, О., Стефанів, В. (2011). Націоналізм і релігія: Греко-Католицька Церква та український 
націоналістичний рух у Галичині (1920-1930-ті роки). Львів: Видавництво Українського Католицького 
Університету, 151–175. 
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сімействі» (1936) Донцов також в позитивному контексті коротко згадував Франка1.  
З націоналістичного кола «Вістника» критику світогляду Франка підтримав і Євген Маланюк: 

«Бога не хотів знати Франко майже ціле своє трудне й таке трагічне життя. Застерігаюся, – Бога не 
конфесіонального, не детермінованого яким-небудь культом, а того Бога-Духа, що вдихує в глину 
«дихання життя»2. Трагедія Франка полягала, на думку Маланюка в тому, що «ціле життя Франко 
тримав в собі на ланцюгах розуму свій велетенський поетичний дар, мов скованого Прометея. 
Держав він свій дух пазурами раціоналізму, щоб в кінці життєвого шляху в мороці божевілля… 
зрозуміти на самім собі, що Дух – існує»3. Погляди націоналістичних «вісниківців» на світогляд 
Франка так зрезюмував А. Ленчик у статті «Франко проти Драгоманова» (1933): «Наш журнал так 
само, як ЛНВ від 1922 р., завжди критично ставився до Івана Франка, признаючи рівночасно його 
великий інтелект. Не приймали ми в нім його раціоналізму («розуму без віри основ»), не приймали 
його гуманітаризму, ні матеріалізму, чуже нам було подекуди негативне відношення Франка до 
Шевченка (до того, що було ціллю Кобзаря), чужа підстава (не завжди усвідомлена) його життєвої 
мудрости і бажання увільнитися від того, що він називав «життя дикий вир»4.   

Більш запеклою була дискусія щодо того, який образ Франка потрібно вшановувати. І в цій 
дискусії добре помітне бажання монополізувати право на культ Франка та використати його в якості 
символічного капіталу для власних партійних інтересів. Доволі часто сторони вдавалися до критики 
своїх опонентів, звинувачуючи їх, в кращому випадку, в нерозумінні ідей Франка, в гіршому – у їх 
зумисній фальсифікації. «Громадський голос» (орган Української Соціалістично-Радикальної 
Партії) навіть в кількох номерах зробив огляд галицької преси, яка писала про Франка з нагоди 
річниці його смерті та відкриття пам’ятника5. І в кожному з оглядів критикувалося те, як газети 
різних спрямувань показують «неправильний» образ Франка або не приділяють йому належної 
уваги. Але, коли «Громадський голос», принаймні, намагався зробити цю критику своїх опонентів 
розгорнутою та аргументованою, то деякі видання робили це доволі спрощено, зводячи всіх до 
спільного знаменника. Ось, наприклад, уривок з «Української думки» (видання комуністичного 
напряму): «Отже ж, всі вони і зоологічні націоналісти і ундівці і радикали і уесдепівці стараються 
«святкувати» пам'ять Франка по свойому, т. зн. улаштовуючи щороку куртуазні спектаклі, на яких 
звуть тоді Франка і «пророком», і «Мойсеєм» і «Прометеєм», роблячи при тому з него свойого 
націоналістичного, ундівського, радикального, уесдепівського типово-галицького «фаміліянта»6.    

Тема «Франко і релігія» теж використовувалася у цих дискусіях. Видання лівого спрямування 
(«Українська думка», «Ілюстрована газета», «Вперід», «Громадський голос») намагалися 
представити Франка, як антиклерикала та борця з релігією. Преса лівого спрямування теж 
намагалася монополізувати Франка, не рідко вдаючись до взаємної критики7. Втім, у «боротьбі за 
Франка» вони використовували подібну риторику. До спільних належало зокрема, проголошення 
Франка поетом працюючих робітників та селян. «Без сумніву Франко належить до цілого народу, 
але він був остається в першій мірі поетом працюючих мас, всіх гноблених і визискуваних»8. Також 
газети лівого спрямування робили один з головних акцентів на протиставленні Франка і тодішньої 
клерикальної та націонал-патріотичної інтелігенції. Вони намагалися звинуватити своїх опонентів з 
правого табору цинічності: «За життя Франка робила святоюрська кліка все, щоби дошкулити 
Франкові.... Та коли помер, прислала попа на його похорони, бо оцінила, що це може сильно 
пошкодити церкві, якщо похорон такого визначного чоловіка відбудеться без попа. Тепер 
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улаштувала по ньому панахиду, знаючи добре, що він ніколи не був віруючим»1. На переслідуванні 
та цькуванні Франка неодноразово наголошував «Громадський голос»: «А «свої» клєрикально-
патріотичні «верхи» викинули його з товариств, його поезію уважали одним скандалом, а його 
самого скаженим вовком»2. «Проти нього повстало все інтеліґентське українське громадянство того 
часу, клєрикальне, неосвічене, еґоїстичне і заполохане. «Народовці» обвиняли Франка… за зраду 
народу, а вкупі з москвофілами за соціялізм та атеїзм»3. «Нині портрет Франка висить у «Просвіті», 
а рівночасно ладяться робити святочний обхід тому Голові «Просвіти», що викинув був Франка з 
членів Товариства»4. 

«Громадянський голос», на відміну від «Української думки», намагався представити Франка 
не тільки, як борця проти соціального гніту, але й і як борця проти національної несправедливості. 
На думку «Громадського голосу», саме такий образ Франка найбільше відповідав дійсності, і лише 
вони його перейняли його ідеї та ідеали в цілісності5. Ідеали Франка є вселюдські і незмінні: воля, 
правда і праця. А всі прихильники старого ладу, всякої фашистської чи комуністичної диктатури є 
ворогами ідеалів Івана Франка6. Звісно ж «Громадський голос», як орган Української Соціалістично-
Радикальної Партії, мав перевагу в тому, що Іван Франко стояв біля її витоків. Це давало членам цієї 
партії моральну перевагу проголошувати себе його прямим послідовниками, і таким чином 
монополізувати право на «правильну» інтерпретацію Франка.  

Втім, те, що Франко вийшов з Радикальної партії, давало певний козир також і опонентам 
радикалів-соціалістів. «Франко свідомо розійшовся з радикальною партією, бо його пророче слово 
призначене було для всіх українців», – писав анонімний автор в «Нашому прапорі»7. Цікаво, що 
Радикальну партію періоду членства в ній І. Франка, націоналісти з «Нашого клича» представляли, 
як соціалістичну лише за формою, але на практиці вона сповідувала національні принципи, 
борючись проти поляків та політики українсько-польського порозуміння, відомої як «нова ера». А 
вихід Франка з цієї партії був якраз пов'язаний з її ідеологічним поворотом ліворуч8. Деякі 
націоналісти обирали іншу стратегію: визнаючи молодого Франка соціалістом-революціонером та 
позитивістом-матеріалістом, вважали це наслідком впливу епохи ХІХ століття, коли в Європі ці ідеї 
були популярними. Але в ХХ столітті світ змінився, і разом з ним змінився і сам Франко9.  

Спільна риса газет націоналістичного («Наш клич», «Наш прапор», «Українські вісти») та 
національно-ліберального («Діло», «Новий час») спрямувань – це намагання представити Франка, як 
героя, який ставив собі за головну мету боротьбу проти національного гніту. Головна теза, яку 
намагалися відстояти націоналісти – Франко належить усій нації, а не якійсь окремій партій. Втім, 
фактично, гасло «Франко для всієї нації», на практиці означало «Франко для націоналістів». 
Причому, попри боротьбу проти ідеологічних ворогів – лівих, всередині національного табору теж 
йшла боротьба за те, хто ж краще розуміє Франка і послідовніше втілює його національні заповіти. 
Як приклад, «Наш Клич» ось в такий спосіб відреагував на критику молоді, яка закидала луговиків 
камінням на відкритті надгробника Франкові: «Ось підняли вони [йшлося про інших правих, які 
критикували цю бійку – І. М,] страшний вереск на націоналістів, як розбивачів єдино-національної 
метушні, яку вони називають «єдино-національним фронтом»10. 

Що стосується питання релігійності Франка, то воно для націоналістів не відігравало важливої 
ролі – як це було у випадку з клерикалами чи лівими, для яких це питання було принциповим. 
Принаймні, в публікаціях газет «Наш прапор», «Наш клич», «Українські вісти» цьому питанню 
приділялося мало уваги. Це й не дивно, адже ідеологія націоналізму ставить інтереси нації на 
перший план. І служіння нації є найважливішим критерієм відбору національних героїв, а їхня 
релігійність – це вже питання другорядне. Втім, націоналістам все таки не вдаєвалося повністю 
оминути це питання. Але це було радше наслідком контрдискурсу до лівого дискурсу. Оскільки, для 
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лівих на той час позиціонування себе, як антиклерикальних, а для комуністичного спектра 
позиціонування себе, як атеїстів, було важливим, то відповідно творення образу Франка 
антиклерикала, матеріаліста, атеїста – було одним із способів для лівих монополізувати право на 
культ Франка. Отже, якщо опоненти націоналістів творять образ Франка-атеїста, то у «боротьбі за 
Франка» для націоналістів тактично вірним було б наголосити на релігійності поета. У відповідь на 
спробу «Нової Зорі» зробити з Франка – «предтечу большевизму»1, націоналістичний «Наш прапор» 
із запалом критикував автора цієї статті, який: «невідомо котрий уже раз наводить «безбожницькі» 
уривки з Франкових творів, хоч добре знає, що з тих самих творів можна навести куди більше 
уривків, які б могли засвідчити про боговійність, з якою Поет ставився до христіянства й реліґії 
взагалі»2. В статті газети «Українські вісти» під промовистою назвою «Франко наш» О. Бабій писав, 
що Франко «говорить про релігію як людина глибоко релігійна»3. Є також згадка про еволюцію в 
бік релігійності в статті М. Іванейка «Шлях Франка»4.  

Одним з найбільш активних в цій «боротьбі за Франка» було УНДО (Українське Національно-
Демократичне Об’єднання), пресовим органом якого була газета «Діло». В 1932 році саме газета 
«Діло», а не «Мета», вела полеміку з «Новою Зорею» щодо релігійних поглядів Франка і доцільності 
його вшанування. Активний сплеск дискусії був пов'язаний з відкриттям надгробного пам’ятника 
Франкові, яке спершу планували зробити 23 жовтня 1932 р. 5 (втім потім перенесли на травень 
1933 р.). В 1932 р. «Діло» надрукувало ряд статей, які намагалися спростувати аргументи 
дописувачів «Нової Зорі», що Франко атеїст і взагалі не годиться для того, щоб бути в пантеоні 
національних героїв6. Образ Франка, який фігурував у «Ділі» є образ поета релігійного, але не за 
дотриманням зовнішніх форм і ритуалів, а внутрішньо релігійного, щиро люблячого людей. Ця 
релігійність Франка протиставлялася догматизму та фанатизму, «релігійності «митарів» та 
«фарисеїв», для яких він не мав милосердя»7. У своєму фанатизмі вони «на ціле небо ближчі до 
большевизму, ніж Франко, з творів якого неодна з найкращих хрістіянських чеснот»8. Втім, вже у 
1933 р. «Діло» передало естафету «Меті», і воліло не втручатися у дискусію з «Новою Зорею».  

Оскільки Франко – «людина пера», то важливою тактичною складовою боротьби у дискусіях 
щодо культу Франка було використання віршів або окремих уривків з його творів (переважно 
художніх, хоч часом і наукових теж), які б мали підкріпити думку, що її обстоює редакція газети. 
Інколи це нагадувало битву творів чи битву цитат. Дописувачі змагалися, хто влучнішою цитатою з 
творів Франка доведе правдивість своєї позиції.  

«Нова Зоря» публікувала чи апелювала до тих  віршів, що доводили атеїзм Франка чи його 
революційні настрої. Зокрема, часто вдавалися до цитування «Ex nihilo (монолог атеїста)» (1885 р.), 
зокрема рядків: «Non Deus hominem, sed homo Deum [Не Бог чоловіка, але чоловік Бога.] / Ex nihilo 
creavit [З нічого сотворив] – в сих словах / Лежить здобуток весь моєї праці, / Науки й думки. В них 
Америка / Моя…»9.  

Отець Лев Бурнадз серед шкідливих творів Франка згадував, зокрема, «Вічний революціонер» 
і «Товаришам з тюрми», які, на його жаль, змушують декламувати дітей та підлітків на Франкових 
святах10. Розлога критика атеїстичних та матеріалістичних мотивів у Франка міститься у книзі 
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«Ломання душ (з літературної критики) о. Гавриїла Костельника. Зокрема, автор критикував вірші 
«Товаришам з тюрми»: «Сухе се, плитке, демагогічно-тенденційне, вивчене, непоетичне – 
експозитура чужої мудрости. Одне аж надто ясне «Вірую»: повний самопевний атеїзм»1 та «Вічний 
революціонер»: «Ні краплі поезії в тому. Партійна програма, а не поезія»2. Також автор іронізував з 
Франка, який «у памфлеті «Страшний суд» не хоче діставатися до неба, бо там ріжна «худоба», 
попи, інквізитори, «сухоребрі аскети», каноністи, догматисти і різні «шерстокрилі її почвари» – все 
те, чого Франко не любить»3. О. Назарук наводив на доказ Франкового атеїзму та матеріалізму вірш 
«Душа безсмертна» (1886 р.) з циклу «Зів’яле листя»: «Бо що ж є Дух той? Сам чоловік його / 
Создав з нічого, в кождій, порі й землі / Дав йому свою подобу, / Сам собі пана й тирана творить. / 
Одно лиш вічне без початку й кінця, / Живе і сильне, - се є матерія: / Один атом її тривкійший, / Ніж 
всі боги, всі Астарти й Ягве»4 

Втім, автори публікацій у «Новій Зорі» не вважали всю творчість Франка шкідливою. Чимало 
з них підкреслювали, що деякі Франкові твори мають велику літературну цінність: «є й такі, котрі 
кождий монастир може давати до читання дітям у сиротинцях, кождий священик може поручати 
молоді нашого народу»5, однак не слід приймати всю творчість Франка, як таку, що варта 
схвалення. Так, о. Гавриїл Костельник схвально оцінив «Панські жарти», бо в них «Франко 
(виїмково!) дуже симпатично змалював священика й Церков»6 і «раціоналізму (який так фатальний 
для «Мойсея») тут нема»7. Отець Лев Бурнадз писав, що школярам на Франкових святах доцільно 
було б декламувати «Прольоґ до «Мойсея» або «Наймити» або хоч би «Каменярі». Може який-
небудь менший вірш, з якого видно, що Франко є направду патріотом України» 8. Осип Назарук 
навіть прямим текстом закликав ввести цензуру щодо деяких творів Франка: «Та з його творчости 
можна зробити тільки вибір, а цілости її ставити як предмет культу не вільно. Значить: цензура? 
Так, цензура! Бо коли не буде розумної цензури, то потому допустимо буквально всьо, як на схід від 
нас допустили й полюбили всьо, що йшло «на ліво»9. Слід сказати, що погляд щодо певної цензури 
та відбору творів Франка розділяли й дописувачі «Мети», оскільки вони розуміли певні 
антицерковні тенденції деяких з цих творів: «Відкидаючи з творчости Івана Франка все те, що на неї 
нанесли холодні вітри матеріялістичних, соціялістичних і лібералістичних доктрин, – ми не маємо 
причини відкидати того, що в його творчості велике, гарне, а передусім добре»10.  

Газети лівого спрямування звинувачували правих в бажанні цензурувати деякі «невигідні» їм 
твори Франка і критикували це: «Між учасниками [відкриття надгробника Франка – І.М.] було 
багато таких, які за життя кидали на нього каміння. Вони й сьогодні раді би сховати 90% творів 
Івана Франка перед народними масами»11. «Колись Франка еліміновано зі суспільности, сьогодні 
елімінується суть його духовної спадщини, а визбирується з неї невеликими відривками лише те, що 
може підійти під смак реакційного колтунства»12. Також були звинувачення у фальшуванні ідей 
Франка. «Укр[аїнські] бурж[уазні] публіцисти забувають невигідні місця Франкової думки, а ви 
двигають на перший плян думки, які прийнятні для буржуазії, або видаються бути прийнятними»13, 
– писалося в «Ілюстрованій газеті». «Громадський голос» надрукував витяги з Франкової програми 
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«Чого хоче Галицька Робітницька Громада?» (1881 р.) з наголошенням у вступі: «Подаємо цю 
першу Франкову програму, щоб бачили читачі, що Іван Франко був зовсім не таким, як його 
фальшують деякі «націоналістичні» панахидники»1. 

Ті самі твори, що цитувала «Нова Зоря» для критики Франка, газети лівого спрямування 
(«Українська думка», «Ілюстрована газета», «Громадський Голос») використовували для його 
звеличення і представлення як свого ідеологічного попередника і наставника. «Українська думка» в 
17-ту річницю смерті І. Франка випустила першу шпальту портрет Франка та його відомий вірш 
«Вічний революціонер» під портретом2. На цій же сторінці була стаття, в якій підкреслювалося: 
«Франко був довгий час єдиним діячем і письменником, через твори котрого в затухлу, напів 
патріархальну – напів феодальну Галичину просякли ідеї європейського поступу й соціялізму»3. В 
20-му числі «Української думки» за 1933 рік поміщено поему «Ex nihilo (монолог атеїста)»4 та певну 
передмову до неї під назвою «Франко як вільнодумець»5. В останній зазначається, що поема «Ex 
nihilo» «вистане за цілий научний трактат, за цілу автобіографію [Франка. – І. М.]»6. Натомість в 
радянофільських «Українській думці» та «Ілюстрованій газеті» не можна знайти жодних згадок про 
те, що Франко є автором «Мойсея» чи «Івана Вишенського». Натомість в «Громадському Голосі» та 
«Каменярах» подекуди друкувався пролог поеми «Мойсей»7.  

Зазначимо також, що цитували переважно художні твори Франка, до цитувань наукових та 
публіцистичних праць Франка вдавалися значно рідше. Окрім «Громадського голосу», що 
надрукував «Чого хоче галицька робітнича громада?»8, покликання на цю програму є і в 
«Ілюстрованій газеті»9.  Щоправда, в статтях «Ілюстрованої газети» Франковий соціалізм 
трактувався як  «дрібнобуржуазний, анархістсько-синдикалістський, прудонівський», і він так і не 
зміг повністю зрозуміти «справді наукового соціалізму Маркс»10. Але не зважаючи на нібито 
«неправильний» соціалізм Франка, його ідея все ж «направлена проти гнобителів, проти шляхти та 
буржуазії»11.  

Газети національного спрямування робили головний акцент на Франкові, як авторі поем 
«Мойсей» та «Іван Вишенський». Газета «Наш прапор» у номері, центральною темою якого є 
роковини Івана Франка, помістила «Народе мій»  (пролог до поеми «Мойсей»)12. Написання 
«Мойсея» робило Франка героєм національного пантеону в очах націоналістів. А всякі способи 
репрезентації його, як лівого та інтернаціоналіста, для них були «глумом над його пам’яттю»13. В 
статті «Франко наш» Олесь Бабій ось так описував «Мойсея»: «Ось у найкращім творі Франка 
«Мойсей», яка страшна могутня сила національної пристрасти, національного почуття, які пророчі 
слова співця бездержавної нації»14. Також Бабій згадував пісню «Не пора», написану на вірш 
Франка: «коли б хто ту пісню заспівав у Києві [Бабій пише ці рядки в 1936 р., коли в СРСР 
політичні репресії майже досягають свого піку. – І.М.], то большевики повезли б його на 
Соловки»15. 

