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SOCIAL AND ECONOMIC HISTORY
Анатолій Бараннік
Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова, Україна

ВІД ПРОТИСТОЯННЯ ДО СПІВПРАЦІ:
ТОРГОВЕЛЬНІ ВІДНОСИНИ МІЖ ЗАПОРІЖЖЯМ
І НОВОСЛОБІДСЬКИМ КОЗАЦЬКИМ ПОЛКОМ
(1753−1764 рр.)
Anatolii Barannik
National Pedagogical Dragomanov University, Ukraine

FROM CONFRONTATION TO COOPERATION:
TRADE BETWEEN ZAPORIZHZHIA AND NOVOSLOBIDSKY
COSSACK REGIMENT (1753−1764)
The article analyzes the trade relations between Zaporizhzhia in New Sich period and
Novoslobidsky Cossack regiment, discloses the volume, structure and quality characteristics of
trade relations and the impact of regional conflicts on economic relations between these
Ukrainian regions in 1750−1764.
During the study the specificity of traditional historiographical view on relationships between
Zaporizhzhia and Novoslobidsky regiment was analyzed with the help of the sources and
scientific literature, historical, historical-comparative, chronological and statistical methods of
analysis that allowed: reasonably deny the dominant in New Sich’s historiography view of
relations between Zaporizhzhia and Novovoslobidsky Cossack regiment as hostile and devoid of
any (including economic) cooperation; to highlight the main features of trade relations between
the regions, including social status of merchants, the main means of transport, the use of hired
labor in trade, main intermediary trade of Zaporizhzhia goods carried by Novoslobidsky
merchants; calculate the quantitative characteristics of trade in basic commodities − salt and
fish; characterize crucial role of small and medium merchants in the development of local
Ukrainian market of mid XVIII century.
Key words: New Sich, Zaporizhzhia, Novoslobidsky Cossack regiment, Zadniprovie, trade,
economic relations, border, Getmanschyna, Russian Empire, Rzeczpospolita, Nova Serbia,
merchants.
Постановка проблеми. У ранньомодерний період розвитку європейських суспільств однією
з визначальних рис відносин між сусідніми країнами була торгівля. Вона стала справжнім
локомотивом розвитку господарства та впровадження інновацій у виробничу і культурну сферу.
Ця особливість була характерна й для Східної Європи, де цей вид економічних відносин дозволяв
тривале більш-менш мирне співіснування двох великих ідеологічно-антагоністичних
християнського і мусульманського світів. І водночас локальних, але не менш ворожих соціумів
у середині цих двох потуг. Яскравим прикладом останнього є торговельні відносини між здавалося
геть непримиренними запорожцями і поселеними на відібраних у січовиків землях – мешканцями
Новослобідського козацького полку.
З огляду на критичну важливість Нової Січі в українському локальному ринку середини
XVIII ст. вважаємо за потрібне проаналізувати торговельні відносини запорожців з їх північнозахідним сусідом – Новослобідським козацьким полком.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Традиційно в дослідженнях, присвячених
Запоріжжю XVIII ст., у його відносинах з Новослобідським козацьким полком головна і, по суті,
7
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єдина увага акцентується на перманентному конфлікті між Кошем і Канцелярією полку. Так,
у дійсності весь історіографічний доробок стосується переважно земельного конфлікту, пов’язаного
з відведенням російською владою 1751−1753 рр. Запорозьких угідь Задніпров’я∗ під Новосербію та
утворений з відселених з останньої вихідців з Лівобережжя – Новослобідський козацький полк
(утворений на північно-західній частині Бугогардівської паланки Війська Запорозького Низового)1.
А. Скальковський2, Д. Яворницький3, В. Голобуцький4, К. Гальський5, В. Мільчев6, О. Мірущенко7