«Мойсея» та «Івана Вишенського» використовували як доказ того, що Франко був глибоко 
віруючою людиною. О. Бабій писав: «Далі читаю «Вишенського». Боже! Та ж Франко оспівує 
прегарний тип монаха, вживається в його релігійні настрої, говорить про релігію як людина глибоко 
релігійна»16. Д. Скитський в «Ділі» порівнював трьох Франкових героїв: Каїна, Вишенського й 
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Мойсея. Автор зробив головний акцент на сумніві всіх трьох персонажів, як ознаці або передвіснику 
їхньої релігійності, проводячи аналогію зі «Сповіддю» св. Августина1. Католицька «Мета», 
згадуючи Франка, також акцентувала власне на цих творах, оскільки його головні герої тісно 
пов’язані з релігією. Зокрема, «Мета» надрукувала статтю про академічний вечір пам’яті Франка, на 
якому виступив д-р К. Чехович з темою «постать Мойсея у творчості Франка». Головною тезою 
статі є те, що Франко у творчості еволюціонував від інтернаціоналістичних поглядів («Каменярі», 
«Смерть Каїна») до творів, в яких на перший план висуваються проблеми нації («Іван Вишенський», 
«Мойсей»)2. І деякі католицькі та націоналістичні критики Франка не добачають, що «Франка 
вічного революціонера давно й остаточно опрокинув, давно переміг Івана Франко, національний 
поет, творець «Мойсея»3.  

Про подібний вечір тільки присвячений темі Івана Вишенського йдеться ще в одній з статей 
«Мети». В ній теж наголошується на еволюції Франка від лівих поглядів до правих, і зокрема 
наголошується, що Франко писав, що «християнство – це поступовий чинник»4. М. Іванейко в 
«Українських вістях» так писав про цю творчу і життєву трансформацію Франка: «Від вічного 
революціонера до національного героя, що всьо він віддає, щоби з рабів зробити націю на Божій 
угоді – ось правдивий шлях Івана Франка»5.  

Дещо більш нестандартно використав аргумент творчості о. Олександр Стефанович, 
апелюючи до проявів любові в творах Франка як доказах його правдивої релігійності: «А прецінь у 
творах Франка проявляється така глибока, предивна і правдива християнська любов до найбідніших 
братів свого народу, про яких здавалося би весь світ забув і ними зовсім не опікується»6. Подібно до 
о. Стефановича писав і К. Чехович, що навіть на стадії захопленням соціалізмом та 
інтернаціоналізмом, головним мотором праці та творчості Франка була «любов до всіх», «любов до 
абстрактної людини»7. 

На нашу думку, досить влучно охарактеризував тему релігійних образів у творчості Франка 
Дмитро Козій: «Чисто релігійні ідеї та образи мають для поета тільки значення символів, щоправда, 
з досить сильним чуттєвим забарвленням… При всьому Франковому скептицизмі релігійні образи й 
символи зберегли для поета дивну живучість»8. 

Зауважимо, що, якщо проаналізувати хронологію тих творів Франка, які цитувалися у 
міжвоєнній  «боротьбі за Франка», то можна помітити, що ліві та клерикали з «Нової Зорі» цитували 
переважно твори молодого Франка, періоду 1870-80-их років: «Товаришам із тюрми» (1878) 
«Ботокуди» (1880), «Вічний революціонер» (1880), «Чого хоче галицька робітнича громада?» (1881), 
«Ex nihilo» (1885), «Душа безсмертна» (1886). Натомість праві цитували більше зрілого Франка: 
«Іван Вишенський» (1900), «Мойсей» (1905), «Що таке поступ» (1903). Тому в останніх був певний 
козир, яким вони часто і користувалися, а саме, наголос на тому, що поет пережив внутрішню 
ідеологічну еволюцію від атеїста революціонера до віруючого націоналіста.  Втім, винятком є вірш 
Франка «Не пора», написаний у 1880-му році. Однак він є більш національного аніж соціального 
спрямування, тому має популярність серед націоналістів. 

Підсумовуючи, зазначимо, що в 1920 – 30-ті на сторінках галицької преси велася запеклі 
дискусії щодо того, якого Франка потрібно вшановувати. В цих дискусіях можна виокремити два 
ключові питання. Перше питання: потрібно чи не потрібно вшановувати Франка як героя? Друге 
питання: який образ Франка піддавати культу? Що фактично означало питання: хто має право 
вшановувати Франка, як свого героя? Активний спротив культу Франка чинила церковна група ГКЦ 
на чолі з єпископом Григорієм Хомишиним, відома як окциденталісти. На сторінках часопису «Нова 
Зоря» вони творили образ Франка атеїста, матеріаліста, раціоналіста, що на їхню думку, 
спричинився до руйнівного впливу на частину українського суспільства. Їм опонувала інша група 

                                                      
1 Скитський, Д. (1932, травень 26). Три Франкові постаті (Каїн – Вишенський – Мойсей). Діло, 114, 2.  
2 Постать Мойсея в творчості Івана Франка. ХІІІ Академічний вечір (1936, березень 8). Мета, 10, 4–5.   
3 Багато вереску знічев’я...(по відкритті надгробника І. Франкові) (1933, червень 18). Наш клич, 13, 1. 
4 Постать Вишенського в творчості Івана Франка (1937, березень 28). Мета, 12, 5.   
5 Іванейко, М. (1936, червень 1). Шлях Івана Франка. Українські вісти, 124, 2. 
6 Стефанович,  А. (1932, червень 24). В обороні памяти Франка. Діло, 137, 1. 
7 Чехович, К. (2010). Постать Мойсея в творчості І. Франка. Ільницький, М. (упор.). Іван Франко у критиці: 
західноукраїнська рецепція 20-30-х років ХХ ст. Львів: Видавництво ЛНУ ім. І. Франка, 381. 

8 Козій, Д. (2010). Франкові моралістичні поезії на старій основі. Ільницький, М. (упор.). Іван Франко у 
критиці: західноукраїнська рецепція 20-30-х років ХХ ст. Львів: Видавництво ЛНУ ім. І. Франка, 403. 
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ГКЦ на чолі з митрополитом Андреєм Шептицьким, відома як орієнталісти (виняток з цієї групи 
становив о. Гавриїл Костельник, який в питанні культу Франка притримувався думки протилежного 
табору).   З одного боку, радянофіли з «Української думки» та соціал-радикали з «Громадського 
Голосу» акцентували на тому, що Франко був атеїстом та антиклерикалом, а вшанування його з 
боку клерикалів та націонал-патріотів є цинізмом, оскільки Франко начебто боровся проти таких за 
свого життя. З іншого боку, націоналісти («Наш клич», Наш прапор», «Українські вісти»), націонал-
ліберали («Діло») та клерикали-орієнталісти («Мета») намагалися витворити образ Франка-патріота 
та віруючої людини (або принаймні людини, яка пережила еволюцію від атеїзму до віри в Бога, від 
лівих поглядів до правих). В цій дискусії неважко помітити бажання монополізувати право на культ 
Франка та використати його для власних партійних інтересів. Фактично, кожна з груп, намагалася 
адаптувати світогляд Франка відповідно до власних переконань. Навіть всередині лівого та правого 
таборів йшли суперечки, хто ж більш «правильно» розуміє ідеали та світогляд Франка.    
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STRATEGIES OF STRUGGLE AGAINST TIME: 
EVENTFULNESS AND HISTORY 

For the modern person control strategy over the time associated with three possible 

manifestations of timely/untimely: time of history, time politics of time and poetry of time. On 

the basis of reading Derrida texts Heidegger revealed as present as timeless ground of being. 

Other horizon or another beginning of the time is the event (das Ereignis). In this case the 

present is  constituted in the difference between proper and improper modus of historicity: the 

Past and the Stuck Time, the Future and Stiffen Future, Etern Time  and Running Time.  

Key words: time, being, publicity, timeless, event, historicity, existence, Stuck time, Stiffen 

Future, Running Time. 

The theme of this article is concerned with understanding of our finitude. Our being is final, i.e 
temporal, and, therefore, negotiation with finitude is associated with the time struggling. This subject is 
repeated in the history of philosophy, revealing the same ontological structure: time-eternity, event-history. 
This "tetraktys" is a recurring semantic frame related to the structure of our being, our Dasein. Certainly, 
every era assumes its specific understanding of the structure of human existence, its own methods of 
acquirement and negotiation with time, understanding of eventfulness and history. However, the twentieth 
century brings something fundamentally new and significant in its "structure", namely the "reduction" of 
eternity. Opening of mundanity (die Alltдdlichkeit) reveals our fundamental finitude and the reduction of 
"tetraktys" does - time-eternity-event-history - to the "trinity" of temporality1. The point is not only to 
change the content of these concepts, but in a fundamental change of the modern’s man attitude to his own 
time. In fact only with the opening of its own finitude and temporality we can state historicity and 
eventfulness of anthropological. 

Here, however, we must make a fundamental observation. Our existence is attitude to its being. 
Understanding is the modus of our finite existence2.  It grows from the certain temporality of being, and it is 
its manifestation. In this understanding as ontological structure of our existence does not mean necessarily 
conscious representation of its being; misunderstanding, myth, fairytale (die Sage) is the same fundamental, 
constitutive structure of our existence, as well as personal self-willed determination and value choices. We 
should note, however, that conscious awareness is a fundamental change in the existence because it 
observes not only reality of our existence, but also its non-reality. Our existence is not just given, but also 
assigned. And this predetermination of our existing, coming out of its understanding, as constitutive of our 
time as its reality emanating from Point of factuality. In other words, understanding as a mode of existence 
is not only determined but also defines our finite existence. This point was missed by Heidegger in his 
fundamental ontology, but understanding is a "machine" of being, which is processing something in us, 
changing our determinate being, including - understanding of our own time, historicity and eventfulness3. 

1. A nine-day wonder. Time is running out ... For a man of the twentieth century, there is nothing 
new about it. Fundamentally new is the desire to be modern. 

Modernity encompasses imperative: to be with time. What does this imperative mean? Society 
replaces this imperative by the requirement "to keep pace with the times." In this sense, "comply with the 
time" means responding of nine-day wonder. What is modern is important. In this sense, the ecstatic time 
horizon ceases to set orientation in the world, but it is replaced by the sum of the social orientations. 
Provocation of a nine-day wonder resists normal ecstasies of time. Captured by actuality we get into 
deadlocks time, because horizon time structures cannot now turn around in a spatial manner. The time 

                                                      
1 Гайденко, П.П.  (2006). Время, длительность, вечность. Проблема времени в европейской философии и 
науке. Москва: «Прогресс-Традиция», 2006.  

2 Heidegger, M. (2001). Sein und Zeit. Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 142-143. 
3Мамардашвили, М.К. (2000). Эстетика мышления. Москва: «Московская школа политических 

исследований»,  353, 368. 
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horizon is narrowed to the point of presence here. And in this sense we do not live in time, trapped by the 
flux of present, we are trying to hold on in it. This is evident not just in the striving to "be aware" of 
existing events. Permanent receiving of the news, presence in social networks, updating messages, which 
amounts to not even read them, and to the message of their receipt, finally putting "moments" of everyday 
life in Instagram, all of these are signs of the syndrome " to be late". Horror of nine-day wonder is that it 
does not pass. Strictly speaking, therefore, it is present. 

And being this one, a nine-day wonder makes time in being impossible, that is, actually change, 
passing, ecstasies. Because eventually to be with time means to be timely, relevant, real, a nine-day wonder 
makes a ghostly existence in our history, our past and our future. There is no escape, and for the past and 
future in relation to a nine-day wonder it is impossible for our existence. The past and the future are fatally 
infected by a nine-day wonder. This is timeliness of publicity. Only what is relevant to the present takes 
part in semantic horizon of time. In the past and the future it only makes sense when it "reads" from the 
present. Moreover, in two ways. That took place in history as the actuality that "reads" in the past as the 
present; everything else is "read" from the past  simply as past. In the future there will be a something that 
can be 'read' in the present; but that is not "read" is true, although it may take place as the future, strictly 
speaking, it will be only accidentally happened. But maybe we can go beyond timeliness of publicity in late 
sphere of privacy, and there will we open our own time? Opening of time can be modified into a new 
horizon of our present being. Freedom of private life is manifested in its inherent syndromes "fidelity to 
itself", "duty", "affairs of my life," etc. This first-round of our existence hermeneutically separated from 
molestation of publicity. 

However, this circle of our own being (Cartesian tightness) is constantly outraged by modernity and 
seduced by it. How is it possible to realize in a private way, if the border of our privacy is originally 
captured by publicity? Strategies of insular existence in society are not helping1. But the thing is much 
deeper: in fact, often for ourselves, our private life is to be anonymous, and its presentation  

involves publicity. We can try to live a private life, but our very existence is initially ecstatic. 
Intention to the edges of the first-order circle existence is inevitable.     

In other words, the private sphere of our existence is contaminated by a nine-day wonder. We can 
realize our "mission" , practice «life-work», but the train of time is flying somewhere away by itself ... 

In a sense, for the modern man to be is always late. We constantly postpone things for "later" because 
of «lack» of time in order always to be late. Modern man does not live, because his whole life is ahead, or 
already behind; or we run after the train time, or watch it late. The train rushes past time, and we always run 
the risk not to have time to jump on the bandwagon, to be late, to fall behind. And conservativeness of 
privacy creates boredom, and behind it - melancholy and despair2.  

Therefore, the question of the timeliness of existence is the key issue in the everyday existence. 
2. Strategy of struggle with time. Therefore, the manifestation of modernity is located between the 

poles of delays / timeliness, and publicity / privacy. Attitude to them determines control strategies over time 
in everyday life. These strategies serve as its transcendence and going beyond the circle of first-order 
existence, and therefore perceive as direct "treatment» (sich wenden an) to being as it is. 

1). The first strategy is attempt to neutralize the everyday life by detecting its temporary border. 
Contemporary acts as present only in the horizon of revealing the temporal structure of things and 
phenomena. Then releasing the tension of modernity emerges as calm gaining meaning of their existence as 
transient. Modernity is the horizon of our stay, but it loses its significance here, stay, opening as historic. 
Calm is acquired here as openness to the past: it gives real meaning of what has come. Current is a border 
of past. Historical reveals the true sense of the present: the present is like the horizon "here", but it loses its 
significance. It does not make sense in itself, but only as the acquisition in history. Everything what takes 
place, opens in its present as already held, as defined in history as happened. 

Reconciliation with modernity is possible only on the basis of its modus of passing. Here, everyday 
is always present, untimely and inappropriate; it is in a sense – not current. It is the convolution of the past; 
it is not simply a product of the past, but its prolongation and preservation in itself; bearing on himself past 
of Modern is not a passing moment as such, but in this moment, which opens already happened as a truly 
existential, truly present. Therefore, modern by itself does not have its own sense; it is only a sense of 
historical packaging of rootedness. 

                                                      
1 Уэльбек, М. (2006).  Возможность острова. Москва, 2006. 
2 Хайдеггер, М. (2013). Основные понятия метафизики. Мир – Конечность – Одиночество. Санкт-

Петербург: «Владимир Даль», 133-254. 
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Here finding authentic existence can be found by distinguishing historical as temporary and extra 
historical as timeless. In this case, there is no real historical as every past, but one that opens in the present 
as its own. This is modernity as a historical eventfulness. Every becoming transient and not yet a historical, 
it only needs to become one, if it finds itself as a manifestation of the past. 

This strategy of  "In search of lost time" by M.Proust, or "hem" philosophy to history. It is a life of 
history, or "revival" (resuscitation) of history. 

2). The second strategy is the transcendence of everyday life, based on the very border of 
modernity. This is a strategy of publicity, i.e. timeliness for the present. What does it mean to be modern? 
This is not to try to keep "every moment of its existence; it is simply impossible. It means to be timely, i.e. 
conform to the current moment of time, every time to identify the dominant tendency in everyday life, to 
catch the "moment" of the time, waiting for the best "toe" of natural forces. 

Publicity does not mean to be hidden, for it is the openness of the nine-day wonder allows to “be 
with the times." Such publicity, of course, opposed to the captured "historic" and is the only form of time. 
Currently there are "transformed forms" of the future, the fold of the future, which sweep in ecstatic horizon 
acts as expanse: opening the way for action. Here to be modern means to have a chance to make history, to 
be realized in the current as realized future. 

Be timely - to have power over their time, to manage it. No time (leaving train time) dictates to me 
my actions, and I manage time, defining its direction. The present is the modern as the train of time; 
progress in the future and there is a shift of the border, oncoming of what has not yet happened. The present 
is the boundary of the future, which is flattened as possible. This requires a force (die Macht), to stand on 
the border of coming, and courage to look beyond its horizon. This means do not depend on time, and to 
assign meanings yourself. We need strength to stand on the border of being and set the rules of the game in 
the present. It's a question of power / freedom to dispose of being itself. 

In fact, this strategy is the "hem" philosophy to politics; expression of pure subjectivity, pure will-to-
power. In this struggle with time there is rapture (pathos) of willfulness. But, in addition, it has the charm of 
Nothing: "there" Nothing, all being here in our power. This "standing" on the border is looking into the 
abyss: "... There is rapture in the battle, and on the edge of the abyss of wild and furious ocean ...".  It is the 
policy of timeliness has a strategy of denying the power of time through its creation or participation in the 
creation. Here, "to be with the times" means: openness of the future. 

3). Finally, the strategy can be stoic gaining of time relying on its finite being. Horizon of 
modernity remains unrecoverable abroad, but because it is an attempt to existence in "here" without finding 
"there." This transcendence of time acts as a detection event structures of our existence, a kind of 
encapsulation circle first-order existence in itself. This discovery supports the suspension of time. 
Therefore, the existence of such a form is the "aestheticization" of everyday life: the ecstatic horizon 
reveals a net present eventfulness of present. Presence then acts as the contemplation of pure form of things 
and phenomena. This space watchful peace in which things and phenomena lose your inhibitions, revealing 
its pure form of stay. Contemplation of pure form of stay gives aesthetic pleasure. Therefore, this strategy is 
a strategy of the poetics of time. 

Here to be modern - means to be untimely and listen to existence. It is the intention to withdraw from 
the circle to the everyday meaning of life; this first-order staying the circle of life, whose horizons are 
ecstatic structure of being, not only the horizon of modernity itself. This experience is in the full sense of 
the "conversion" of the subject and the neutralization of his consciousness, to discover the semantic 
structure of being. This suspension of time: the train of modernity runs, but we just look, do not see him off, 
and do not despair catch up, but only watch. Where can escape "modernity" when it is just ecstatic horizon? 
However, other control strategies over time - the history and politics of time - always a possibility, since 
they rely on the horizon of modernity that as ecstatic structure of being always the place to be. And 
therefore there is the possibility of "returning" to the strategy of delays or publicity. So there are three 
control strategies over time, constituting our different modernity. However, not modernity constitutes the 
horizon of time, on the contrary, the time horizon outlines means modern. Modernity is ecstatic by   its 
structure and essence. It opens the horizon of time distance, which is determined relative to our "here" 
available. "Being with time" means the opening of its own finite existence in the meaningful horizon of 
time. This involves understanding the essence of time, and therefore - and our historicity and event. 

3. The "essence" of time: Derrida reads Heidegger. To analyze the nature of time we use one text 
of Derrida containing comments to the texts M.Heidegger. This text is «Ousia and grammē». Remarks  to 



 32 

one of "Sein und Zeit"»1. How does Derrida read M. Heidegger? 
Slacking "vulgar notion of time (during the past-present-future) associated with lightening "essence» 

(оυσια) of time. What is it? Derrida reading of Heidegger indicates: the essence of being in his presence 
there is a temporal order (die Anwesenheit), ie a reference to a specific modus of time - this  (Gegenwart). 
However, this privilege of this set in a chain of related concepts (оυσια, παρουσια, Gegenwart, 
gegenwärtigen, Vorhandenheit) and immediately postponed. Why? Yes, because "... from Parmenides to 
Husserl privilege present <this> has never been questioned. It could not be delivered. It is the very obvious, 
and no thought seems possible outside its elements"2.  