та інші дослідники у своїх працях розкривали саме цю тему відносин між цими територіям, майже
не звертаючи увагу на інші важливі економічні аспекти відносин, зокрема й на торгівлю. Чи не
єдиними прикладом спроби розкриття питання торговельних зв’язків між Військом Запорозьким і
Новослобідським козацьким полком є стаття дослідника С. Дідика «Взаємини Новослобідського
козацького полку із запорозьким козацтвом (1753−1764 роки)»8 та відповідний параграф у його ж
дисертаційному дослідженні «Новослобідський козацький полк (1753–1764 рр.)»9. У них автор,
розкриваючи широку палітру відносин між обома козацькими формаціям, у загальних рисах
розкриває й торгівлю.
Мета. У нашому дослідженні ми, спираючись історіграфічний доробок дослідників
українських земель Подніпров’я середини XVIII, а також на документи «архіву фортеці Святої
Єлизавети» та «Архіву Коша Нової Запорізької Січі», спробуємо розкрити особливості
торговельних відносин між Запоріжжям періоду Нової Січі й Новослобідським козацьким полком у
1753−1764-х рр., зокрема – здійснимо спробу обрахувати якісно-кількісні характеристики
товарообігу.
Виклад основного матеріалу. Новослобідський козацький полк, створений наказом Сенату
1753 р.10, був для того часу унікальним за своєю суттю, як справедливо зауважує дослідник
С. Дідик: «являв собою специфічну форму бюрократичного втручання, оригінальну тим, що уряд
[російський. – А. Б.] намагався поєднати потенціал традиційного українського козацтва з прямим
державним втручанням»11. Цим новотвором, імперський уряд започаткує тривалу традицію
штучного створення повністю підконтрольних собі козацьких військово-територіальних формацій.
Новослобідський козацький полк був створений на землях Задніпрянщини, які запорожці вважали
своїми. Проте, як довів ще в 20-х рр. минулого століття історик С. Шамрай, ці права запорожців на
Задніпрянщину були досить сумнівними, оскільки купівельні кріпості козаків і посполитих
«легалізовують» належність цих земель до Миргородського і Прилуцького полків Гетьманщини ще
з кінця XVII ст.12. Іншим питанням було самовільне розширення Новослобідського козацького
полку за рахунок вже власне запорозьких земель, спричинене прагненням мешканців полку
розширити власні земельні володіння. При цьому, новослобідська старшина зручно користувалася
слабкою заселеністю суміжних земель Бугогардівської паланки, через що Кошу складно було
відстояти їх за собою. Ось тут і почалися справжні проблеми у відносинах між сусідами. Так,
запорожці для протидії таким діям вдавалися до низки легальних і нелегальних заходів – надсилали
∗
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депутації до Петербургу, протестували перед гетьманом К. Розумовським та навіть пробували
силою зігнати зайд. Офіційний уряд, зі зрозумілих причин зазвичай був на стороні власного полку,
тому не дивно, що офіційне оформлення тільки кордону тривало 11 років (1775-1766)1. Та все ж
з огляду на спільну культурну й етнічну однорідність, цей конфлікт не досяг такого рівня
протистояння, як між запорожцями і балканськими колоністами Нової Сербії. Тим не менш, навіть
за таких обставин торговельні відносини Запоріжжя з Новослобідським козацьким полком
(1753−1764 рр.) були інтенсивними і жвавими.
Одними з найголовніших труднощів у дослідженні цього питання виявилась майже повна
відсутність відповідних документів у «архіві Коша Нової Запорозької Січі» (ЦДІА м. Київ, Ф. 229),
більшість документів якого ілюстрували лише незатухаючий земельний конфлікт і спричинені ним
взаємні образи між запорожцями та жителями Новослобідського козацького полку. Так, про
відносини між Запорожжям і Новослобідським козацьким полком є відомості у ЦДІА м. Київ
(Ф. 229, опис 1, спр. № 27, 33, 34, 49, 63, 83, 102 та 103) – усі про земельні суперечки. До того ж,