To define the "essence" of the time, it must itself be put in-you present evidence. Time unfolds as 
something more than the mere presence of beings. If things are on-worth, while there is a transient; truth in 
his time meonality non-presence; it is the essence of the negative.  

We find ourselves in a difficult position: as an element of time nun moment itself is not temporal; but 
it becomes temporal, only ceasing to be a shift to non-beingness in the form of things-things-past or future. 
While there is a mere moment of "now", it is not time-when he becomes a temporary (time element), it is  

not-there. In short, to be (that exists), we must not be affected by the time required does not become 
(past or future). Perhaps to avoid this by resorting to an understanding of meonality as moment of the same. 
And in fact, the moment of "now" as something that is, only those acts and that in relation to the 
establishment, that is not the (past and future), and vice versa.  

Consequently, he has his other things (time). In this case, it is obvious that we need to think 
dialectically about time: time is otherwise being (existence); it is becoming everything. Derrida points out 
that Hegel's dialectical thinking time is the "highest" form of his understanding, contains a double 
paraphrasing of time by Aristotle3. The first point is a paraphrase of time by reducing the time to the 
moment "now" as a sentient being, i.e. horizon or absolute boundary of which is thought other times as his 
own. In this case own negative time happens. The second point is that the negative time is not expressed in 
the inner and the outer self opposites - the deployment time as space (in the "Philosophy of Nature"). Time 
denying itself   must unfold itself as the opposite - as a line; opposite line - the surface, etc. Time becomes 
space, losing itself and denying their original absolute insensibility. But only in this way it is as 
discriminating time; space is a phenomenon, or the truth of time4.  

But what conclusion follows from this dialectical analysis of the phenomenon of time (the unfolding 
of time in the outside, from a point in space)? The conclusion here is: it's too late to raise the question of 
time. Why? Yes, because the Hegelian Aufhebung, expressing negativity time, builds itself an 
understanding of the present time as non-temporal presence. Pure presence in present  causes the dialectical 
movement of thought as the unfolding of time. This is not the essence of negative abstraction of time, and a 
permanent presence, i.e. eternity5.  

Only in the light of this constant as the horizon of the possible understanding of time as a transition, 
change, changing, becoming. However, as Derrida notes, anything that in Hegelianism is a predicate of 
eternity, should not be thought out of time. Historical time there is only the unfolding of eternity. Eternity 
as another name for the moment carrying the "real" and the essence of the essence of the historical. Now it 
can be a reposed a previous question of the essence (оυσια) of the time. But now is the presence of 
meaningful horizon for finding the essence of time. It is defined by the presence carrying non-existent 
through existent. If you have previously determined that exists through time, now is the time determined by 
things (this also true with Aristotle and Heidegger). 

What does this mean? This means that the existence and the time differences  
are meaningful horizon of each other, "read by" each other as horizons presence6. 
1). If being given as an existence, then time is revealed as ex-tasis. Here time is thecondition of 

                                                      
1 Деррида, Ж. (2012). Ousia и  grammē. Примечание к одному примечанию из “Sein und Zeit”. Поля 
философии. Москва: «Академический проект», 52-94.  

2 Деррида, Ж. (2012). Ousia и  grammē. Примечание к одному примечанию из “Sein und Zeit”. Поля 
философии. Москва: «Академический проект», 55. 

3 Гегель, Г.В.Ф. (1975). Энциклопедия философских наук. Т. 2. Москва: «Наука», 51-58. 
4 Деррида, Ж. (2012). Ousia и  grammē. Примечание к одному примечанию из “Sein und Zeit”. Поля 
философии. Москва: «Академический проект», 61. 

5 Деррида, Ж. (2012). Ousia и  grammē. Примечание к одному примечанию из “Sein und Zeit”. Поля 
философии. Москва: «Академический проект», 68-69. 

6 Heidegger, M. (2001). Sein und Zeit. Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 437. 
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being. If being here acts as existence of  being, while detected as ecstasy "historicity" or "project of 
coming." Time in this sense is the event (mit). Delays and the presence of appropriate publicity ecstasies of 
history and politics of  

time. Ecstasies of time is a linear scan of the course of events when Zeit zeitigt. Here time unfolds as 
passing of present, changing moments of his stay as the past - present - future. And because time is an 
event: it produces, displays being a presence. You could say that time is a "display" of being. Being is 
"decomposed" into a temporal sequence of events. 

2) But if the wrapping given as a time horizon of meaning, it "translates" ecstatic circuit time in 
spatial horizons; ex-tasis goes in-tasis, in «turned" while being as at-presence. Here is the condition for the 
existence of time. If the time is given in their ecstatic horizons, existence exists (Sein west) as a "status", i.e, 
modern. What does in-tasis time mean? This means that the time when both present, absent; it is under-
appropriation (sich er-eignen) itself as a co-temporary. In-tasis is the real "stop" of time. Or rather - scan 
time as ecstatic as the structures of the space being as accommodating events. Here, time itself becomes a 
presence (or being present to emphasize the dynamic nature of the implementation of existence). You could 
say that being here is a «fold» of  time. While the presence of "folds" in the event-line of fate. Thus, the 
analyst ecstatic time horizons as the meaning of existence and analyst existential horizons of meaning as 
time presupposes mutual "transitions" and back wrenching ecstatic time schemes in spatial horizons of 
being. All existential of existence have meaningful correlates in ecstasy time1. Zeit zeitigt, and Sein west.  

However, here, according to Derrida, and there is a major problem in understanding the essence of 
time. The fact that such a formulation of the problem is bypassed the question of how to understand the 
very being (presence). If the presence of a semantic horizon of time, how it is that time acted as a time? The 
thing is that there occurs a peculiar Эрпчз of existence: the reduction of life to beings, which is understood 
as any inventory that exists, exists at all. Only with respect to such available being time acts as a 
modification of this presence. Why? Yes, because it is thus tacitly understood already predetermined by its 
relation with time as things-present-in-present2.  

All metaphysics is connected with this gesture. Strictly speaking, therefore, Being and Time can "be 
read" in each other. Dialectical negativity remains within a metaphysics of presence in the present. 
However, such a decision cannot now be considered as satisfactory. Here, according to the French 
philosopher, is necessary to change the horizon. The fact that such an existence is not defined, it is all that 
exists, exists as such. The question is not how to think differently and to think ontologically different. Here 
lies the difference not only between Hegel and Heidegger, but also between Heidegger and Derrida. 
Decision of M.Heidegger is known. What metaphysics has missed is precisely the fundamental difference 
between the mere presence of the substance and with existence of the subject. To think otherwise things 
(being) - means to think not just exist as such, or any available, but such things, the presence of which is a 
method in his attitude (Beziehung) to its existence. 

It does not have any object (substance), the presence of which could be simply reduced to the present 
moment as timeless. In other words, it is like that exists, which is the mode of existence of prolongation of 
their presence, i.e., time itself3. That is why only a relatively Dasein, «which is ourselves," can be 
questioned about their own eventfulness and historicity. 

4.  Event as the beginning of another time. Own history. Thus, the change of the horizon is to 
think of his own presence. In this case, the time was called as an event (das Ereignis). As already 
mentioned, the whole mystery of existence and the turnover time is that they cannot now be regarded as 
essentially based on formal horizon. "The core essence" of being and time is their "co-existence", or "co-
beingness"4.  Each of the two terms is just that it is not, and each of them consists only in that the mutual 

                                                      
1 See analysis of time circles by Heidegger: Комаров, С.В. (2009). Опыт реконструкции времени в работе 

«Бытие и время» М.Хайдеггера. Личность. Культура. Общество.  Международный журнал социальных и 
гуманитарных наук, Т.IX, Vol. 4, № 51-52, 377-384. 

2 Аристотель (1981). Физика. Соч. в 4-х т. Т.3. Москва: «Наука», 146.  
3 «This is crawled in question Heidegger reintroduces to the game ... time then would be the one, on which basis 

being of things declares itself, and not to the one whose opportunity you need to try to withdraw from already 
predetermined (and implicitly temporally predefined) being as real being (in indicative mood in Vorhandenheit), 
whether in the form of a substance or object». Деррида, Ж. (2012). Ousia и  grammē. Примечание к одному 
примечанию из “Sein und Zeit”. Поля философии. Москва: «Академический проект», 71. 

4 Деррида, Ж. (2012). Ousia и  grammē. Примечание к одному примечанию из “Sein und Zeit”. Поля 
философии. Москва: «Академический проект», 71. 
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co-phenomena. Being-together is the very presence as production of time1.  
Co-existence (das Ereignis) has a twofold presence/absence of one and the same time, i.e. 

simultaneously. In the event there is something that has come and there is no fact that has ceased to be or 
something else can not be. Therefore, the event is the presence of absence or lack (or have not already) is 
present. It is the place where the present existence and nonexistence, the present and not-present. If the 
event is output in the presence of what should be, it is both the presentation of what is not to be given. In 
other words; single have as transitory or coming true.  

This means that we must understand the event as the beginning of another (die andere Anfang) time. 
Now, beginning with the time-joint residence that same time (simultaneously), and is, and is not, and is 
identical and different. The event, however, and have the distinction of being both the simultaneous 
presence and absence, and as of this time and not real. Event there is a difference, which immediately 
disappears, on the one hand, relying as determinate being and its opposite (other), on the other hand, 
deploying both the presence and present something that no longer exists or has yet to happen. In other 
words, the event disappears in the very act of distinguishing the nature of existence and the absence of time 
and non-temporary. The opposition in this case acts as aspace of "one hand" ... "the other side" ...  Time - a 
place of being.  

It is what exactly in a small Greek word «ŋαµα», which means both "together», and 
"simultaneously", and that, and another time, "at one and the same time"2.This expression originally is 
neither spatial nor temporal; it just evinces the co-occurrence of the condition of all phenomena of 
existence. Since Parmenide existence cannot be questioned, and it expresses µέον of time. To think time 
only in accordance with its modus - past and future, but now they are nothing modes of presence, but also 
modes of absence, to be exact - modi events. Understanding of time "in the act" and not "present", opens 
the meaning of time, based on the present as a non-time. In ecstatic horizon Ereignis-Zeit modus of time 
has a different content: unity ecstasies of presence / absence. 

Past now acts as the former or fulfilled, i.e. that is definitely over. What does it mean: definitely 
over? This means: ceased to be. This is something that has already carried out; it belongs passed his ex as 
that as is gone, stopped, and does not last, does not continue, is not present in the present. It is really a 
history. It's just the past, and as such it belongs to the past. This is not own past. This is the past that takes 
place in the present ("stretches" and "can not finish"), there is an unfinished history. It is a moment of 
presence, the present of the past. Not the past in the present, and the reality of the past. This means that it is, 
although it was in the past, in this sense not yet been. It is not decided, and not allowed as its past. It is 
worthwhile to on-standing history "live"; it "does not go" and "is hurted" Such unsolved past is infinitely 
repeating wraith. It is a"stuck time." Only the concept of the present moment as your own, it opens up a 
chance to resolve both the past and become the former, i.e. history.  

Future as the forthcoming, i.e. something that can come and be true. What do you mean “maybe”? 
This means it will come, will be real. However, not all of the possible may come to be as present. There is a 
future that may never come or materialize. It is only coming once the future as something that serves the 
horizon of the present. And as such it is "forever" future. In this sense, it is simply the future, i.e. in that the 
non-equipped. In other words, it is improper future. A future that is, it is the upcoming future. It is a future 
that is coming, that is, carried out in the present reality, and not a possible future. As such, it is their future. 
What it means: own future? This means: a future that stands ecstasy present being. In other words, linked to 
the understanding of his life here, like this. Without it, the future is not only coming future; in other words, 
a future that really is not. He is not, because it is not capable, unable to come to pass and pass; Future, "is 
not likely to be» (seinskцnnen nicht).Time never coming true. 

The present "now" is now to be understood not as eternity or compresses in the presence of a point, 
and there are passing (Untergang), or running time (die Zugehenzeit). This move is the essence of the spot 
in available present in which it is time itself (Dasein west die Zeit). As such, it is the scene of presence as a 
"movement" itself time horizons. This "place" horizons distinction of being ("Left Behind" / Found "," 
Position "/" cash "," open "/" closed ") and the time horizons (" passed "/" happened "," occur "/" present 
""coming" / "come"). This place themselves gaining meaningful horizon cash here-being (Dasein). 
"Movement" is their horizons with its coming true event as being present. In it we find the time itself as 
what we have come to pass and not as something that we oppose. 

                                                      
1 Хайдеггер, М. (1993). Время и бытие: Статьи и выступления. Москва: «Республика», 391-406. 
2 Аристотель (1981). Физика. Соч. в 4-х т. Т. 3. Москва: «Наука», 146. 
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However, this finding appears as eventfulness understanding of our presence. The question arises: 
how can we conceive of being and time differently than starting from the present, from which it escape no 
experience can escape? For the experience of thought and the thought experiment we always have to deal 
with the fact that refers to the presence. Even Heidegger could not evade the question1. Therefore, Derrida 
writes: "... For Heidegger, the question is not whether to offer us to think differently, to think if it means 
something else. Rather, the question is to think what neither could neither be nor be thought otherwise. In 
thoughts opportunities otherwise, this not-otherwise made some difference"2. 

Own innovations of Derrida himself in thinking temporality are to distinguish and keep your 
distance. Following the gesture, you need to think a certain Wesen, and encourage him to think the idea 
through an Anwesen. Time is not пхуйб, пхуйб itself does not possess. Overcoming temporality is 
precisely this difference in thinking, in which we keep the distance between the presence and the one which 
present. Holding such elusive distinction, we grasp it temporality finite beings as its phenomena or 
eventfulness. This transition is the very existence while3. 

The presence of  Dasein itself still does not detect our own eventfulness and historicity. It is done as 
such only by determination (die Entscheidungkeit), according to Heidegger, or event differences 
(diffйrance), according to Derrida. This means striving desubjectivate. But the thing is that this is 
completely desubjectivated time is still only exists for us as what we are coming true. But for us, it exists as 
its own, only by understanding their being. After all, the experience is just personal meditation of being 
(whether in the mode of privacy or publicity). Our presence there is always a trace of discrimination, it is 
really so. But even "fit" into the structure being modified existential era and reveals its "neutrality", our 
experience is the action of understanding (intention and choice) of the subject. On the one hand, event-
experience opens his "neutralization", but this eventfulness life has meaning only in relation to the very 
subject. On the other hand, the very existence of eventfulness raises the question about the strategy of the 
subject. Present only in the presence of on the basis of their relationship (distinction) to this presence. 

Understanding our existence is the fundamental point of his ontological design (ontologische 
Aufbau)4. So there existing determination is mediation (distinction) of being itself, but it always opens as an 
existential determination to be ourselves as own who are called Dasein. The following distinction of being 
itself and manifests in us as the difference of the presence and presence of being and existence, Sein and 
Dasein. As this distinction and we are being present; understanding of the differences and sets our being. 
Ecstatic horizons have time horizons of historical destiny and eventfulness refers to a personal sense of 
being. 

Only within the past events this distinction before us we are presented with our existence as a 
problem of choice in our life and its meaning. Ecstatic horizons of improper historicity can be designated as 
a simple Gegenwartigkeit; only from the judgment of the presence of both simple presence. Own historicity 
appears as Prдsenz; It is also a judgment of this presence as the presence of understood; This decision is 

                                                      
1 «Sein heißt Anwesen. Dieser leicht hingesagte Grundzug des Seins, das Anwesen, wird nun aber in dem 

Augenblick geheimnisvoll, da wir erwachen und beachten, wichin dasjenige, was wir Antwesenheit nennen, unser 
Denken verweist. Anwesendes ist Währendes, das in die Unverbogrenheit herein und innerhalb ihrer west. 
Anwesen ereignet sich nur, wo bereits Unverbogrenheit waltet. Anwesendes ist aber, insofern es in die 
Unverbogrenheit hereinwährt, gegewährtig. Darum gehört zum Anwesen nicht nur Unverbogrenheit, sondern 
Gegenwart. Diese im Anwesen waltende Gegenwart ist ein Charakter der Zeit. Deren Wesen läßt sich aber durch 
den überlieferten Zeitbegriff niemals fassen». Heidegger, M. (2000). Was heißt Denken?. Gesamtausgabe. Bd. 7. 
Frankfurt am Mein: Vittorio Klosterman, 142.  

2 Деррида, Ж. (2012). Ousia и  grammē. Примечание к одному примечанию из “Sein und Zeit”. Поля 
философии. Москва: «Академический проект»,  60. 

3 «…If being has always meant only existence, then, perhaps, the difference is older than the very being. It must be 
even more incredible difference than the difference between being and existence. ... On the other side of life and 
being this distinction, incessantly distincted, would drawn this difference, would be the first and last track, if here 
we could talk about the beginning and the end»". Деррида, Ж. (2012). Ousia и  grammē. Примечание к одному 
примечанию из “Sein und Zeit”. Поля философии. Москва: «Академический проект», 94.  The end of the 
verbs in brackets in this sentence just expresses the difference between the presence and action of existing , time 
and event. 

4 M. Heidegger found out that understanding is an existential of our presence; but he didn’t note that conscious 
determination fundamentally changes our attitude to our being itself. It’s not just an existential, but its 
fundamentally constitutive existential of our presence. See: Мамардашвили, М.К. (2000). Эстетика 
мышления. Москва: «Московская школа политических исследований», 375.   
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presence. Therefore, the strategy of delays or publicity acquires real meaning in the parallel detection of 
eventfulness. 
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URBIS ET ORBIS. NON-EUCLIDEAN SPACE OF 
HISTORY  

Social space is superimposed on the civilization map of the world whereas the social time is 

correlated with the duration of civilization existence. Within own civilization the concept space is 

non-homogeneous, there are “singled out points” — “concept factories”. As social structures, 

cities may exist rather long, sometimes during several millennia, but as concept centres they are 

limited by the duration of civilization existence. If civilization is a “concept universe”, nobody and 

nothing may cross the boundaries, which include cities as well. Death of civilization leads to 

reboot cultural and historical space-time. At the same time, reformatted olds concepts are not 

preserved, but there may be reception of old concepts and their new interpretation. However, 

even in case of genetic links presence, they are the other concepts and not modified old ones. 

Under certain circumstances may take place “rebranding” when attractive name is connected to 

the concept of absolutely different order to attach to it authority of the past. 

Key words: history, polis, concept, historical space, historical time, religion, civilization, 

philosophy of history 

A human is a being, engaged in generation, exchange and consumption of concepts. I speak of 
“concepts” and not of “ideas” intentionally, as mostly intellectuals are involved in generation of the latter, 
and very often, they are the main consumers. Government and family, trade and military field, theatre and 
sport, visual art and music bear the impress of religious and philosophical concept that define architectonics 
of particular society and distinguish it from others.   

Concepts may serve for “internal consumption”, for example, when a person looks for a meaning of 
his/her own life or set priorities. However, the majority of concepts that can be observed in the process of 
history comprehension (if the latter is not of a purely biographic nature) is associated with social and 
cultural patterns, in the production of which manifold “teams of authors” are involved. Certain concept 
units become strategic for civilizations, spatial boundaries of which are determined at the map not by 
national borders, but by conceptual limits.  

In addition to concept generation, a human being is actively engaged in conceptual redefining — re-
thinking; and at the same time, one should make the difference between natural transformation and 
conceptual nostalgia. Natural transformation of concepts is carried out within the conceptual continuity, 
particularly — ontological projects of local civilizations. At civilization change (or civilization emergence), 
a total reformatting of conceptual space takes place — space not only in metaphorical sense, but also in 
topological, since civilizations have geographical boundaries, although not always clearly determined. 
Civilization gaps mean conceptual reset; here, rethinking takes place as sensing of unimportant concepts 
that have done their time, but due to certain reasons have not decomposed completely. Oftentimes, 
conceptual nostalgia has the form of mockery, but sometimes it turns into rather successful projects. 
However, even in the latter case, duplicated concept does not repeat the original, but only imitate it, as it 
obtains its refuge and prime justification from another metaphysical source.  