запорожці вкрай неохоче збирали статистичну інформацію про економічний розвиток власних
територій, вони не вели журналів реєстрації товарообігу, а майже всі документи, що розкривають
господарський розвиток, були, по суті, описами форс-маржорних ситуацій (грабежів, вбивства,
здирництва тощо). Тому розкрити питання торгівлі між недружніми сусідами є можливим,
використовуючи переважно сторонні ресурси, зокрема − матеріали відносно добре збереженого
архіву Фортеці святої Єлизавети (Інститут рукопису ЦНБ ім. В.І. Вернадського, фонд №9),
колишнього адміністративного центру Новослобідського козацького полку. У вказаному фонді нами
були віднайдені та опрацьовані прохання («покорные доношения») про видачу «пашпортів» на
поїздки за межі полку, зокрема і до Запоріжжя. Цінністю цих документів, є наявність відомостей
про місце/місця призначення поїздки, тривалість, кількість супроводжувачів, опис транспорту та
(хоч і не завжди) вказівка мету поїздки («купецкий промысел», «купец», «по соль», «по рыбу»
тощо), що в загальному дозволяє реконструювати торговельно-економічні зв’язки Новослобідського
козацького полку із сусідами, зокрема − Запоріжжям. Недоліком вказаних документів є їхня
обмеженість у часі − охоплюють лише липень−жовтень 1762 р. (якщо орієнтуватися за деклараціями
термінів поїздок, то липень 1762 р. – кінець 1763 р.)2. Проте розмах торговельних операцій і їх
інтенсивність дозволяє аргументовано допустити, що подібна ситуація була притаманна й
попереднім кільком рокам. Як приклад типового «покорного доношения», наводимо документ,
датований 16 вересням 1762 р.: «В полковую слободскую канцелярию покорное доношение. Имею
яснижайшее намерение ехать в Запорожскую Сечь натрех попароволових возах з двома
работниками Иваном да Олексеем для набратия соли зсроком ноября по =14= число полковой
слободской канцелярии представляю и покорно прошу о выдачи мне вобявленое место паспорта. К
сему доношению козак Потап Кимченко авместо его неграмотного по его прошению полковой
канцелярии писець Іван Гачевський руку приложыл»3.
Логіку економічного розвитку земель Подніпров’я та взаємин Запоріжжя з Новослобідським
козацьким полком й іншими його сусідами в середині XVIII ст. складно зрозуміти без короткого
висвітлення тутешніх подій 1734−1740-х рр. Адже запорожці почали відігравати важливу роль
в торговельних відносинах регіону тільки повернувшись під зверхність Російської імперії у 1734 р.
Це сталося після 25 р. досить драматичного перебування під протекторатом Кримського Ханнату.
В 1734 р. запорожці змушені були швидко інтегруватися в непрості умови життя в Російській
імперії. Уряду Запорозької Січі – Кошу довелося в цей період вирішувати такі важливі питання як –
земельне (адже запорожці мали вкрай ефемерні юридичні підстави на свої Вольності в 1734 р.),
мілітарне – необхідність виконання взятих перед російським урядом вкрай обтяжливих зобов’язань
з охорони кордону та участі в Російсько-турецькій війні 1735−1739 рр. та, найголовніше, –
економічне. Важливість останнього полягала у фактичній неможливості вижити мілітаризованому
суспільству з слаборозвинутим, зруйнованим війною та всілякими обмеженнями господарством,
яким на 1734 р. було запорозьке козацтво. Оскільки тільки торгівля могла реально допомогти в такій
ситуації, Кіш мав відразу ж налагодити інтенсивні зовнішньоекономічні зв’язки з сусідніми
країнами, переорієнтовуючись з закритого після 1734 р. османського ринку на ринки Гетьманщини,
1
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Слобожанщини, Росії та Речі Посполитої. Тому, після закінчення російсько-турецької війни
1735−1739 рр. на Запоріжжі за сприяння Коша розпочалась справжня господарська революція, яка