Thus, though social structures are always full of cultural and historical concepts, it does not mean 
that they are surely annihilated at civilization collapse — many of them can be filled with new concepts. In 
sociological terms, it will be the same structures, but at another level of development, and in cultural and 
historical terms it will be other matters. Social structure is the “body” and cultural and historical concept — 
“soul”. It is like conversed metempsychosis: “souls” die and “body” continues its existence, filled with new 
“souls”. From “body” point of view, one may speak of durability of structure that while epochs change 
transformation preserves its authenticity, but from “soul” point of view (as well as  from “religious” one) 
they are different essences that are linked to each other only formally and superficially. It is clear there no 
question as to what opinion is “correct”, since admissibility/inadmissibility of that or another representation 
is defined only by the nature of discourse and research tasks. 

Concepts appear in different places — it may be tent, where Moses wrote to Torah, or Qaddafi 
worked over The Green Book, it may be a monk’s cell or university lecture hall, prison ward or Wartburg 
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castle. However, the greater part of concepts significant for us has been generated and continues to be 
generated in cities. 

Oswald Spengler used to call all the world history — the history of urban man1, — the phrase that is 
natural for a Western man, for whom presence of cities is maturity certificate of society and its historical 
full-value; we don’t call each society that builds cities a “civilization”, but each civilization is just obliged 
to build cities. This is quite logical, as though high concentration of human material does not guarantee 
prominent intellectual, religious, social, technological, etc. results, there will not be any result with such 
concentration. However, now, I am interested in cities not as administrative, trade, military, transport, etc. 
centres, but as “factories of concepts”. 

What is the role of cities in the world history and whether it possible to consider them as “stability 
islands” in ugly sea of human history? The attempt to answer this question is the objective of this article. 

What is a “city”? In modern Denmark the “city” is the settlement with population of more than 200 
persons, in Japan — not less than 40 thousand, in Israel and Sweden this term is not legally fixed. As to 
ancient settlement identification, there is also no agreement: historians and sociologists propose different 
criteria, none of which is indisputable. Population, presence of the city walls, market, permanent post, self-
government, etc. — in some cases, these parameters are suitable for criteria, in other — not. Today, when it 
comes to “urban man”, it is assumed that his main activity is not associated with farming. However, even 
this criterion is not universal. Max Weber noted: “if today we have absolute right to consider an ‘urban 
man’ as someone who satisfies his/her need for food with not farmed on this land items, then the greater 
part of ancient cities (Poleis) the contrary is true. We will see that a real ancient ‘urban man’ was 
characterized by the fact that he called a full land allotment (kleros fundus, in Israel — chelek) his own, the 
one which fed him: a real ancient citizen is a city resident possessing land”2. As we see, the term “urban 
man”, notwithstanding apparent evidence of identification (resident of large settlement), does not form 
integral image in cultural and historical sense, and this means that talking about him/her is meaning in 
context spiritual development of cities and places, occupied by some of them in the world history. 

Of course, it is incorrectly to compare cities with pyramids, which even time is afraid of. 
Nevertheless, some of them preserve under conditions of full reboot of cultural and historical matrix, going 
through countries, nations and civilizations, and continue to exist in the world, filled with new concepts. 
Today, any person may go to Tunisia and visit Carthage. However, is this Carthage the same as the one 
destroyed at the behest of Cato the Elder? Obviously not. Maybe it is Carthage that was rebuilt by the 
Romans and that became the administrative centre of Roman province Africa? Also unlikely. It is rather the 
fragment of former glory that gives somebody the possibility to cash in history, and others — to comment 
on a Facebook photo: “I was in Carthage”. 

Not everything that happens with people gets into history. And the issue is not only in the lack of 
information and absence of interest. Many things are just not worth being registered in history. The history 
registers supreme and unfavourable, as well as ordinary, but not in its individuality (as contrasted to the 
former and the latter), but in its generic character. It is applied not only to people. Nations and countries 
play different roles in the world history, and notwithstanding our declarations as to history “generality”, 
there will always be “outlined” nations and “especial” countries. The same situation is with cities. There are 
cities — not very large, not very rich, but we remember them thousands of years on; and there are “simply” 
cities. What do we remember “especial” cities for?   

Every such city is an entire world, full of concepts, and its citizens are the team. The idea of self-
governed community, in which every free adult man participates in decision making (through election of 
leaders or through participation in public gathering) may not emerge in large state (like ancient Persia or 
Egypt) due to technical issues of organization of such type of government. As certain reincarnation of tribal 
(military) democracy it emerges in communities rather large to leave trace in history, while rather compact 
for its members to feel integrity of their interests. Plato wrote that the State to increase so far as is 
consistent with unity (Plato. Republic. IV. 423b). No one modern city lives as if there boundaries another 
world below it; ancient polis lived only in this way.   

However, in the scope of world history, only few cities have followed these principles; the latter 
charm is associated not with their prevalence, but with the fact that they have laid the foundation for 
traditions, the successors of which are considered Europeans. “As mass phenomenon, — Max Weber noted 
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— city community is known in full sense of this word only for the West and partially to the countries of 
Western Asia (Syria, Phoenicia, maybe, Mesopotamia), notably there were observed just occasional 
rudiments of such development. Since for this, rather developed in trade terms settlements were required 
with the following attributes: presence of 1) fortifications, 2) market, 3) own court and at least own law, 4) 
corporativity and associated with it 5) at least certain autonomy and autocephaly, and, as consequence, 
administration through institutions, formed with certain participation of citizens”1. Free urban man was the 
citizen and the citizen — urban man. Even if the Greek spent most of his life making trips, lived in other 
lands, travelled, he considered himself and legally was the citizen of Corinth, Ephesus, Sparta, Miletus, or 
some other “port of registration”, where there were his altars and hearth and where he, like Odysseus, 
returned.  

Initially, Roman citizenship has the same meaning. Roman citizen is a Roman urbanite, even though 
most of the time such “urbanite” spent outside pomerium, busy with farming or wars. The idea of “non-
urban citizenship” is the late Roman invention; the Romans came to such idea due to City development to 
the sizes of Empire and necessity to assimilate conquered nations and introduce them to “empire work”. 
Such imperial “citizenship” — is the bridge between its ancient understanding (free and legally full-value 
polis citizen is the “urban man” and modern, where city registration does not play any role (of course, if it 
is not modern city-state like Singapore).  

The citizenship in medieval Italian city-republics and burghers in the Holy Roman Empire follow 
logical continuation of this line. In the latter, every free city resident (Bьrger) had his/her “civil rights” 
(Bьrgerrecht), as opposed to the villager — vassal of feudal lord. Just there the principle: “Stadtluft macht 
frei”  (“city air brings freedom”) emerged. That is to say, the legal status of inhabitants of the medieval free 
(Freistadt) and imperial (Reichsstadt) cities or Italian republics is also defined by their urban identity. 
Funny transformation expected the French equivalent of the German Bьrger — “bourgeois”, from which 
the Marxists dazzled the whole class, opposed not only to the urban men of art (who will call starving artist 
or poet as “bourgeois”?), but also to city proletariat. 

City self-government is not only, and in philosophical terms not to some extent is a political system 
(it provided various forms of government), but rather assignment of responsibility. The citizens of classical 
polis had not only political rights, but also obligations to community, and particularly — to protect it 
against enemies. The citizen that did not participate in the polis life and was not interested in its affairs was 
inadequate, idiot (ἰдйюфзт — a private individual). Servius Tullius granted citizenship to the plebeians, 
and gave them not only the right to vote (that, given the property qualification, was more symbolic act at 
that time), but also bound them with obligation to participate in city territorial army. Polis citizenship — is 
a collective (historical) responsibility; the citizen is not just an object, but also the subject. Why is this 
important? 

Subjectivity implies participation in the “generation of concepts”, within which the community 
(rather than its leader!) is of sacred value. For this purpose, the community needs exclusive access to sacred, 
“special bonds” in superior world. In other words, the community must have powerful patron in heaven; 
otherwise, it would simply dissolve in the human environment. The patron gives the community original 
concepts (on which others are stung subsequently) and supports it “from above”. Settlement without patron 
saint cannot play an independent role in history as the producer of concepts. Each antique polis had its 
gods, and one that had not — was not a polis.  

Fustel de Coulanges stated that the founders of Greek and Latin cities were considered as gods2. At 
positivist approach to the matter, one could make the conclusion that any founder of new city became a god 
“automatically”, though hardly anyone thinks that the Romans, for example, had deified Romulus to keep 
up with their neighbours. In case we consider this matter from the point of view of concept evolution, then 
causal relationship will look differently: Romulus became god not because he had founded the great 
society, but because the society became great, as god had founded it. City, named after the lucky 
adventurer, would never become a centre of world Empire; quite another thing — the city founded by god. 
Actually, after Romulus had named the city after himself, he had no choice — he had to become god; 
otherwise, his project would fall to pieces soon after death of its founder.  

A city features houses, churches, people, but its identity is not in them. When fire destroys all the 
buildings, the city can survive; the same thing with temples. As to people, the situation is somewhat more 
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complicated; however, people themselves do not feature the city, either. The identity of the city is in its 
“spirit”, in traditions, legends, in everything that makes the city cult. For our contemporary, his/her urban 
identity has either no meaning or purely symbolic one. Our cities are settlements above all (and only then 
— administrative, economic, industrial, transportation, etc. units); they are very secular, even if there are 
churches at every corner. “Religiosity of urbanite” — is not a synonym for “urban religiosity”. Since the 
“urbanite” may be “social atom”, living in his/her own little world, where the city serves as a means “to 
escape from people” (paradoxical situation — most of lonely people live in modern megacities), and may 
be an active member of the urban community, where not only the “touch of elbows”, realization of 
interconnection with others (“team spirit”), and religious interpretation of this fact (unity) are developed. 
The difference between our cities (at least between the cities of one state) is reduced only to urban flavor. 
The gods were the “soul” of ancient cities; our cities are soulless. It is either bad or good, it is a statement of 
the fact that our cities do not need gods any more (although it does not mean that their inhabitants do not 
need them).  

Today, the names do not mean a lot; anyway, hardly anyone associates the name of the city with its 
destiny. Only habit does not allow us to designate our city as many streets in the United States through 
simple numbering. However, in the ancient world other laws were in force. Names of not all but some 
ancient cities were a concentrated statement of metaphysical project, linking many concepts into one idea. 
Accordingly, a city with the name, linked to certain concept, became part of this concept that gave the city a 
possibility to occupy key position in the world, where the concept served as a guide to action, but lost its 
importance, if, for some reason, it failed. 

Let us consider Athens. Athena is the goddess of wisdom, crafts, righteous war; she was the polis 
inventor. It would have been strange if dedicated to her city had not become the leading one in Greece. The 
political significance of Athens decreased after geopolitical projects of Philip II of Macedon and his son 
Alexander the Great, when inefficiency of old polis system and system of concepts, defining level of war 
“justice” became obvious (the idea of world conquest badly fit with the principle pro aris et focis). The 
goddess Athena, inventor of the polis, had lost to Jupiter (Jupiter, not Zeus!) even before the Romans 
conquered her city; Macedonian “Romans” took her away from the political pedestal. However, the 
goddess has retained her position of wisdom personification for several centuries, and the city continued to 
use her fame as cultural and intellectual centre; in this sense, Apostle Paul, in particular, uses the city name 
in the context of opposition to Jerusalem. After closure of the Academy in 529, Justinian finally expelled 
Athena from Athens. She, the most honoured Greek goddess, went last under the pressure of Christ. The 
name of the city lost its meaning; it became just a name without connotation. In Christian world, the city, 
dedicated to the pagan goddess, could not have any value, and Athens disappear from the horizon of the 
world history, it turned into remote province and museum. Ancient Athens is an entire world, modern 
Athens is just a settlement. The world, where these cities were developing, the world of pagan gods, this 
world disappeared, and the concepts disappeared along with it, as the ancient cities were the core producers 
of them. 

Similarly to the Roman Empire that had not managed to “digest” Christianity, the city, named after 
the pagan god, could not preserve its importance in the Christian world. Rome had all the chances to repeat 
the fate of Babylon, Carthage and other cities, whose ancient grandeur turned to dust. Actually, everything 
led to this. In the early Middle Ages, the Forum became the place for cattle grazing (hence the name Campo 
Vaccino — “pasture for cows”). Rome was rescued from the oblivion thanks to the bishop of Rome, who 
began to play especial role in the Church; and in the course of time Gregory VII began to claim to political 
leadership in the Christian world. Gradually the “Romulus city” turned into a “city of St. Peter”; the 
Apostle authority gave Rome the possibility to preserve its religious influence on the account of concept 
change.  

Very much to the point the idea of the “Eternal City” occurred. Albius Tibullus (Tibullus. II. V. 23) 
called Rome in such a way, but I do not think that natural for poets metaphorical style of exposition would 
produce a noticeable impression, if there were no corresponding prerequisites. Tibullus did not create 
Roman eternity; he just successfully expressed common opinion that was not just a bragging, but a religious 
concept, rooted to the apotheosis of king-founder. Rome “shall be the capital of the world” (Livius. Ab urbe 
condita. I. 16. 7) and Romans “will reach the utmost heights peak of human power” (Plutarch. Romulus. 
XXVIII), — that was the will of gods, conveyed by Romulus — one of them. “The expulsion of gods” 
cannot but influence the concept: if the gods of Rome are demons (Augustine), it is impossible to speak of 
“sacred rights” for world control and claims for “eternity”. One can even conditionally specify the date of 



 41 

the “Rome eternity” end. It was 393 — the year of death of Emperor Flavius Claudius Julianus, nicknamed 
“Julian the Apostate” by Christian writers. His short-term reign was the last political stake of the Roman 
gods; when it was lost, they left the city, taking with them the ancient concepts. Now, the “Eternal City” is 
a beautiful metaphor to attract tourists, but for Romans, it was the promise of heaven, similar to coming of 
the Messiah for Jews. In fact, Ancient Rome is connected with modern one only through geographic 
location; the same refers to other ancient cities that have survived their time (Phanariotes — funny 
phenomenon of lost in time — five and a half centuries passed and they had not noticed that Constantinople 
disappeared). 

All these facts bring us to the idea of heterogeneity of historical space. The historical space is the 
space of social and cultural concepts. In this context “Space” is not only a metaphor. Concepts really have 
topological and even geographic associations; this rule becomes ineffective only under conditions of 
modern globalization1. When the world began to turn in the Global Village2 (Mega-oecumene, upon my 
terminology3), the role of cities in spiritual development of humankind began to decline, although their 
value as a social, industrial, administrative, financial, etc. centre-nodes retained. This is a direct 
consequence of the city cult disappearance, as observed above. Even in case the concepts emerge today in 
the cities, they no longer have the “city registration”, being directed not inside the city walls, but outside. 
Ancient cities have disappeared long ago; medieval cities almost disappeared too: open-air museums that 
certain settlements of later times ascribe to their “historical part” are living cities not more than Parthenon 
— is an acting pagan temple. At such a point, the issue is not based on new buildings, since it applies to 
settlements, reverently preserving the past; even such cities are unable to keep the concepts at their orbits, 
they do not attract them anymore. However, the ancient city was the centre of spiritual attraction to a 
greater or lesser extent. The largest centres of “religious substance” accumulation were (and still are) local 
civilizations. “Substance” features ideas and concepts. Coined as the result of civilization functioning 
“funnels” and other heterogeneities of historical space can attract both whole societies (“barbarians” who 
have fallen under the spell of high culture) and those “social atoms”, who due to certain reasons became 
“free”, breaking away the field of attraction of akin societies (missionary phenomenon). 

One may push further analogy with astrophysics, but it is not my objective, taking into account that 
any analogy is conditional. Nevertheless, I consider it necessary to note that immersion into history will be 
farce, if the “traveller” considers people from other epochs “same as he/she is”, and these epochs — as an 
“early version” of his/her own. History is not a fancy-dress party. Each epoch and each culture define their 
particular space-time metric of reality, which rests upon basic for ancient people concepts that were 
produced by human groups of various sizes (including, but not limited to city communities) at interpretation 
of religious and philosophical ideas. Comprehension of history can claim to authenticity only when the 
researcher is able to find the internal mythological structure of other “worlds” behind external 
newsworthiness, and even to recognize own “laws of nature” in such worlds. 

Conclusions: 
1. Social (in particular, cultural and historical) space is superimposed on the civilization map of the 

world whereas the social (cultural and historical) time is correlated with the duration of civilization 
existence. In the first approximation, one can say that social space terminates with the boundaries of 
civilization, and social time is up at the completion of civilizational project. At a more thorough study of 
this issue, it appears that social concepts may extend the boundaries of civilizations and affect its “contacts” 
— other civilizations (to the extent the concepts of one civilization influence the development of another) 
and “barbaric environment”. I call such history metric an “oecumene”.  

2. Within own civilization the concept space is non-homogeneous, there are “singled out points” — 
“concept factories”. These “points” may represent, depending on initial civilization patterns, various 
essences. It may be temples and convents, tents and palaces, castles and universities, etc. In the ancient 
Mediterranean world, such factories represented by cities (poleis).  

3. As social structures, cities may exist rather long, sometimes during several millennia, but as 
concept centres they are limited by the duration of civilization existence. If civilization is a “concept 
universe”, nobody and nothing may cross the boundaries, which include cities as well. Death of civilization 
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leads to reboot cultural and historical space-time. At the same time, reformatted olds concepts are not 
preserved, but there may be reception of old concepts and their new interpretation (for example, repeated 
“recovery” of the Roman Empire or the Olympiads renewal). However, even in case of genetic links 
presence, they are the other concepts and not modified old ones. Under certain circumstances may take 
place “rebranding” — reception of the second order — when attractive name is connected to the concept of 
absolutely different order to attach to it authority of the past.   

4. A “community” subjectivity as a sacred essence was the core aspect for an ancient polis; that is 
why the city cult becomes essential. In medieval cities the idea of “urban community” is preserved that is 
partially reflected in the cult of the patron saints of the city (certain analogue of the “city gods”), but under 
conditions of Christian monotheism it did not played such an important organizing role. 

5. Since the second half of the XX century, there has been new reformatting of the history world. We 
still shall adapt to space and time metric of such “New World”.   
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In this article we investigate a family memory about a period of 1930’s in Ukraine. We underline 

the main problem of such investigations which is the luck of reminiscences or things which can 

‘tell a story’ about an average family. 

Totalitarianism and the Great Terror vanished lives and mentions about victims. As a result the 

information about relatives and daily family life can be reconstructed only through Archive (as 

official institution and as a space in Aleida Assmann's meaning of the word). This article is 

attempt to philosophical-anthropological analysis of a problem of a family memory, blank spaces 

in which were caused not by the time’s influence but the state’s violence.  

In addition this article could be considered as an effort in the ongoing process of returning 

names of totalitarianism regime’s victims in Ukraine. 
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ТОТАЛІТАРИЗМ І СІМЕЙНА ПАМ’ЯТЬ: 1930-ТІ РОКИ В 
УКРАЇНІ (СПРОБА ФІЛОСОФСЬКО-АНТРОПОЛОГІЧНОГО 
АНАЛІЗУ) 

Стаття присвячена дослідженню проблеми сімейної пам’яті про події 30-их років в Україні. 

Підкреслюється, що головною складністю таких досліджень є відсутність спогадів та речей, 

які могли б «розповідати історії» пересічної родини. 