проявилася в сильному поступальному економічному розвитку цього регіону. Позбавлені легальної
можливості здобувати «козацький хліб», більшість запорожців зосередилася на зимівчанстві та
промисловстві. Обидві ці форми господарювання були орієнтованими на ринок, тому значно
активізовується зовнішньоекономічна активність. Саме торгівля дозволяла відносно швидко
задовольнити продовольчі і промислові потреби січовиків в обмін на товари традиційних промислів
запорожців – коней, рибу та сіль1. Тому, не дивно,що навіть попри земельний конфлікт між
Запорожцями й Новослобідським козацьким полком, між ними економічно-торговельні зв’язки
ніколи не припинялися, для запорожців торгівля просто була питанням виживання.
Одним з дискусійних питань економічного розвитку Нової Січі є проблема обсягів торгівлі.
Через вище перелічені особливості джерельної бази та історичні умови Запоріжжя середини
XVIII ст. дослідники лише дуже приблизно могли назвати кількісні і вартісні характеристики
товарообігу Запоріжжя із сусідніми територіями. У випадку нашого питання «прохання» дають
змогу детальніше обрахувати товарообіг принаймні за основними запорозькими товарами – рибою і
сіллю. При цьому, якщо риба була власне суто запорозького «виробництва», то сіль була
транзитного походження. Її завозили з територій Кримського Ханства та соляних озер Прогноївської
паланки на Січ, де перепродували, зокрема й купцям Новослобідського козацького полку. Останні,
з цього боку, купували сіль майже тільки на Запоріжжі і не вдавалися до чумацьких експедицій
до Криму.
Опрацьовані нами «покорные доношения» охоплюють період від 17 липня до 28 жовтня
1762 р., але декларативно охоплюють період до кінця 1763 р. За цей період мешканці
Новослобідського козацького полку подали 46 заяв на одержання «пашпортів»2 для поїздок за межі
полку, з них 27 – на проїзд до Запоріжжя, або через Вольності3. При цьому, лише в одному випадку
йшлося про розв’язання особистих справ4, а решта 26 мали на меті займатися «торговим
промислом». Ці останні за вказаний період задекларували 10 поїздок тільки на Запоріжжя (8 – у Січ,
2 – в інші місця Вольностей)5, для решти Запоріжжя (переважно Січ) було одним з пунктів, де вони
здійснювали торговельну діяльність. Так, у шести випадках купці планували відвідати Запоріжжя і
Гетьманщину6, п’яти – Запоріжжя, Гетьманщину та Річ Посполиту (Правобережжя)7, двох –
Запоріжжя та Річ Посполиту8 та одному – Запоріжжя, Гетьманщину та Нову Сербію9. Окремо стоять
два випадки, коли купці декларували «робіння купецького промислу» на всіх сусідніх територіях –
Запоріжжі, Гетьманщині, Новій Сербії та Речі Посполитій10.
Щодо кількісних характеристик, то 26 торгових декларацій передбачали задіяння 82 особи
(50 купців (в 11-ти деклараціях це групи купців 2−6 осіб, у 15 – по одному купцю) та
32 службовці)11. В абсолютній більшості випадків (там, де було вказано соціальне становище) купці
були здебільшого козаками. Усі ці 82 особи обслуговували 86 возів різного типу і призначення. На
жаль, у більшості випадків не конкретизувалась мета використання транспортного засобу, лише
в 7 випадках вказувалася мета «торгового промислу» (4 випадки – для купівлі риби12, 3 – солі13.
Детальніше дивіться в табл. 1.
1
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42−44, 46−52, 54, 60, 62−63зв, 65−66.
12
Інститут рукопису ЦНБ ім. В.І. Вернадського, Ф. 9, Оп. 1, Спр. 1527−1578, арк. 21, 44, 49−50, 58.
13
Інститут рукопису ЦНБ ім. В.І. Вернадського, Ф. 9, Оп. 1, Спр. 1527−1578, арк. 14, 18, 58.
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Таблиця 1
Призначення транспорту у торгівлі між Новослобідським козацьким
полком та Запоріжжям1
Для «торгового
промислу»
(без вказівки
конкретної мети)

Для купівлі
риби

Для купівлі
солі

парокінний віз

25

1

−

пароволовий віз

23

12

12

четверний воловий віз

8

1

4

Усього

56

14

16

Тип
транспортного засобу

Якщо допустити, що така ж пропорція в розподілі призначання возів поширювалась і на
решту транспортних засобів, то можна дійти висновку, що загалом близько 42 (35 парових і
7 четверних) з них були призначені для закупівлі солі, інші 44 – риби. При цьому, з промеморії
(офіціного повідомлення) Коша до Переволочанської митниці за 1757 р., нам відомо, що сіль у Січі
мірялася «коробками» (близько 30 кг), яких на паровий віз вантажилося близько 17−20, а на
четверний – 35−402. Отже, після обрахунку можна дійти приблизних висновків, що протягом одного
року купці Новослобідського козацького полку закуповували на Запоріжжі близько 26−27 тонн солі.
А декларування більшістю купців відвідин відразу кількох країн вказує на те, що саме дрібне й
середнє купецтво займалося посередницькою торгівлею між Запоріжжям і Гетьманщиною,
Новослобідським козацьким полком, Річчю Посполитою та Новою Сербією. Традиційні ж січові
товари – риба і сіль відігравали роль найважливіших ланок цього міжнародного товарообігу.
У «Січовому архіві» (ЦДІА м. Київ, фонд №229, опис 1) нам вдалося віднайти рідкісне
підтвердження вищенаведеної інформації, так би мовити, зі сторони запорожців. В одній
з господарських справ, яка традиційно містила майже винятково інформацію про форс-мажорні
ситуації, містяться відомості про неодноразові факти відвідування різних поселень
Новослобідського козацького полку запорозькими козаками «по чумацькому промислу», тобто для
торгівлі сіллю. Так, 30 грудня 1762 року козак-купець Канівського куреня Яків Сукур на
пароволомому возі відвідав слободу Вищу Новослобідського козацького полку, де торгував сіллю та
продав коня. Наступного року, цей же козак знову відвідав поселення полку й був затриманий
за підозрою в конокрадстві3. Його справа, що тягнулася до кінця 1764 р.4 й неодноразово апелювала
до відвідин запорозькими купцями меж Новослобідського козацького полку, яскраво свідчить про
інтенсивність торговельних зносин.
Висновки. На початку 1760-х рр. між Запоріжжям і Новослобідським козацьким полком
існували жваві торговельні відносини. Їхнє дослідження тривалий час гальмувалися відсутністю
достатньої кількості джерел у Січовому архіві та усталеним в історіографії поглядом на ворожі
відносини між цими двома українськими регіонами. Звісно, економічні зв’язки суттєво страждали
через територіальні суперечки 1750-х рр., коли російський уряд віддав під поселення полку частину
земель Війська Запорозького Низового. Проте це аж ніяк не могло повністю зупинити господарські
зв’язки між двома сусідніми українськими регіонами. Запорозько-новослобідську торгівлю
характеризують такі чинники: домінування дрібного й середнього купецтва, яке здебільшого
здійснювало свої торговельні операції не лише із Запоріжжям, але й з іншими сусідніми країнами,
сприяючи тим самим розвитку локального українського ринку середини XVIII ст. Головними
транспортними засобами були парокінні, пароволові та, меншою мірою, четверні волові вози.
Основними товарами, за якими новослобідські купці вирушали до Вольностей, а запорізькі –
1

Інститут рукопису ЦНБ ім. В.І. Вернадського, Ф. 9, Оп. 1, Спр. 1527−1578, арк. 3, 14−15, 21, 23, 35, 39,
42−44, 46−52, 54, 60, 62−63зв, 65−66.
2
Голобуцький, В. (2004). Запорізька січ в останні часи свого існування (1734−1775 рр.). Дніпропетровськ:
«Січ», 290.
3
Центральний державний історичний архів м. Київ. Ф.229, Оп. 1, Спр. 164, арк. 14.
4
Центральний державний історичний архів м. Київ. Ф.229, Оп. 1, Спр. 164, арк. 15-17.
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до полку, були риба й сіль. Остання, за нашими підрахунками, мала річний обсяг близько 26−27 тис.
кг. Ці товари відігравали роль основи для посередницької міжнародної торгівлі, яку практикувало як
дрібне та середнє новослобідське, так і запорізьке купецтво.
Вважаємо, що тема зовнішньоекономічних зв’язків між Запоріжжям і Новослобідським
козацьким полком потребує подальшого ґрунтовного вивчення із залученням нових джерел
з українських і, насамперед, закордонних архівосховищ, що дозволить відтворити цілісну картину
зовнішньоекономічної співпраці на українських землях у середині − другій половині XVIII ст.
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ЕТНОКУЛЬТУРНІ МЕТАМОРФОЗИ У ПОДІЛЬСЬКІЙ
ГУБЕРНІЙ НАПРИКІНЦІ XVIII – У ПЕРШІЙ
ПОЛОЛОВИНІ ХІХ СТОЛІТТЯ: ЗАГАЛЬНИЙ
ОГЛЯД ТЕМИ
Vitalii Mozdir
Ivan Ohiienko National University of Kamianets-Podilskyi, Ukraine