Тоталітаризм та «великий терор» знищив життя і спогади про жертви, отже єдине джерело 

інформації про членів родини та буденне життя сім’ї – це архів (як офіційна установа і як 

простір в значенні, що надає цьому слову Аляйда Ассман). Стаття є спробою філософсько-

антропологічного аналізу проблеми сімейної пам’яті, значну частину якої було знищено не 

під впливом часу, але державним насильством.  

Також статтю можна розглядати в контексті актуального процесу повернення імен жертв 

тоталітарного режиму в Україні. 

Ключові слова: пам'ять, сімейна пам'ять, тоталітаризм, «великий терор». 

Німецький історик Йорн Рюзен запитує чи може минуле стати «кращим», або витлумаченим, 
таким, що стає значущою історією для сучасності яка набуває змісту і продовжується в майбутнє. 
«Застигле минуле розтоплюють, і воно перетікає до практики людського життя, до актуального, 
здійснюваного в діях і стражданнях становлення того, що сталося»1. Біль має шанс стати менш 
гострим коли про нього розповідають, коли його демонструють. Саме так і відбувається його 
опрацювання, перетворення на мотивацію до дій заради протилежного, на рушійну силу, що 
винаходить зміст. В Україні найбільш важливою частиною цього процесу є увічнення пам’яті жертв 
тоталітарного режиму, осмислення його наслідків та пошук стратегій подолання. Така робота 
почалась досить давно, але ще далека від свого завершення.  

Слід зазначити, що існуючий значний комплекс науково-дослідницької літератури 
                                                      

1 Рюзен, Й. (2010). Нові шляхи історичного мислення. Львів: Літопис, 315. 
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присвячений цій проблемі, постійно поповнюється. Наведемо лише окремі роботи, на які ми 
спирались в даній статті. Це науково-меморіальне видання «Одеський мартиролог. Реабілітовані 
історією», архівні документи, слідчі справи, що відносяться до часів «великого терору» 1937-1939 
років.  

Ключовими в цьому контексті є теоретичні розробки Яна та Аляйди Ассман, стосовно 
розрізнення функціональної та накопичувальної пам’яті, або за термінологією німецьких філософів 
– «канону» та «архіву». «Канон» є визнаним, загальноприйнятим, задіяним в сучасності у процесі 
формування офіційної політики пам’яті, але не є незмінним. Його трансформація відбувається із 
залученням «архіву» наповненого тим, що є незабутим, врятованим від плину часу, але 
неосмисленим. Одночасно з цим, коли мова йде про політику пам’яті, постає необхідність 
розглядати й нерозривно пов’язаний із нею етичний вимір. Концепції «обов’язку пам’яті» та 
«справедливої пам’яті» які належать Полю Рікеру є філософським опрацюванням трагічного досвіду 
ХХ сторіччя. 

В цілому потрібно підкреслити міждисциплінарність проблеми, адже вивчення її вимагає 
звертатися до простору філософського, історичного, соціологічного знання. Джерельна база в 
такому випадку складається не лише із документів, але й розповідей, усної історії і творів мистецтва 
– того, що було офіційно узгодженим та треба було пам’ятати і того, що пам’яталось всупереч 
такому наказу. 

Дана стаття була апробована на 3-й науково-практичній конференції в рамках 
міждисциплінарної наукової програми «Феномен тоталітаризму, його прояви та шляхи подолання», 
що діє в Одеському національному університеті ім. І.І.Мечникова з 2012 року1. Програму було 
започатковано Лідією Всеволодівною Ковальчук – доцентом університету, автором-упорядником 
науково-документальної серії книг «Реабілітовані історією. Одеська область», «Одеський 
Мартиролог». Головною ідеєю організаторів програми є об’єднання зусиль провідних вчених і 
студентів різних факультетів заради увічнення пам'яті репресованих громадян Одещини, 
осмислення тоталітаризму як системного явища, його типології і проявів у ХХI столітті, а також 
пошук шляхів подолання спадщини тоталітаризму в сучасному суспільстві.  

Мета статті полягає в розгляді одного із можливих шляхів реконструкції та збереження 
сімейної пам’яті, яка відноситься до подій 1930-их років в Україні, і є спробою наближення до 
філософсько-антропологічного аналізу проблематики спадщини сімейної пам’яті, існування якої в 
офіційно прийнятому «каноні» заперечувалось. Підтвердженням факту минулого життя дійових осіб 
є потрапляння їх імен до «архіву» і в дослівному значенні, і в сенсі який вкладає в цей термін 
А.Ассман. Виходячи із визначення, що належить Полю Рікеру стосовно розуміння судового процесу 
як спроби подолати насильство за допомогою мови, ми намагаємось розглянути пам'ять, що 
наповнюється людиною, існуючою в умовах коли політика насильства є офіційно організованою. 

Практична робота в Державному архіві Одеської області з розшуку інформації про 
репресованих є частиною актуальних завдань по перетворенню статистичних даних на історію 
окремої людини, процесу повернення імен жертв терору, та розгляду викликів, що ставить перед 
суспільством сьогодення і які нерозривно пов’язані із минулим. 

Минуле має шанс змінитись завдяки серйозній роботі – жалобі, «справді є сенс стверджувати, 
що минуле, в якому сталася гнітюча втрата, через жалобу стає кращим. Минуле, що не може минути 
через порушення змісту, у процесі жалоби перетворюється. Його освоюють по-новому, й воно 
набуває здатності на майбутнє»2. Жалоба, про яку говорить Й. Рюзен,  вимагає більшого аніж 
цифри, якими б вражаючими вони не були, оперуванням не лише термінами «репресований», 
«в’язень», але потребує відомостей про особистість людини. Саме заради можливості кращого 
майбутнього слід намагатись заповнювати відсутні частини сімейної, а через це і державної історії. 
Але наскільки можливо реконструювати і зберігати сімейну пам’ять або взагалі говорити про її 
існування, коли значні її фрагменти були приречені на знищення або забуття. І як ми можемо 
пам’ятати або навіть уявити близьких яких вже немає з нами, коли мова йде про тих, кого 
намагались позбавити самого імені людини. «Я досліджую – каже Варлам Шаламов, – деякі 
психологічні закономірності, які виникають в суспільстві, де людину намагаються перетворити в 

                                                      
1 Комплексна програма «Феномен тоталітаризму, його прояви та шляхи подолання». 

<http://onu.edu.ua/uk/science/sprograms/>. 
2 Рюзен, Й. (2010). Нові шляхи історичного мислення. Львів: Літопис, 320-323. 
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нелюдину»1. Що ми можемо про них знати і на чому в такому випадку будуть будуватись родинні 
спогади? 

Безумовно, якщо мова йде про більш-менш сталі умови, сімейній пам’яті послуговують 
розповіді; вона потребує речей, що передаються від покоління до покоління, нагадують власників 
або події та стають опорними точками для оповідань і спогадів. Увесь різноманітний світ спадщини 
– від предметів побуту до фотографій та нотаток, листів, листівок дає можливість уречевити, 
зробити сталою та зберегти історію родини. Він доводить існування членів сім’ї що вже пішли і є 
найціннішим скарбом, фондом для передачі в майбутнє. 

Провідні дослідники в царині memory studies Аляйда та Ян Ассман відзначають, що 
комунікативна пам’ять неписьменних суспільств не перевершує межі 80-100 років та охоплює 3-4 
покоління людей які можуть спілкуватись між собою.  

Заглядаючи в недавнє минуле ми бачимо людину яка майже не залишала розповідей про своє 
життя, оскільки будь-яке занотовування подій містило в собі загрозу стати доказом звинувачення і 
призвести до знищення. Через це сільське населення може бути названим суспільством мовчазної 
більшості, адже воно ставало неписемним, оскільки не мало соціокультурних каналів трансляції 
свого голосу. Практично не існувало історій, які можна було б передати наступному поколінню, а ті, 
що частково передавались, завжди супроводжувались ремаркою – «про це не можна нікому 
розповідати». Адже звернення Поля Рікера наважитись самостійно вести власну розповідь2 у ті часи 
майже повністю співпадало зі зверненням наважитись на самогубство. 

Теж саме відбувалось із речами. Предмети, що належали сім’ям, були знищені, забрані, а сама 
згадка про це була табуйована. Особливо це торкнулось сільського населення — розкуркуленого й 
вигнаного з власних домівок. Іноді родина залишалась в межах того ж самого села і людина мала 
змогу бачити своє майно, улюблений дім, який будувався для дітей, але вже в руках інших. І це 
змушувало речі «назавжди замовчати» та не казати вже нічого наступним поколінням родини.  

Ян Ассман вказує на значну роль предметної пам'яті, оскільки «людина з найдавніших часів 
оточена предметами – починаючи від звичайнісінького й побутового начиння, такого як ліжко, стіл, 
посуд для їжі й вмивання, одяг, інструменти й навіть будинки, села й міста, вулиці, транспорт, 
кораблі – і вкладає в них свої уявлення про доцільність, зручність і красу, тобто в певному сенсі – 
саму себе. А тому предмети показують людині власне відображення, нагадують їй про саму себе, 
про її минуле, про її предків і т. д.»3. 

І ці уявлення про красу нагадували «самого себе» і минуле настільки сильно, що навіть 
збережені речі іноді знищувались власноруч, аби убезпечити  не пам’ять, а життя того, хто 
потенційно міг пам’ятати. Цей процес був насправді всеохоплюючим і залученими в ньому 
виявлялись усі – від найменшої родини до великих державних інституцій. Сергій Єкельчик в книзі 
«Імперія пам’яті. Російсько-українські стосунки в радянській історичній уяві» нагадує про події у 
Львові за радянських часів: «Перш ніж історики з Львівського історичного музею почали готувати 
нові експозиції, місцеві партійці доповіли про чистку музею: «вилучено документи й експонати, які 
спотворюють історію українського народу, переглянуто и очищено від хламу інші відділи 
експозиції»… Литвин, колишній секретар ЦК з ідеології, а тепер перший секретар обкому партії, 
особисто наглядав за знищенням «націоналістичних і антирадянських» колекцій Державного музею 
українського мистецтва. Портрети габсбурзьких імператорів, уніятських єпископів та українських 
січових стрільців було спалено, а скульптури розтрощено»4.  

То в якій мірі можна відтворити сімейну пам’ять коли спаленими і розтрощеними 
виявляються і речі і спогади; коли дивлячись в минуле ми бачимо людину, що втратила майже усе; 
про що можна пам’ятати із цього зруйнованого, навіть безлюдного зовнішнього світу – адже, як 
каже Варлам Шаламов, в таборі він зрозумів, як можна жити не надіями або волею, яких не існує, а 
лише інстинктом самозбереження, або тим самим, чим живуть дерево, камінь, тварина5.  

Члени родин репресованих, залишаючись на волі, не мали відомостей ні про долю, ні про 

                                                      
1 Шаламов, В. Переписка с Демидовым Г.Г. <http://shalamov.ru/library/24/33.html>. 
2 Рикёр, П. (2004). Память, история, забвение. Москва: Издательство гуманитарной литературы, 620.  
3 Ассман, Я. (2004). Культурная память: письмо, память о прошлом и политическая идентичность в 
высоких культурах древности. Москва: Языки славянской культуры, 20.  

4 Єкельчик, С. (2008). Імперія пам’яті. Російсько-українські стосунки в радянській історичній уяві. Київ: 
Критика, 199. 

5 Шаламов, В. Что я видел и понял в лагере < http://shalamov.ru/library/29/> 
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статті, за якими було заарештовано близьких, ні про дату розстрілу або смерті, ні про місце 
поховання. Трагічно, що така ситуація зберігається і до сьогодні, хоча спроби пошуку масових 
поховань жертв радянського терору почались ще наприкінці 80-их років. В Одесі роботу пошуково-
дослідницької групи було очолено М.М. Даниловим (товариство «Одеський Меморіал»). Діяльність 
групи, під керівництвом Миколая Миколайовича Данилова, дисидента, що пройшов через 
ув’язнення в психіатричній лікарні МВС СРСР, була орієнтована не лише на пошук масових 
поховань але, найголовніше, на встановлення осіб вбитих. До роботи було залучено пошуковців, 
фотографів-криміналістів, художників. Фіксувались положення ексгумованих решток тіл, 
аналізувались знайдені в місцях поховань предмети, проводились судово-медичні експертизи. 
Робота, попри всі труднощі, тривала у 1990-их та після перерви у 2000-их роках. На сьогоднішній 
день відома особистість 46 людей1. 

Численні публікації в місцевих та державних газетах на протязі 1990-2000 років говорять про 
складнощі з якими стикається пошук. Офіційні установи декларують необхідність цієї роботи, але 
ситуація не змінюється. Як казав М.М. Данилов: «На перший погляд здається, що місця поховань 
мають бути відомі, адже в архівах НКВС є всі дані: дати розстрілів, кількість розстріляних, 
маршрути вивезення трупів, точні місця поховань… якби ж то так! Нинішнє керівництво КДБ 
розводить руками: немає у нас таких документів, а де їх шукати не знаємо… А як же ще живі люди 
– колишні конвоїри, вивідні, шофери, стрілки, копачі, охоронники?... Невже і зараз не розкажуть 
правду? Ні. Мовчать, пам’ятаючи про тих, розстріляних. «Нічого не знають», - так відповідають нам 
їхні наступники»2. Нещодавно М.М. Данилов пішов з життя, залишивши по собі сім’ю, онуків, 
вірші, картини і справу, якій був відданий до останнього дня. Можливо є надія, що її буде 
продовжено і невинно постраждалі люди знайдуть свій останній спокій, їх імена будуть повернені.   

Адже часто єдине, що мало надію зберегтись це ім’я репресованого, згадка про яке 
зберігається в офіційних установах. Розглянемо для прикладу одну з безлічі історій, документи про 
яку зберігаються в Державному архіві Одеської області3.  

Це відбулось в Одесі в минулому сторіччі. Всі документи – невелика за обсягом папка – 
датовані 1938 роком. Такі матеріали не містять жодних особистих рис, в них не має фотографій 
засудженого. Перед нами слідча справа жінки, мешканки Одеської області, яка нещодавно 
повернулась із концтабору де була ув’язнена на 5 років (саме такий термін застосовувався за 
«крадіжку» хліба у 1933 році).  

Вона повернулась додому, принаймні до того, що могло означати це слово після 
колективізації і голодомору, але не знала, що про це місце говорилось і іншою мовою: «Входящие в 
эту группу районы засорены троцкистами и двурушниками, активность которых обуславливается 
политическим прошлым этих районов». Такий вигляд мала знайома їй з дитинства місцевість у 
Політико-економічній характеристиці Первомайского Міжрайвідділку УГБ. І на неї вже чекали: 
«предусмотрен штат оперативного состава в количестве 12-ти единиц, исходя из засоренности 
контрреволюционными элементами и близкого расположения румынской границы»4. Так вказується 
у звітах за 1937 рік УНКВС УРСР по Одеській області. Десь далеко існував «центр» в якому вже 
було розроблено «ліміти» й перша та друга категорії, про існування яких ні вона ані близькі не 
здогадувались. Ці «ліміти» неодноразово збільшувались для УРСР в 1937 році, але й до підвищення 
їх виявилось достатньо для арешту і звинувачення у контрреволюційній агітації вже трьох членів її 
сім’ї.  

Так сформованими виявляються два паралельних світи – світ населення та державної машини, 
або системи яка має свою мову та тексти, що циркулюють лише в певних межах і невідомі 
широкому загалу. Про населення іде мова, але права голосу воно позбавлене та приречене на 
залучення до співпраці з державою і знищення. Система орієнтована на використання, завдавання 
страждань та вбивство, але головне – жертва про це має не здогадуватись до останньої миті. Майже 

                                                      
1 Ковальчук, Л.В., Петровський, Е.П. (2010). Реабілітовані історією. Одеська область: Книга перша. Одеса: 

АТ «ПЛАСКЕ», 736. 
2 Ковальчук, Л.В., Петровський, Е.П. (2010). Реабілітовані історією. Одеська область: Книга перша. Одеса: 

АТ «ПЛАСКЕ», 725. 
3 Матеріали архівно-слідчої справи Д.А.О.О. Фонд р-8065, опис 2, справа № 10416, 29. 
4 Через трупы врага на благо народа: «Кулацкая операция» в Украинской ССР 1937-1941 гг. Документы: 2 т. 
Т. 1: 1937 г. Подготовка приказа № 00447, первый этап «кулацкой операции» (2010). Москва: РОССПЭН: 
Фонд «Президентский центр Б. Н. Ельцина»: Германский истор. ин-т в Москве, 423. 
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єдиною риторикою є апелювання до прогресу, покращення, піклування про людину, а спроби 
висловлювань про різницю між декларованим та реальним мають залишитись лише на сторінках 
слідчих справ. І поки населення задіяне у своїх простих заняттях, це лише питання часу коли його 
зітруть із цієї землі та спробують стерти із спогадів.  

Дослідження тоталітарних режимів пов’язані із опрацюванням проблем забуття, відчуття 
провини і прощення та політику пам’яті. В той же час, ці питання як правило виявляються 
актуальними для населення, але не турбують світ державної структури. Саме на це і вказує М. 
Данилов – ще живі люди, причетні до терору, так само, як і їх наступники, зберігають мовчання. В 
цій ситуації принциповим є розуміння, що пам’яті та забуттю передує знання. Це є важливим, 
оскільки для державної машини забуття означає лише збереження таємниці скоєних злочинів. Але 
сама система буде завжди пам’ятати й чекає слушної нагоди продовжити свої вбивства: «Все семьи 
лиц, репрессированных по первой и второй категориям, взять на учет и установить за ними 
систематическое наблюдение»1 твердить пункт 2 Оперативного наказу народного комісару 
внутрішніх справ Союзу РСР №00447. 

Але повернемось до матеріалів справи. Слідчий стверджує, що під час перебування у таборі 
підслідна продовжувала «контрреволюційну агітацію» і отримує пояснення – «я ображалась на 
радянську владу», оскільки в листах із дому мати скаржилась, що через старість і хвороби їй дуже 
важко, а жінка вважала що «несправедливо засуджена і відірвана від сім’ї, якій не можу допомогти».  

Сторінки справи містять натяки на трохи ширшу історію, як вона протестувала разом с 
батьком проти «розкуркулювання» і конфіскації хліба, про те, що старих батьків мали вислати на 
Північ, нагадують про братів, вже заарештованих, і про долю батька, якому довелось ходити по 
селам і просити шматок хліба й померти в «якомусь селі» в 1933 році.  

Пам'ять вимагає уявлення, але чи це можна уявити? Те, про що йдеться в тексті допиту 
здається вже баченим, згадується як фільм, де на чорно-білому екрані грають інші люди – сучасники 
подій слідчої справи. І знаходиться у Олександра Довженка щось близьке: «І ще пам'ятаю: був 
гарний літній день, і все навколишнє здавалось прекрасним: сад, город, соняшники, й мак, і ниви за 
городом. А в саду, якраз коло погребні, під яблунею, серед яблук і груш, на білому стародавньому 
рядні, в білій сорочці, весь білий і прозорий від старості й доброти, лежав мій дід Семен, колишній 
чумак… 

Може б, з'їсти чогось? — вголос подумав дід, оглядаючи свій рід, і, коли Орися піднесла йому 
полумисок з грушами, взяв одну, обтер об рукав білої сорочки й почав їсти»2. 

Ні, насправді його звали інакше і з ним нічого подібного не сталось. Невідомо чи був хтось 
поруч. Єдине в чому варто бути впевненим і з чим є паралелі з твором Олександра Довженка: 
«Дідова смерть не викликала ані найменшого зрушення в навколишньому світі — не загримів ні 
грім у хмарах, ні зловісні блискавки не розкраяли неба врочистим спалахом, ні бурі не повивертали 
з корінням могутніх дубів». І невідомо чи знайшлась добра душа, що дала йому хліба перед тим як 
він закрив очі.  