ETHNOCULTURAL METAMORPHOSES IN THE PODILSK
PROVINCE IN THE LATE EIGHTEENTH – THE EARLY
NINETEENTH CENTURIES: GENERAL OVERVIEW
OF THE TOPIC
The article presents the materials of local history. The article examines the problems of culture
in the Podilsk province. The attention is paid to the fact that after formal inclusion of the Podilsk
province to the Russian autocracy in 1793, the culture of the land has undergone significant
changes. There were transformational changes due to socio-political and socio-economic factors.
They also took place across ethnic and religious diversity, educational, spiritual, moral
characteristics. First of all in our work, we wanted to show that the people of the region had its
own consumer culture, which differed from the Russian. The aim of our research is to
systematize the known information about culture in the Podilsk province in the the late 18th –
the first part of the 19th century.
The article is addressed to specialists in history, students and admirers of history of the Podilsk
region and Ukraine.
Key words: ethnic culture, the Podilsk province, Ukrainians, Russians, Poles, Jews, education,
religion, production.
Сьогодні суспільство України переживає величезні цивілізаційні зміни, пов’язані
з прагненням перейти на життєві стандарти Європейського зразка. Розбудова незалежної
демократичної держави спричинила гостру необхідність у переосмисленні історичної спадщини,
виокремленні ідеологічних стереотипів і штампів, якими насичена вітчизняна історична наука
з радянських часів. У цьому зв’язку, однією з важливих сторінок минулого виступає культура
українського народу, як на загальнонаціональному, так і регіональному рівнях, яка наприкінці
ХVIII ст. зазнала чергового потрясіння унаслідок насильницького включення Подільського краю
до складу Російської держави. Звичайно, ця подія стала доленосною для краян і не могла
не позначитися на повсякденному житті.
Актуальність дослідження проблеми пояснюється і тим, що етнокультурні зміни на Поділлі,
наприкінці XVIII – у 40-х рр. ХІХ ст., поки що не стали предметом всебічного комплексного висвітлення
у вітчизняній літературі, хоча чимало аспектів знайшли певне відображення в розвідках дослідників і
краєзнавців попередніх часів і сучасності. Чималий внесок для їх вивчення, зокрема, зробили
Л. Баженов, А. Філінюк, П. Слободянюк, Ю. Блажевич, В. Кундельський та інші сучасні дослідники.
В 1793 р. у м. Гродно відбулась подія, яка мала прямий плив на подальшу долю як Поділля,
так і всієї Правобережної України і загалом Речі Посполитої. Тоді зібрався загальний сейм, прямим
результатом якого був другий розподіл Польщі1. Розкол Польщі відбувся під час Великої
французької революції. І співпадіння цих подій не було випадковістю. Справа в тому, що молоді
поляки французької школи на чолі з королем, вирішили запровадити конституцію 3 травня.
1

Эркерт, Родриг, Федорович фон (1864). Взгляд на историю и этнографию западных губерний России.
Санкт-Петербург: Тип. Дома призрения малолет. Бедных, 48.
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Не готова сприймати різкі зміни в суспільно-політичному житті, які передбачала Конституція
3 травня, польська консервативна шляхта, звернулось по допомогу до Росії1. Внутрішні польські
суперечки стали доброю нагодою для Росії та інших абсолютних монархій Європи аби розчавити
Річ Посполиту з її республіканськими перетвореннями. За другим поділом Польщі 1793 р.
до Російської імперії, після успішної воєнної кампанії, відійшло Поділля. Після офіційного
оприлюднення 27 березня 1793 р. Маніфесту про приєднання польських областей, Поділля стало
належати Російській імперії, а культура стала розвиватись в новому напрямі. Таким чином колишнє
Подільське воєводство Польщі було приєднане до Росії2.
В цей час великого значення набувають міста, які з-поміж всього іншого, ставали важливими
центрами розвитку культури. Корінне населення витіснялось за межі цих міст. За правління
Катерини ІІ у Росії було закладено понад 200 міст, серед них і на Поділлі Ямпіль і Зіньків3. Росіяни
перетворювали міста і містечка у свої анклави та форпости для реалізації імперської політики.
Наповнюючи їх іноетнічним населенням, несучи в них чужу інформацію через численні канали,
колонізатори дедалі більше позбавляли корінне населення розвивати власну культуру, традиції і
морально-етичні норми. Тому закономірно, міста та містечка не лише ставали дедалі більш
строкатими в національному, а й у культурному відношенні4. Втім, міст на Поділлі не було багато і
всі вони були незначними за розмірами. Села ж були досить багатолюдними5.
Поділля було багатонаціональним краєм. Тут здавна проживали крім титульної нації – поляки,
євреї, вірмени, молдавани тощо. Проживання на одній території, в межах одного або сусідніх сіл,
містечок, міст представників різних народів, позначилося практично на всіх сферах життєдіяльності.
В першу чергу це стосувалося матеріальної та духовної культури етносів, яка в результаті тісної
взаємодії зазнавала змін і взаємозбагачення6. Після приєднання краю, союзниками росіян стали
поляки.7 Між тим, польський етнос в регіоні був неоднорідною масою. Польська народність у краї
розділилася на представників багатої шляхти, що володіла значними земельними угіддями, яка була
визнана дворянством та – дрібної безземельної або малоземельної шляхти. Дрібна шляхта зливалась
з місцевим селянським середовищем8. Частину польського етносу на Поділлі складали мазурі, які
мало відрізнялись від українців, носили українське вбрання, схожим був їхній побут9, Прикметною
відміною було сповідування католицизму та їхня історична пам’ять, вони добре знали, що вони –
поляки. До 30-х років ХІХ ст., тобто до польського повстання, поширення польської культури і мови
відбувалися через діяльністю органів місцевої влади, в яких домінуюче становище посідала
польська шляхта. Цьому також сприяло функціонування польських освітніх закладів та релігійних
установ10. Полякам відверто співчував, таємно допомагав граф М. Грохольський, який тривалий час
обіймав посаду віце-губернатора, а з 1823 по 1831 р. був губернатором Подільської губернії11.
1