На відміну від кінематографічної історії, лаконічна мова слідчої справи повідомляє – 
звинувачення полягає у тому, що під час лекції про те, як піклується радянська влада про молодь, 
дівчина дозволяла собі «кидати з місця контрреволюційні репліки». Це допит, не пряма мова, але ми 
читаємо що «усе піклування лише на словах. В містах є життя, а на селі нічого немає, насправді 
селяни голодні і холодні. Молодь на селі затуркана. Немає ніякої культури» і закінчується її словами 
«я не визнаю себе винною». Ця сторінка датована 19 лютого, а наступна – 25 лютого, де вона 
повторює свідчення майже тими ж самими словами. Але вже додає – «я визнаю себе винною». В 
справі немає жодного натяку на те, що відбувалось на протязі цих 6 днів, але це досить змістовне 
мовчання. 

Дівчина не лише не здогадувалась, що існують категорії і ліміти, також вона не могла знати 
про головне, що опинилась в іншій хвилі – збільшення лімітів у лютому 1938 року. Саме тоді перша 
категорія перевищила другу.  

Наступні декілька аркушів – постанова трійки при НКВС по Одеській області від 11 березня: 
слухали, стаття 54-10 УК (антирадянська агітація). І вирок – розстріл. А також маленький сірий 

                                                      
1 Через трупы врага на благо народа: «Кулацкая операция» в Украинской ССР 1937-1941 гг. Документы: 2 т. 
Т. 1: 1937 г. Подготовка приказа № 00447, первый этап «кулацкой операции» (2010). Москва: РОССПЭН: 
Фонд «Президентский центр Б. Н. Ельцина»: Германский истор. ин-т в Москве,, 111.  

2 Довженко, О. Земля. <http://www.ukrlib.com.ua/books/printzip.php?id=21&bookid=8>. 
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клаптик паперу – «Произведено в исполнение 16 марта 1938 года в 24 часа» і підпис секретаря 
трійки. 

Все завершується ухвалою про реабілітацію. 
Отже чи може звернення до архіву допомогти в збереженні сімейної історії, чи можуть 

матеріали слідчої справи розповісти щось членам родини про жінку, яка каже, що не знає навіть 
скільки їй років бо «за документами мені 23, але я думаю, що більше. Я питала маму, але вона каже, 
що не пам’ятає». Можливо може допомогти професійний почерк лейтенанта «государственной 
безопасности», якому вочевидь доводиться багато писати і невпевнений підпис селянки, простої 
людини – підпис на анкеті арештованого, протоколах обшуку, допитів. І неважливо скільки років, 
зусиль і почуттів було вкладено в працю на землі, в зібрані врожаї, власний дім і сім’ю – цим людям 
було дозволено залишити по собі лише одне – свій підпис в слідчий справі. Кожного з них 
намагались перетворити в нелюдину, а забути їх означає добровільно відмовитись від права носити 
це ім’я. 

Також ми поки що не можемо навести даних, наскільки напружено працювала трійка 11 
березня 1938 року, але разом із цією справою були і інші. На даному засіданні до вищої міри 
покарання було засуджено в тому числі й «підпільну контрреволюційну сіоністську організацію». І 
дівчину, і цих людей було розстріляно в один день, «місце смерті і поховання у справі не вказані»1. 

Звинувачення затверджено начальником Міжрайопергрупи Первомайского куста молодшим 
лейтенантом держбезпеки. І його теж можна почути, адже незадовго до цих подій він поставить свій 
підпис під поясненням до керівництва, де читаємо наступне: «Во время работы и в разгар работы по 
тройке, когда под моим руководством, как начальника опергруппы (руководил 21 районом), 
наносили удары не сотням, а тысячам врагов, у меня создалось такое положение, что в течение 1,5 
месяцев лежала при смерти жена и крохотный ребенок, однако я не посчитался с семьей, работы не 
оставил, и создалось такое положение, что я оставил их одних, совершенно беспомощных, так как я 
сознавал, что долг перед партией выше всего, я ни перед чем не останавливался, и у меня не было 
даже возможности побеспокоиться об их судьбе, не было кому меня подменить, и я, с болью в душе, 
оставлял при смерти семью и не колебался ни на одну йоту, выполнял свой долг коммуниста-
чекиста [...]. Во время разгара работы тройки я заболел дизентерией (кровавый понос), проболел 2 
недели, но работу не оставил ни на одну минуту. Больной, разбитый, но работал [...]. Ни одной 
тройки я не пропустил. Были случаи, когда я в полуобморочном состоянии докладывал дела и 
доводил их до конца».2 (Ми взяли на себе сміливість навести цитату (посилання на яку міститься у 
мережі Інтернет) ще до ознайомлення із Особовою справою, яка зберігається в Галузевому 
державному архіві СБУ. Безумовно ця інформація потребує перевірки, але з нашої точки зору без 
цих слів стаття  була б неповною).  

Так виглядає перетин двох світів – людини і держави, де в абсолютно напівсвідомому стані 
відбуваються те, частину чого пізніше назвуть «великим терором». Ціль тоталітаризму, як зазначає 
Ганна Арендт, є завоювання світу. Сьогодні існує правитель, щиро підтриманий власним 
суспільством у прагненні здійснити те, що Арендт називає «розміститися чужий країні як вдома» 
(зауважимо, цього разу він декларує певні мовні межі такого «мира»). Отже, сучасні дослідники 
феномену тоталітаризму мають можливість спостерігати перебіг схожих процесів у режимі 
реального часу і почути мову пропаганди, що аналогічна зафіксованій в матеріалах слідчих справ 
30-их років ХХ сторіччя.  

Статистичні звіти, доповідні записки, довідки вищезазначеного періоду сповнені знайомою із 
сучасності риторикою: фашистські українці, націонал-фашистські організації, які готують 
терористичні акти та повстанські кадри, українські націоналісти, що мають намір створити 
націонал-фашистську партію в Україні. Держава є змушеною використовувати насильство виходячи 
із засміченості деяких районів фашистськими націоналістичними кадрами, українським 
націоналістичним рухом, та спроб «елементів» насадити контрреволюційне фашистське підпілля. В 
своєму дослідженні «Документи архівно-слідчих справ як джерело вивчення методів провадження 
слідства органами НКВС на Одещині в період «великого терору» 1937-1938 рр.»,  Едуард 

                                                      
1 Nikolayev, I. Repressii na Nikolashchine: borba NKVD s “sionistskimi organizatsiami”. <http://novosti-

n.org/analitic/read/2145.html> 
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Петровський вказує: «Постійним явищем було використання слідчими нецензурної лайки, 
принижень, деякі з них називали арештованих не інакше як «фашисти»1. Виключенням є обіг у 
СРСР терміну «петлюрівець», який виявився неактуальним для ХХІ, але широко вживався для 
позначення українця-ворога ще у 70-80-ті роках ХХ сторіччя. Але сучасність демонструє, що 
державний апарат насильства спроможний постійно створювати слова-маркери для позначення 
ворога, приреченого на знищення й здатен ефективно використовувати нові медіа для 
розповсюдження їх вже за межами власної країни. Така вразливість будь-якого суспільства, 
пов’язана із інформаційною відкритістю, є викликом сьогодення, відповідь на який мають давати в 
тому числі і представники соціогуманітарних наук.  

Знайомство із слідчими справами робить необхідним звернутись до здійсненого Полем 
Рікером аналізу філософських аспектів проблематики «юридичного». Цій темі присвячена збірка 
лекцій, що має назву «Справедливе». Саме в главі де розглядаються концептуальні проблеми – 
справедливість, помста та насильство ми знаходимо ключове формулювання первинної функції 
судового процесу. Як підкреслює філософ, судовий процес існує для того, щоб переносити 
конфлікти з рівня насильства на рівень мови та дискурсу. Таким чином акцентується, що процес є 
спробою подолання насильства за допомогою мови2. Оскільки робота трійки НКВС (або 
позасудового органу винесення вироків) абсолютно відмінна від судового процесу, події 30-их років 
демонструють людину, що опинилась віч-на-віч із насильством, що з офіційної точки зору не 
потребувало навіть створення ілюзії спроб його подолання.  

Ми бачимо людину страждаючу, але позбавлену можливості розповідати і залишити пам'ять 
про свої страждання.  Ця абсолютна німота обумовлена в тому числі і тим, що можна назвати не 
засвоєнням цією людиною нових практик застосування мови. Вона ще тяжіє до того, що Поль Рікер 
називає правилом відвертості, наголошуючи, що за межами такого правила є неможливим обмін в 
сфері мови. Завдяки очікуванню особою, що кожен наділяє змістом те, що він каже, публічний 
дискурс підноситься на довірчу основу, де інший є третім, а не лише «ти». В цьому полягає 
інституціональна умова будь-яких міжособистісних стосунків3. Але у випадку тотального контролю 
діалог неможливий і допоки не будуть засвоєні офіційно узгоджені версії подій  та знищені ті, хто 
може їх не засвоїти, навіть той кого називають «маленька людина» намагається мовчати, не 
згадувати сімейну історію.  

Безсторонній голос сумління каже мені, що будь-яке інше життя настільки важливо як і моє4.  
Крізь рядки слідчих справ постає людина, що була живою. У роботі «Справедливе» вказується, що 
питання «що я маю робити?» є вторинним порівнюючи із елементарним питанням «як я прагну 
прожити своє життя»5, саме це робить нагальною необхідність  вивчення досвіду 30-их років ХХ 
сторіччя. Отже спробуємо, виходячи із вищесказаного, окреслити деякі висновки, що можуть бути 
застосовані у подальших теоретичних розвідках взаємозв’язку проблем пам’яті, сімейної пам’яті та 
неподоланих наслідків тоталітаризму і державного насильства: 

- Пам'ять починається із теперішнього і коли значна його частина є скритою, пам’яті нема із 
чого з’являтись. Це вже не пам'ять про реальність що минула, але про узгоджений та дозволений 
аналог цієї реальності. Така викривленість пам’яті не дозволяє в повній мірі вирішувати її першу та 
найважливішу задачу – забезпечити фізичне виживання. Також вона не дає відповіді на питання, як 
залишитись при цьому людиною.   

- Базові знання про оточуючий світ людина отримує в сім’ї. Але якщо в межах родини єдине 
знання, що може циркулювати виглядає лише як затверджений «центром», або репресивними 
інститутами держави варіант історії, в якій значна частина інформації про речі, що насправді 
впливають на життя є заборонена і невідома – це робить винайдення будь-яких стратегій поведінки 
майже неможливими. Людина виявляється підготовленою до існування в світі якого насправді не 
існує, або точніше, який існує лише у пропаганді, але не реальності. Отже винайдення ефективних 
стратегій життя і взаємодії із оточуючим нерозривно пов’язано, перш за все, з пошуком того, що 
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Ассман називає «слідами» із урахуванням можливостей таких медіа: «Якщо в межах традиційного 
мислення пам'ять визначали, відштовхуючись від записування й збереження, то тепер, в межах 
історичної свідомості, її визначають, виходячи із стирання, руйнування, пропусків і забуття. При 
цьому доходить до перенесення акцентів від «текстів на сліди» як медіа культурної пам’яті… Якщо 
спираючись на літери і тексти, виходили з можливості повноцінної реактивації джерел минулого, то 
за допомогою слідів можна відновити лише невелику частину минулого смислу. Сліди в цьому сенсі 
є подвійними знаками, які нерозривно пов’язують одне з одним, пригадування й забуття. Саме 
розуміння забуття, вбудованого в ці сліди, становлять причину того, що неперервні лінії традиції, 
простягнені від минулого через сучасність і до майбутнього, розриваються, приводячи до 
відчуження минувшини»1.  

- Така ситуація ставить перед представниками гуманітарних наук (в тому числі філософських) 
серйозні виклики. Пам’ять та забуття можливі лише на основі знання, саме тому минуле, щоб воно 
мало шанс стати кращим, спочатку має стати відомим. Отже формування адекватної політики 
пам’яті є неможливим без заповнення прогалин в інформації про недавні події. Важливою частиною 
цієї праці є реалізація усього комплексу робіт, що пов’язані із поверненням імен жертв 
тоталітарного режиму в Україні. Й подальші дослідження головних рис репресивної системи, 
феномену тоталітаризму, його проявів потребують і напрацювання мови, яка вивела би обговорення 
цих проблем із сфери виключно наукового діалогу та залучила усі верстви суспільства. Адже вміння 
розпізнавати подібні загрози на початковому етапі, розуміння яких форм набуває свідома і 
несвідома співпраця з репресивною системою, дозволяє сформувати в суспільстві переможні 
стратегії боротьби і протидії. Це вкрай необхідне завдання заради кращого майбутнього і заради 
можливості взагалі мати майбутнє.     

- Реконструкція та збереження сімейної пам’яті, яка відноситься до подій 1920-1930 років і 
отримання інформації про жертв державного терору практично неможливі без звернення до 
офіційних установ. Це пов’язано з тим, що в середині сім’ї, як правило, відсутні будь-які джерела 
(документи, речі, фотографії) а спогадами не діляться. 

Це надає надзвичайної важливості зв'язку між громадянином, сім’єю, країною і державою. 
Адже питання формування державної політики пам’яті є справою кожного і має відбуватись на 
підґрунті спадку філософсько-антропологічної думки. В цьому контексті є нагальним подальший 
аналіз цілої низки проблем: пам’яті і забуття, мовчання і розповіді  (як за допомогою тексту, так і за 
допомогою мови візуальних символів і речей). Оскільки ще потребує відповіді питання, чи взагалі 
можливо говорити про історію сім’ї, коли втрати завдані не часом: «Те, що зазвичай називають 
історією, є результатом жорсткого «стиснення даних», що обумовлено не свідомим відбором, а 
сваволею втрат, завданих часом»2 вказує Аляйда Ассман. 
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Actuality of the research. The report of the United Nations High Commissioner for Refugees 
concerning the monitoring of the situation of refugee status seekers and refugees in Ukraine, which was 
introduced in July 2013 in Geneva, adverted that Ukraine has defined its goal as introduction of legislation, 
policy and practice of asylum in accordance with the international and European standards. United Nations 
High Commissioner assessed Ukrainian asylum system, including an assessment of procedures, quality of 
decisions regarding the mechanisms for granting refugee status, of work with children unaccompanied, as 
well as issues of reception and accommodation. After verification, the Office concluded that the asylum 
system in Ukraine has a number of serious shortcomings. We consider that for finding of solutions to some 
of policy issues concerning the refugees becomes relevant to study the experience of European countries, 
and especially the Swiss Confederation, which today can be described as a leader in this regard. 

Since the second half of the nineteenth century, Swiss Confederation in the eyes of the international 
community had supported the image of asylum-country with special humanitarian mission. The basis for 
this was an idea about the fact that Swiss society because of its language, religious and political diversity, 
and a large number of political parties can provide shelter for respective categories of refugees. Such 
obligations of different groups based on the positions of solidarity, rather than on the general ideals of 
humanism. Thus simple ideology acted witch explained the humanitarian obligations, together with a 
political non-inclusion as one of the most important goals of the nation's existence. But in the first half of 
the twentieth century by a number of objective factors Alpine republic was forced to change the emphasis 
of its refugee’s policies. The topic of old Swiss "humanitarian tradition" was not once got raised during the 
accusations against the country, that occurred during a particularly hot international debate 1970 - early 
2000's, because of the failure to provide full shelter for Eastern European natives, who were in needed.  

Contact with important scientific and practical tasks. The selected line of research is part of a 
complex scientific topic that is part of the research project of Diplomatic Academy of the Ministry of 
Foreign Affairs of Ukraine: "The restructuring of the global system of international relations: the historical 
imperatives and contemporary challenges." The contribution of the author consists of the scientific 
generalization of the main events and developments humanitarian policies of the Swiss Confederation in 
times of crisis Versailles-Washington system as a part of the international relations of thereof time. 

Purpose of the study: to analyze the humanitarian policy of the Swiss Confederation in times of 
crisis of Versailles-Washington system of international relations. 

The state of scientific themes development. The theme of Swiss humanitarian policy of the first 
half of the twentieth century quite diverse represented in the works of Swiss researchers. This is due to the 
scientific and political demand for such research, caused by the international debate over the period 1970 - 
early 2000’s concerning the role of the Swiss Confederation in the war of 1939 - 1945. The leading position 
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in the Swiss historiography of the theme belongs to basic research of the Independent Commission of 
Experts Switzerland - "World War II" under the direction of Jean-Franзois Bergier. In particular, the work 
"Switzerland and Refugees times of National Socialism"1 presented the development of the Swiss 
humanitarian policy of interwar period, its financial and legal aspects of regulation, the role of government 
and non-governmental charitable organizations in policy regarding refugees, and so on. Notably, the work 
"Switzerland and Refugees times of National Socialism" presented the development of the Swiss 
humanitarian policy of interwar period, its financial and legal aspects, the role of government and non-
governmental charitable organizations in formation of refugees’ policy, and so on. Some aspects of the 
topic was raised in the works of Swiss researchers A. Abegg and R. Strebel2, P. Kury3, J.- Ch. Lambelet4, T. 
Maissen5, G. Roschewski6, G. Wanner7 and others. 

At the same time it should be noted that in the Soviet and Russian historical science there are no 
specific basic scientific works regarding the selected themes and the relevant Ukrainian historiography is 
practically absent. 

The Swiss Confederation has an old humanitarian tradition. Since 1515, it performed a shelter for 
refugees from religious and military conflict in Europe. In 1864 the Swiss entrepreneur Henry Dunant 
founded the Society of the Red Cross in Geneva, which still takes up the role of mediator between the 
warring countries protects and assists victims of armed conflicts and prisoners of war. Nevertheless, the 
liberal phase of the humanitarian policy of Swiss Confederation, which lasted from the second half of the 
nineteenth century, has changed radically after the events associated to the Great War of 1914 - 1918 years. 

According to Swiss researcher P. Kury, the First World War led to the change of policy regarding 
foreigners in Switzerland. Under the influence of the war, social misery, fear of communism and integral 
nationalism in Switzerland were concretized protectionist ideas both in economic and in social policy8. 
From now all migrants in the Alpine republic were divided by criteria for "capable of assimilation" and 
"unable assimilation" („assimilierbaren“ und “nicht assimilierbaren”)9.  

Switzerland, as a member of the League of Nations since 1920, faced primarily with the problems 
that were associated with two groups of refugees: Russians who fled after the revolutionary events of 1917 
(a large group that included in administrative dimension Armenian refugees and different categories of 
refugees from Middle East) and Germans since 1933 (most of them where Jews who fled from racial 
harassment after National Socialists came to power)10. 

As for the first category - the Russians and equivalent to them categories of refugees - experts from 
the commission of Jean-Francois Bergier reported that the Swiss authorities have not shown particular 
commitment in solving the question of their legal status. Switzerland took part in the relevant International 
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Conference 26 - 28 February 1933 but remained in the background and did not sign the final agreement. 
And when in 1936 the League of Nations High Commissioner invited Switzerland to join the agreement 
with the amendment, that "the Russians and equivalent to them categories of refugees will enjoy all rights 
which are stipulated in the agreement," it refused, citing to fact that this agreement addresses issues that are 
relevant to the competence of the cantons1. 

Regarding refugees from Germany the leadership of the League of Nations was going to apply the 
same measures as for the Russians, Armenians, and equivalent to them categories. In July 1936, this topic 
was discussed at a conference in Geneva, where “Interim Agreement from 4 July 1936 concerning the legal 
status of refugees from Germany" was produced. Once again Switzerland has not signed the agreement, and 
expressed a desire to see how many and which countries would ratify it firstly. Switzerland has signed and 
acceded to the Agreement on 18 August 1937. The reason for the delay was the fear that it would be forced 
to provide long-term intake of refugees from Germany2. 

The absolute majority of historians – researchers of Swiss humanitarian policy of the first half of the 
twentieth century – led many facts about how this country was trying to say in the international arena and 
assert its role as a transit country for refugees and not as the country of final settlement. The leading role in 
this process belonged to the diplomat and the head of the Federal Migration Police of the Swiss 
Confederation Heinrich Rothmund, who more than once has represented his country at international 
conferences of interwar time. Although, after Second World War, he often was accused of anti-Semitism, 
especially after the appearance of the widely known report of Karl Ludwig in 1957. Researcher G. 
Roschewski stressed that his activities should be considered in connection with the political and the 
spiritual mood of the Swiss society of that time3. 

According to Professor G. Wanner, Switzerland's position as a transit country was determined not by 
external pressure after the occupation of Austria, but its origins in 1933 – Federal Department of Justice and 
Police had already determined that the refugees would not be guaranteed any fixed place of residence, work 
permit, or state financial aid. In addition, Jews (mainly German Jews - author's note) should not be 
observed as a political refugee4. 

This idea was supported by the local authorities. The political system of Switzerland provides an 
extremely extensive power of the cantons in the political and socio-economic spheres. Thus the federal law 
"About the residence and settlement of foreigners" from 1931 (entered into force on January 1, 1934) was 
built on the principle that local authorities at their own discretion and individual interests of the land 
determined the number of foreigners which can afford. The law embodied a concept, named "The concept 
of the ability to receive" (“Konzept der Aufnahmefдhigkeit”), that was already in use for a long time. It had 
been considered in connection with the "level of foreign domination" (“Grad der Ьberfremdung”), which in 
turn is complemented by cultural and economic criteria5. 

The law defined three different types of residence for foreigners:  
1) the settlement (Niederlassung), which was based on an indefinite stay; 
2) restriction to stay for two years;  
3) so-called "tolerance permit" (Toleranzbewilligung), which was limited to stay from three to 

six months and may be granted to persons, who for various reasons have lost their documents and could not 
confirm the nationality of its own6. 

Thus, the humanitarian policy of the cantons had significant differences, which we can see from the 
increasing number of individual facts of providing shelter or failure in it during 1930 - 1940-ies. 
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Generally, by describing the humanitarian policy of Switzerland of interwar time regarding these two 
groups of refugees, experts from the Bergier Commission emphasized that Switzerland wished be wholly 
owned by a group of liberal countries and participate in international conferences on refugees, but at the 
same time relentlessly punctuated by its "special case". Swiss authorities wanted as much as possible, keep 
its "integral neutrality" regarding the Italians and the Germans, and adhere to their trade policy, financial 
interests and security1.  

Most of the debate about the humanitarian policy of the Swiss Confederation during the Second 
World War came down to the question of legality, and the consequences of the closure of the state border in 
1938 and 1942. Right after the war and before the beginning of the twenty-first century, the Swiss 
authorities have been forced to look for excuses and explanations for their actions and to prove the legality 
of such decisions. 

The metaphor that became popular expression already at the end of 1940 - 1950-ies and still 
demonstrate the position of Swiss Federal Council, "a completely filled lifeboat" (“stark besetztes 
Rettungsboot”). It belongs to Federal Councilor Eduard von Steiger, which he used to explain the necessary 
actions regarding the refugees in Switzerland the Second World War2. 

The first aggravation of the situation around the Swiss border was due to the Anschluss of Austria by 
Nazi Germany on 12-13 March 1938, which led to the inevitable increase of desirous to leave the country 
and seek refuge in the well-known of its humanitarian tradition neighboring Swiss Confederation. 

Anschluss of Austria caused a global crisis in the issue regarding the refugees. The initiative to find 
ways of solving it belonged to the United States. In accordance with it the US government conducted a 
series of negotiations with the European countries in order to find opportunities for taking of emigrants 
from occupied Austria. Not once have been treatment to neutral Switzerland. However here, knowing the 
possible consequences of very liberal refugees’ policy, the Swiss authorities have behaved quite restrained. 
In particular, the note by Alfred de Claparede from the Department of Foreign Affairs Political Department 
to the head of the Police and Justice Heinrich Rothmund on 26 March 1938 concerning the participation of 
Switzerland in the humanitarian activities of the United States said that “It is practically impossible to show 
disrespect to the initiative of the US government. Nevertheless, in response to the memorandum must be 
reserved, that Switzerland, being ready to promote their part to address the problem of fundamental 
considerations of humanity and in cooperation with other countries with the necessary care, at the same 
time paying attention to its special demographic situation and the policy conditionality of its ethnic 
relations can be considered by political refugees only as a transit country. What about the desire of the US 
government, the relevant committee may hold its first meeting in a Swiss city, but frankly speaking, 
perspective of this is not attractive enough; we fear that the committee may decide later to stay by us, and 
we, despite our obvious attitude towards migrants, have no interest this committee decided to stay3.” 

After founding none of the necessary understanding among large countries, the Swiss Confederation 
was forced to solve the problem itself. Therefore, on 28 March 1938 the Federal Council approved the 
introduction of a visa regime for the Austrians to oppose emigration, which was supported by the new 
regime4. 

The reaction on the appropriate actions of the Swiss authorities relating to the Anschluss of Austria, 
G. Wanner explains in such a way: Switzerland considered the Anschluss of Austria as the relevant to the 
international rules, as well as justified and as so, which cannot be challenged. Any interest of Austria in 
eventually would be considered a violation of neutrality5. 
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At the same time the Swiss authorities tried to solve the problem of excessive influx of refugees 
through negotiations with Germany. In this situation, the Federal Council has demonstrated a willingness to 
make concessions, but not contrary to its fundamental interests. So Heinrich Rothmund in a note dated 
August 3, 1938 about negotiations with German Ambassador Sigismund von Bibra on  the issue of refugees 
from occupied Austria, describing the situation of illegal border crossing, appealed to the good neighborly 
relations between the two countries: “I recall that a large number of refugees who went to Switzerland in a 
disordered way, without doubt contact with the Swiss population, what can create the mood which can 
harm to the good relations with Germany. Switzerland could take some Jews, whom it allows entry and 
temporary staying until the final decision of formalities for the selective settlement. We are talking about 
Austrian Jews, who have related business or friendly relations with persons living in Switzerland, who are 
ready to accept them. These people are carefully selected, whereby requires to behave calmly in 
Switzerland and sow discord”.1 

However, diplomatic actions have not given the desired result. The next step was the disposal of the 
Federal Council dated 19 August 1938, which defined the border closure for all owners of Austrian 
passports without a visa. The reason for this is specified in the relevant protocol: “Germany took no action 
on the appeals concerning the reduction of the entry of Austrian Jews, conversely contributed to increase 
the flow of people, who want at all costs to seek asylum in Switzerland; and finally, after the Swiss Jewish 
leader explained that it is impossible financial, they have no choice but to cross the border illegally, and 
border guards have to send them back. The Federal Council on the request of the Department of Justice and 
Police shall issue relevant instructions to stop further influx of refugees from German Austria. Finance and 
Customs Department (Higher Customs Directorate) and the Military Department will support the 
Department of Justice and Police through the necessary reinforcements.2” This order was updated 
September 7, 1938. From now the refugees without a visa, especially the Jews, who were expelled should 
have make a mark "denied" in their passports3. 

Resonant event in the modern history of Switzerland was the introduction in October 1938 a special 
mark of a letter "J" for passports of "non-Aryan" citizens of the Third Reich, which was preceded by 
complex and lengthy negotiations in September - October of the same year. Experts from the Bergier 
Commission exploring this issue came to the conclusion that if the documents cannot give a definite answer 
on that, Germany or Switzerland was first to offer a special mark for the passports, they can give a clear 
explanation that the initiative and the dynamics which led to such discrimination, were proceeded by 
Switzerland. Switzerland was looking for an opportunity to identify and control a particular group of the 
population, namely the German and Austrian Jews4.  

Of course, Swiss reluctance to make concessions to the big countries in the acceptance and placement 
of refugees on its territory has complicated its position in the international arena on the eve of the Second 
World War. The difficulties encountered Alpine republic in relations with the London Committee evidences 
this for Refugees, which was created by the results of the conference in Evian in July 1938. As already 
mentioned, at first, Swiss authorities acted distantly from the actions of the Committee and initiatives of 
large countries, but after it became clear the failure of one small neutral country to solve this rather complex 
issue, changes in its foreign policy occurred. In a rather emotional letter of Heinrich Rothmund to the head 
of Department of Foreign Affairs Political Department Pierre Bonna on April 23, 1939 it’s talking about 
alarming rates, which acquired the refugee problem in Switzerland, the reasons for such a drastic change of 
course, and making a request about possible assistance. The author finishes the letter with the words: 
“Forgive me for such a strong interest. You know that in Evian, I worked in the other direction. But today, I 
really cannot see more than another way, as a committee in London. The reasons why the issue of further 
emigration should be resolved, I do not need to explain. Help me please”5. 

In April-May 1939, Swiss Confederation searched for the ways of developing relations with the 
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London Committee. In a secret letter of Heinrich Rothmund to Gustav Kuhlmann, the Deputy High 
Commissioner for Refugees under the auspices of the League of Nations, on May 9, 1939 between the 
things was going about the request of assistance in achieving of this goal. Explaining his position 
Rothmund wrote: “You know about my letter of 28 July 1938 to Mr. Taylor, President of the 
Intergovernmental Committee at that time. In addition, in support of what I said to Mr. Taylor verbally after 
the end of conference, the Federal Council could not have to be present at the committee meeting in 
London on August 3, 1938. Nevertheless, it was pointed out that the Federal Council will review the 
opportunity to be represented at later meetings, if technical questions would be raised, especially the 
position of Switzerland as a transit country for emigrants from Germany. In addition, I appealed to Mr. 
Taylor with a request to ask the Secretariat of Committee to send me a report and decisions of the 
conference from 3 August. I have no confirmation of receipt of this letter, not the aforementioned material 
about the conference on August 3 as a result”1. 

In the same letter, words of confirmation that Switzerland recognizes its inability to solve the 
problem by themselves, but does not change the position of a transit country can be found. “I know that the 
Federal Council will continue to make efforts to address the issue of refugees at the international level and 
will exhibit its full respect and support in the future. The severity is that practical assistance in dealing 
Switzerland, if the recognition of its role as a transit country will be considered to possible limit. 
Unfortunately, to this should be added that we now get pangs from anywhere. From the beginning, we have 
appealed to the humanity, and especially to the Neighborhood of Germany. We opened the border for the 
persecuted. However, is still nowhere in countries which are open to emigration, no open the gate for them. 
And now we're standing as a state, which has a fairly restless situation with foreigners, morally and 
financially burdened by unemployment, overcrowding of the elements whose long stay can bring only 
inconvenience for us and them”2. Further: “If the rack and secured leaving (of emigrants - author's note) 
will be possible, we can contribute to practical solving of problems as a transit country for the benefit of the 
basic idea of Mr. Roosevelt, and we do it very willingly”3. 

Summarizing it should be noted that the humanitarian policy of the Swiss Confederation during the 
period of crisis of Versailles-Washington system was determined in the first place by consequences of the 
First World War, namely the fear of the extreme radical movements and changes in socio-economic policy. 
In 1920-30th in the spotlight of Swiss humanitarian policy were two large groups of refugees: immigrants 
from the former Russian Empire and Nazi Germany. Their acceptance and assimilation were accompanied 
by measures of demographic and economic nature, enough aggravating for Switzerland. 

Sharing the idea of the absolute majority of experts on the modern history of Switzerland, we can 
conclude that all the diplomatic efforts of the Confederation of period 20–30-s of XX century were aimed at 
protecting the role of a transit country for refugees. The confirmation of these facts can be found both in 
official international documents as well as in official and personal correspondence by Heinrich Rothmund – 
the diplomat who played a key role in shaping of the humanitarian policy of that period, with the federal 
government and representatives of international organizations. 

Directly stringent measures of Swiss humanitarian policies were supported by objective 
circumstances: limited resources, difficult situation on the labor market, creating a threat of conflict with 
neighboring states. There are also logical explanations for the sudden changes in the Swiss foreign policy 
during a certain period. Selected initially detached position of the Swiss Confederation in relation to the 
humanitarian initiatives of large countries, especially United States, driven by the desire to protect their 
own interests and to avoid conflicts with neighboring countries, whom it was depended in an economic 
sense, was changed with the development of an escalation of international tension over the 1938. The 
reason for this was the understanding of failure to reach an agreement with Germany through the diplomatic 
steps by themselves. Therefore, the Swiss Confederation was forced to soften its position and to seek 
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support from Western countries. 
This experience was decisive for the ruling elite of Switzerland to further developments of events. In 

the next few years, the Alpine republic was forced to spend even tougher humanitarian policy, not counting 
on international support, culminating of it was in the complete closure of the borders in August 1942.  
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В статті розглянуто формування філософського інтересу до повсякденності на тлі дискусій 

про природу свідомості у філософії життя і в трансцендентальній філософії. Представники 

філософії життя - Ф. Ніцше, Г. Зиммель, В. Дильтей, зробивши акцент на нераціональних 

структурах свідомості, звернули увагу на природу людини, тим самим повернувши їй  

право на спонтанність. Подібне розширення меж суб'єкта будить інтерес до речей 

навколишнього світу і поведінки людини серед цих речей, внаслідок чого, концепт 

повсякденності отримує повноцінне філософське осмислення. 
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GENESIS OF PHILOSOPHICAL INTEREST IN EVERYDAY LIFE 
IN THE CONTEXT OF DISCUSSIONS ABOUT THE  NATURE OF 
CONSCIOUSNESS AT THE TURN OF XIX-XX CENTURIES 

The article represents the formation of philosophical interest to everyday life on the background 

of philosophical discussions about the nature of consciousness in the philosophy of life and 

transcendental philosophy. The representatives of the philosophy of life – F. Nietzsche, G. 

Simmel, V. Dilthey, focusing on unsustainable patterns of consciousness, drew attention to the 

human’s nature, thus restoring him the right to spontaneity. Such an expansion of the 

boundaries of the subject arouses interest to the things of the world and human behavior among 

these things, as a result, the concept of everyday life gets a full-fledged philosophical 

understanding. 

Key words: consciousness, subject, everyday life, philosophy of life 

Питання про природу свідомості людини з давніх часів займає одно з центральних місць у 
філософії. Різні філософські школи по-своєму відповідають на це питання, відповідно до чого 
формуються уявлення про положення людини у світі, про її стосунки з навколишньою дійсністю; 
певною мірою, трактування питання про природу свідомості задає методологічні передумови 
дослідження самих різних філософських проблем. 

Хоча категорія "свідомості" є базовою для класичної західної філософії, для наук про людину, 
її осмислення завжди було пов'язане зі значними труднощами. Актуальним і перспективним є 
вивчення тих періодів в розвитку філософії, коли питання про свідомість стає дискусійним, коли 
змінюються стереотипи його розуміння і пропонуються нові підходи. Одним з таких періодів в 
історії західноєвропейської філософії став рубіж XIX - XX століть. У філософії Нового часу 
свідомість розуміється як субстанція і часто ототожнюється з мисленням; більше того, така 
свідомість ніколи не зв'язана з конкретно-історичною ситуацією. У XIX столітті представники 
філософії життя виступили проти субстанціального розуміння свідомості. Свідомість не 
розглядається як щось, що знаходиться по той бік буденного життя, а сенси, які воно творить, 
співвіднесені з культурно-історичною реальністю. 
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У зв'язку з тим, що в постнекласичній філософії все більш актуальним стає осмислення 
існування людини в просторі повсякденності (М. Де Серто "Винахід повсякденності", Н. Еліас "Про 
процес цивілізації", Ж. Бодрийяр "Система речей", Г. Гарфінкель "Дослідження з етнометодології" та 
ін.), представляється доцільним повернутися до філософських обговорень столітньої давності, у 
рамках яких вперше філософски були осмислені структури повсякденності. 

Метою цієї статті є встановлення зв'язку між некласичними тематизациями проблеми 
свідомості і надбанням повсякденністю статусу повноцінного об'єкту дослідження. 

У зв'язку з метою статті, виділимо основні завдання: 
- Розглянути філософські підходи до вивчення свідомості на рубежі ХIX - XX віків; 
- виявити взаємозв'язок між підходом до вивчення свідомості і способом концептуалізації 

повсякденності. 
Хоча інтерес до повсякденності існував завжди, класична філософія тему повсякденності не 

порушувала. Як філософська категорія повсякденність була відкрита некласичною філософією, а 
саме філософією життя. Пізніше так званий “прагматичний поворот” у філософії актуалізував 
інтерес до практичної сторони життя людини. Мартін Гайдеггер справедливо зазначав: «Філософія - 
це не абстрагованість від життєвих реалій людського світу, а філософствування не абстрактне від 
цього світу мудрування і не каприз генія, який “глибоко мислить”, при цьому “глибоко 
помиляючись”»1. 

Засновник філософської герменевтики, Г.-Г. Гадамер в роботі «Філософські підстави ХХ 
століття», яка була надрукована в 1962 році, міркує про розвиток європейської філософії в ХХ 
столітті, підстави якої, безумовно, знаходяться у філософії XIX століття, передусім, в німецькому 
класичному ідеалізмі. Від німецького класичного ідеалізму сучасна філософія успадкувала 
розуміння того, що свідомість та її предмет - це не два ізольовані світи, а дві взаємозв'язані сторони 
одного цілого, щось, що розрізняється в межах самої свідомості. Г.В.Ф. Гегель в «Феноменології 
духу» показав, що свідомість, яка мислить певний предмет, не лише сама зазнає зміни, але і змінює 
предмет, який вона мислить. Таким чином, «істина пізнається лише в повному знятті»2. В той же час, 
гегелівський чистий суб'єкт з'являється як образ догматичного мислення. Філософія ХХ століття, на 
думку Г.-Г. Гадамера, йде шляхом критики суб'єктивного духу, перебуваючи під сильним впливом 
ідей Ф. Ніцше. Більше того, в німецькій класичній філософії є ряд «наївностей», шляхом подолання 
яких йде філософія ХХ століття: «Є три пункти першорядної ваги, по яких йде викриття наївних 
допущень німецького ідеалізму, що не приймаються сучасним мисленням. Це, по-перше, наївність 
пологання, по-друге, наївність рефлексії і, по-третє, наївність поняття»3. Г.-Г. Гадамер звертається до 
робіт М. Шелера, який показав необгрунтованість поняття «чисте сприйняття»: «Те, що мною 
сприймається, аж ніяк не відповідає відчуваємому мною чуттєвому роздратуванню. Якраз навпаки, 
відносна адекватність сприйняття – той факт, що ми бачимо щось дійсно наявне, не більше і не 
менше, – є результат процесу надбання ясності, відсікання ілюзорних утворень», що направляє наше 
бачення»4. Критикуючи «наївність рефлексії», Г.-Г. Гадамер звертається до філософії К. Ясперса: 
людина може потрапляти в «пограничні ситуації», де відбувається «висвічення екзистенції», де 
покладатися на об'єктивні сили науки або на рефлексію стає неможливим. Загальний сенс цієї 
роботи Гадамера полягає в критиці трансцендентальної суб'єктивності. Він робить спробу прояснити 
статус свідомості, яка не є абсолютною, але завжди визначена історичними і культурними умовами: 
«Ідея абсолютного розуму взагалі не входить до числа можливостей історичного людства. Розум 
існує для нас лише як реальний історичний розум, а це означає тільки одне: розум не сам собі пан, 
він завжди залежить від тих реальних умов, в яких проявляється його діяльність»5. 

Через півстоліття Г.-Г. Гадамеру заперечує провідний український філософ А. Баумейстер в 
статті «Філософські засади після ХХ століття», яка була опублікована в спецвипуску двох ведучих 
вітчизняних філософських журналів «Філософська думання» і «Sententiae» в 2012 році. На його 
думку, філософія ХХ століття, відійшовши від суб’єктноорієнтованої раціональної традиції, 
захопилася такими аспектами, як тілесність, історичність і мова і випустила з поля зору аспект 
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5 Гадамер, Г.-Г.  (1988). Истина и метод. Москва: Прогресс, 97. 



 62 

нормативності. Р. Декарта і І. Канта століття критикували за теорію суб'єктивності, за відірваність 
теоретичного "Я" від реальності представники іраціональної філософії в XIX столітті. І хоча 
робилися спроби подолання суб'єктивізму через звернення до таких феноменів, як тілесність, мова, 
історичність, на думку А. Баумейстера, це відгукнеться відходом в натуралізм: «Під натуралізмом я 
тут розумію намагання пояснити епістемічну або етичну нормативність у термінах природних подій 
та процесів»1. Критикуючи натуралістичні позиції у філософії ХХ століття, А. Баумейстер звертає 
увагу на те, що неможливо через опис повсякденного життя людей здійснити перехід до 
загальнофілософських підстав, вивести математичні і логічні принципи. Ще Декарт був впевнений в 
тому, що філософія повинна прагнути до математики, як до найбільш точного і строгого знання. 
Більше того, трансцендентальне "Я" є методологічною основою науки. Проте математика і логіка 
мають справу з ідеальними сутностями і об'єктами і формулюють властивості об'єктів, що 
вивчаються, що ідеалізуються, у вигляді аксіом. В той же час, коли ми маємо справу з реальним 
світом і положенням в ньому людини, ми завжди далекі від ідеальних форм. О. Доброхотов в роботі 
«Онтологія і етика cogito» справедливо помічає: «Пафос раціоналізму на зорі Нового часу полягав, 
передусім, в тому, що "раціо" мислилося як сила, що породжує усі інші здібності людини. Ідеальне 
породження, тобто логічна реконструкція, було навіть важливіше, ніж матеріально-історичний 
генезис, оскільки воно могло обгрунтувати феномен або здатність»2. Більше того, якщо класична 
філософія використовує свою метафізику для того, щоб довести об'єктивність наукового знання, то 
посткласична і постнеклассическая філософія включає у своє поле не лише науку, але літературу, 
мистецтво, поезію, мову. Подібне зміщення інтересу філософії обумовлюють зміну в підході до 
розуміння суб'єкта. 

На зауваження Г.-Г. Гадамера про наївність пологання А. Баумейстер відповідає таким чином: 
«…наші сприйняття та судження завжди здійснюються в рамках певних практик і конкретних 
культурно-історичних життєвих форм <…>  які різною силою впливають на наші сприйняття та 
судження <…> Проте це ще не означає, що людина у своїх раціональних міркуваннях не може 
вивищуватися <…> над певними життєвими формами»3. А. Баумейстер тут виступає з позицій 
трансцендентальної філософії. У відповідь на наївність рефлексії, висуненою Г.-Г. Гадамером, А. 
Баумейстер помічає, що саме поняття «розуміння» трактоване Г.-Г. Гадамером (услід за М. 
Гайдеггером, який онтологізував категорію розуміння в «Бутті і часі») занадто широко. А. 
Баумейстер робить висновок про необхідність повернення до трансцендентальної філософії 
свідомості. На його думку, заслуга новоєвропейської філософії полягає в тому, що вона виявила і 
пояснила зв'язок між онтологією, теорією пізнання, теорією суб'єктивності і питаннями, пов'язаними 
з реалізацією принципів і норм. Але, повертаючись до класичної філософії свідомості, і до 
трансцендентального "Я", чи не втрачаємо ми сьогодні людину, яка занурена в повсякденне життя, 
людину, що переживає, людину, що шукає ідентичність? Адже життя людини (саме людини, а не 
пізнаючого суб‘єкта) не обмежується процесами пізнання. 

Більше того, пізнаючий суб’єкт, в раціоналістичній філософії завжди перебуває в ідеальному 
просторі, будучи при цьому вищою інстанцією цього простору (людина, згідно з уявленнями 
Декарта, єдина істота в якій з'єднуються обидві субстанції – мисляча і протяжна, що надає їй  право 
піднятися над природою). У подібному просторі, який можна охопити розумом, немає таємних або 
непіддатливих контролю місць. Проте, оскільки розум у Декарта виявляється нетілесним, суб'єкт 
виявляється як би по той бік навколишнього світу. Коли ж ми говоримо про повсякденне існування 
людини, ми в першу чергу маємо на увазі її залученість, і речі навколишнього світу виступають як 
кореляти цієї залученості. На думку Ч. Тейлора, образ відстороненої мислячої людини долається у 
філософії М. Гайдеггера: «Гайдеггер повинен був боротися проти цього образу, щоб відновити 
розуміння агента як залученого, зануреного в культуру, як деяку форму життя, "світ" залученості, та 
загалом, зрозуміти агента як тілесного»4. 

Як бачимо, спори навколо можливостей трансцендентальної філософії охопити людину в усій 
її складності не вщухають і в сучасній філософії. У зв'язку з цим, як і раніше, актуальним 
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залишається звернення до спадщини філософії життя, про що свідчать роботи таких дослідників, як 
Коровников В.Г. («Соціальна філософія Ф. Ніцше і її вплив на розвиток європейської гуманістичної 
традиції»), Кухтенков А.П. ("Феномен трагічного у філософії культури Г. Зіммеля і К. Ясперса") 
Нємєров Є.Н. ("Фаустовський тип культури у філософії Г. Зіммеля і О. Шпенглера). Інтерес до 
спадщини Фрідріха Ніцше виникає на тлі кризи гуманізму і нездатності людини зберегти позицію 
автономного суб'єкта в умовах сучасного суспільства. Звернення до спадщини іншого представника 
філософії життя Георга Зіммеля переважно обмежується інтересом до його філософії культури. 
Питання сьогодні поставлене з усією певністю: чи утримаємо ми найважливіші сенси, відкриті у 
філософії життя Ф. Ніцше, Г. Зіммеля? 

У будь-якому випадку необхідно проаналізувати контекст їх зародження, а для цього 
повернутися до дискусій столітньої давності.  

Як відомо, філософія життя зародилася на тлі романтизму. А романтизм сформувався як 
реакція на однобічність епохи Просвітництва, коли уявлення про розум як про основу буття людини 
похитнулися. 

І. Кант дав визначення Просвітництва «як мужності користуватися власним розумом», що 
вказує на головне місце розуму і свідомості в епоху Просвітництва. Р. Декарт, розділивши усі 
субстанції на "мислячі" і "протяжні", стверджував, що «душа тільки рухається», а «тіло тільки 
мислить». Достовірність існування "Я" або мислячої речі відкривається в cogito - акті рефлексії 
свідомості. Таким чином, Декарт ототожнив свідомість і самосвідомість. Постулювавши "cogito ergo 
sum" в якості самодостовірного принципу і основи своєї філософії, Декарт називає свідомість "Я", 
мислячою річчю, тим самим затверджуючи мислення в якості субстанції. Проти субстанціонализму 
свідомості виступає філософія життя, стверджуючи в той же час, що свідомість не обмежується 
пізнавально-розумовими функціями.  

Безумовно, мислення невід'ємне від "Я", проте це "Я" як акт мислення нерівнозначно людині. 
На відміну від епохи Просвітництва, романтизм затверджує не механічну, а душевну сторону 
людини. Більше того, на тлі «кризи довіри до природничо-наукового ідеалу раціональності» зростає 
інтерес до повсякденності, тобто, відбувається свого роду розростання об'єктивного світу. 
Романтики звертаються до конкретної людини з її переживаннями і почуттями. Раціоналістичний 
картезіанський суб'єкт піддається критиці, що особливо виразно проявилося у філософії Ф. Ніцше. 
Полемізуючи з Декартом, Ф. Ніцше, говорить, що наявність мислячого суб'єкта є невиправданий 
постулат, це усього лише мовне формулювання «граматичної звички, яка до дії вважає діяча»1. 
Декартівське "cogito", на думку Ніцше, залишає спірним питання про реальність самих думок. 
Відкидаючи поняття "суб'єкта", "субстанції", "сущого", які суть продукти нашої віри, Ф. Ніцше 
стверджує, що «міра нашого почуття життя і влади дає нам мірило "буття", "реальності", 
"неілюзорності"». Ключовим тут являється поняття життя. Ф. Ніцше, В. Дильтей, Г. Зіммель 
звертаються до цього поняття, виражаючи в ньому безпосередні духовні і практичні прагнення 
людей. Г. Зіммель розглядає життя як деякий потік, в якому нерозривно представлено минуле, 
сьогодення і майбутнє: «Спосіб існування, який не обмежує свою реальність справжнім моментом, 
виштовхуючи тим самим минуле і майбутнє в ірреальне, але справжня тривалість якого реально 
знаходиться по той бік подібного розділення, так що його минуле дійсно існує в сьогоденні, а 
сьогодення в майбутньому, – такий спосіб існування ми називає життя»2. В. Дильтей розглядає життя 
не як первинну органічну стихію, але передусім, як людське життя: «Бо життя дано мені прямо 
тільки як моє власне. І лише зсередини цього мого власного життя я розумію життя навколо мене, 
форми тваринного і людського життя»3. Ф. Ніцше не дає чіткого визначення поняття життя, але 
одним з центральних понять його філософії стає "воля до влади", яку він розуміє «як саму 
внутрішню суть буття». У зверненні до категорії життя (незважаючи на різні трактування цього 
поняття) знаходиться спроба переосмислити онтологічні підстави людського існування. 

Відбувається зміна розуміння свободи людини. А. Шопенгауэр, а услід за ним і Ф. Ніцше 
говорять про те, що людина не має досконалої сталої природи, вона не завершена, а, отже, в рівній 
мірі вільна і скована. Ставлячи під сумнів християнську мораль, Ф. Ніцше говорить про те, що 
людина не вільна, а визначена мораллю: «Ми знаходимося у в'язниці; ми можемо тільки вільно 
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мріяти, але не діяти»1. Вже тут закладені витоки "смерті суб'єкта". Мораль розглядається як свого 
роду дисциплінарна практика. У роботі "Генеалогія моралі", розкриваючи передумови дресирування 
людини, Ф. Ніцше пише, що це древнє, ще доісторичне дресирування було спрямоване на те, щоб 
створити людині пам'ять, зробити її «до певної міри необхідною, одноманітною, рівною серед 
рівних, регулярною і, отже, обчисленою»2. Будучи вписаною в систему соціальних стосунків, 
людина іноді діє врозріз із загальними правилами і нормами, і тоді чинності набуває дисциплінуюча 
роль покарання, яка зводиться до того, що забезпечує критику вчинку, але не забезпечує 
самокритику особи. Формування держави «як деякого роздавлюючого і нещадного машинного 
пристрою» призводить до наступного етапу розвитку моралі, і в цьому випадку вона стає 
дисциплінарною практикою, яка знищує прояви вітальности і свободи в людині: «Ті грізні бастіони, 
якими державна організація оборонялася від старих інстинктів свободи <...> привели до того, що усі 
названі інстинкти дикої вільної бродячої людини обернулися назад, проти самої людини»3. Єдиною 
можливістю для перетворення себе стають нав'язані ззовні соціальні правила і ролі. Тому Ф. Ніцше і 
ставить під сумнів християнську мораль, переосмислює витоки європейської культури, причиною 
кризи якої стало переважання раціоналістичного початку. Ф. Ніцше повертає людині право на 
спонтанність, акцентує нераціональні структури свідомості: «Ніцше дискваліфікує думку в якості 
єдиного охоронця життя, та зате відкриває в самому житті стратегію нескінченних і автономних 
природних сил»4. Тобто, не свідомість життя, а безпосередньо саме життя залучає людину до своїх 
потоків. Межі суб'єкта, який більше не обмежений пізнавальними здібностями, розширюються: 
«Сфера всякого суб'єкта постійно розростається»5. 

Отже, трансцендентальний пізнаючий суб'єкт не тотожний людині. Людина не є нейтральним 
спостерігачем по відношенню до зовнішнього світу, вона живе і діє в просторі цього світу, більше 
того, сфера її діяльності не обмежується межами розуму. І якщо для суб'єкта, що пізнає, місце дії тієї 
або іншої події особливого значення не має, то для сучасної людини значимою стає топографія того, 
що відбувається. Не випадково наприкінці XIX століття у Г. Зіммеля і М. Вебера з'являється інтерес 
до простору, в яокму живе людина, зокрема до міста. 

Життя як таке має на увазі прагматику, діяльність. Г.С. Кнабе відмічав, що найважливішим 
завданням сучасних гуманітарних наук є проникнення в "живе життя", в "життя, яким воно є", в його 
повсякденну течію. І, попри те, що поняття "життя" як філософській категорії було висунено 
романтиками, повсякденність, що є невід'ємною частиною "життя", вони розуміють як щось 
буденне, як те, чому романтичний герой повинен протистояти. Г. Зіммель протиставляє 
повсякденність пригоді, як періоду найвищої напруги духовних сил людини: «Форма пригоди в 
найзагальнішому сенсі полягає в тому, що воно випадає із загального зв'язку життя. Під цілісністю 
життя ми розуміємо те, що через її окремий зміст, як би різко і непримиренно вони не відрізнялися 
один від одного, здійснює свій кругообіг єдиний життєвий процес. Зчепленню ланок життєвого 
ланцюга, почуттю, що через усі ці протилежні рухи, ці вигини, ці вузли тягнеться єдина безперервна 
нитка, протистоїть те, що ми називаємо пригодою; <…> ця частина існування по своєму глибокому 
значенню знаходиться поза безперервністю іншого життя»6. 

Увага і інтерес до життя будять інтерес до людини, до її внутрішнього світу і до відповідної 
щоденної поведінки в колі близьких і зрозумілих їй речей і звичних дій, вироблюваних з цими 
речами: «Порядок історії і людських дій не визначається однозначно раціональними структурами, а 
реалізується у формі устрою повсякденності, що характеризується власним масштабом і ритмом»7. 
Пильна увага до речей навколишнього світу, на підставі яких у свідомості формуються спогади, 
переживання, проявляється і в художній літературі кінця XIX - першій чверті ХХ століття. Марсель 
Пруст в романі «У пошуках втраченого часу» демонструє, що кожна година прожитого життя як би 
віддруковується і до певного часу ховається в об'єктах навколишнього світу: «Як тільки я спробував 
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бісквіт, увесь сад позначився <…> у чашці чаю»1. Згідно з поглядами М. Пруста, в чашці чаю можна 
виявити не лише увесь сад, але значно більше. Світ в романі Марселя Пруста з'являється двоєдиним: 
хоча перевагу має світ внутрішній - "все у свідомості", проте, світ свідомості прикований до світу 
зовнішнього, до об'єктів навколишнього світу, що консервують життєвий досвід. Подібне прагнення 
– здолати те, що знаходиться між тим, хто сприймає і сприйманим – проявляється і в живописі, 
зокрема в імпресіонізмі, представники якого прагнуть писати на відкритому повітрі, під 
неконтрольованими потоками світла. Художники віддають перевагу портретам модисток і 
танцівниць біля балетного верстату, а не парадним портретам. У живописі імпресіонізму людина 
зливається або з яскравим ритмом самої природи, або з навколишнім повсякденним оточенням. П.-
О. Ренуар помічав: «Я б'юся над моїми фігурами, поки вони не складуть єдиного цілого з пейзажем, 
який є для них фоном»2. 

Підводячи підсумки, можна сказати, що філософія життя, зокрема, ідеї Ф. Ніцше (які, на думку 
Г.-Г. Гадамера, зробили вирішальний вплив на європейську філософську думку ХХ століття) 
залишаються актуальними до теперішнього часу. Філософія життя заклала основи для повноцінного 
осмислення концепту повсякденності, розширивши межі суб'єкта і показавши, що діяльність 
суб'єкта не обмежується лише пізнавальними процесами і процесом самосвідомості. Увага до 
історико-культурного контексту, до місця в просторі, в якому знаходиться суб'єкт, до речей і 
предметів навколишнього світу, що формують у свідомості суб'єкта певні переживання, задають 
один з напрямків розуміння повсякденності в ХХ віці: вона починає розглядатися як джерело 
морально-практичних значень, необхідних для формування соціальної або політичний дії. У 
подібній якості повсякденність розглядає представник сучасної культурної теорії М. де Серто: вона 
з'являється як простір, де людина стикається із структурами влади і шукає "стратегії" і "тактики" 
протистояння цим структурам. 
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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. 

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. 
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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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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 
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Ilustrace k článkům (grafické a výkresy) musí byt uvedený ve formátu TIFF nebo JPEG (každá postava v 
samostatném souboru/dokumentu). 
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a zveřejnění. 
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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 pravidlo: odkazy na originálné zdroje a literaturu jsou předložené v původním jazyce,  t.je. není přeložený a ne 

přepsaný.  
Měsíc přečtění web-stránky je uvedén v jazyce sepsání  článku.  
Citaty z jazykových verzí zahraničních, pokud jsou k dispozici, obsahuje také jazykově původní článek.  
 
Приклад оформлення посилання згідно вимог АРА, які 
прийняті в журналі 

Приклад оформлення посилання згідно вимог ДСТУ (для 
порівняння) 

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, 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. 

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. 

For reference to Laws of the Russian empire (have features of essential elements in comparing to the modern laws) without 
reference to the article: 

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. 
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For reference to Laws of the Russian empire with the reference to an article of the Law: 
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. 

For reference to collections of materials of official office work 
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. 

For referring to materials of websites, a reference includes name of the author, the title of webpage, the title of website (in 
italics), the address of website (URL) given in symbols < >, and possibly the date of last visit to website in parentheses: 
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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EUROPEAN PHILOSOPHICAL AND HISTORICAL DISCOURSE  
 

The Journal is issued 4 times per year. 
Articles for publication in the first issue of the Journal are accepted until June, 1 and will be published 

until June, 30.  
 
Articles for publication in the second issue of the Journal are accepted until August, 1 and will be 

published until August, 31.  
 
Articles for publication in the third issue of the Journal are accepted until October, 1 and will be 
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- full first, middle and last name of an author, a title of an article, an abstract (700-900 characters) and 
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- complete information about an author; academic title, academic degree, position, and place of 

employment in English and in a language of an article; 
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- usual list of bibliography is not required in the end of an article; 
- however, the list of cited and used in an article literature is additionally required in the end and should 

be given in Latinised form. All Cyrillic letters should be transliterated to Latin script. 
 
Page by page footnotes (with numeration on every page) should be performed by means of so called 

“automatic references” in MS WORD.  
Bibliography description of literature should be arranged in accordance with the agreements of the 
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Illustrations to articles (graphics and images) should be submitted in the TIFF or JPEG format (each 
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with the aforementioned requirements. 
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Samples of bibliography formatting in accordance with the APA (American Psychological 

Association) Agreements in comparison to State Standard of Russia and Ukraine 7.1:2006: 

General rules: page by page footnotes are given in original language, that is not translated or transliterated  
The month of web-page browsing should be given in a language of an article. 
Citations should be given in a language of an article. 
 
Приклад оформлення посилання згідно вимог АРА, які 
прийняті в журналі 

Приклад оформлення посилання згідно вимог ДСТУ (для 
порівняння) 

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, 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. 

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. 

For reference to Laws of the Russian empire (have features of essential elements in comparing to the modern laws) without 
reference to the article: 

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. 
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For reference to Laws of the Russian empire with the reference to an article of the Law: 

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. 

For reference to collections of materials of official office work 
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. 

For referring to materials of websites, a reference includes name of the author, the title of webpage, the title of website (in 
italics), the address of website (URL) given in symbols < >, and possibly the date of last visit to website in parentheses: 
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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