Федоров, И.И. (1893). Граф Михаил Никитич Кречетников, первый генерал-губернатор воссоединенного
с Россией Юго-Западного края (1793 г.). Каменец-Подольск: Тип. Подольского губернского правления, 23.
2
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Хоча на перший погляд здавалося, що ця фігура на шаховій дошці місцевої політики була лояльна
до імперії, так як у Вінниці, де знаходилось земське правління воєводства Брацлавського, під час
офіційного оголошення Маніфесту від 27 березня 1793 р., Брацлавський воєвода Грохольський був
прикладом для зібраного там дворянства1. Але це було лише на перший погляд. «Під орлом Росії»,
поляки прагнули укріпити католицизм і поширити свій вплив, щоб при нагоді відновити власну
державу2. Проте, після поразки польського повстання 1830-1831 рр., вплив польського елементу
суттєво зменшився3. Втративши свою політичну вагу, польські поміщики з 1831 р. стали залишати
міста, проживали у своїх помістях «на селі».
Питанням політичного значення було влаштування освітньої справи. Поляки намагались
перебрати цю функцію на себе4. Значну роль у розвитку освіти на Поділлі відігравав
А. Чарторийський (1770-1861). В часи свого «попечительства», князь дбав про розвиток польської
освіти5, користуючись впливом на імператора і повним довір’ям міністра Народного просвітлення
графа Завадовського6. На початках, російська мова не ввійшла у використання на Поділлі. Хоча
більшість дітей польської шляхти і вільних станів ходили до школи. Рідко хто вмів читати і писати
на російській мові. Вивченням російської мови займались не охоче7. Але після поразки польського
повстання 30-х рр. ХІХ ст., польські школи, що брали участь в його організації, були закриті.
Боячись поширення у народі свідомості, царизм по-всякому гальмував освіту. Статистика свідчить,
що понад 90 % населення краю було неграмотним. Двері навчальних закладів були відкриті тільки
для дітей поміщиків, дворян, духовенства і чиновників. Існуючих навчальних закладів
катастрофічно не вистачало8.
Складною залишалась культурна ситуація у духовно-релігійній сфері. На час приєднання
Поділля до Росії, православна церква вже функціонувала як держана установа. Підкорялася
розпорядженням імперської влади, а царизм дивився на її служителів, як на державних чиновників.
Уряд вбачав у православ’ї спільні історичні корені, а в уніатстві, яке, до слова, було найпоширенішою
конфесією тут, – спольщення і латинство. Тому ще за імператриці Катерини ІІ починається процеси
так званого «воз’єднання» уніатської і православної конфесій. Для успішного проведення якого,
дозволялось залучати військові сили. Це означало, що з самого початку перехід уніатів у православ’я
був насильницьким, – вважає професор А. Філінюк9. Греко-католицька церква (уніатстська)
розглядалася єретичною, що уособлювала етнічний, культурний і релігійний сепаратизм і ворожу
інтригу, страх перед якими диктував політику її руйнації. Самих уніатів вважали віровідступниками10.
Сильні позиції на Поділлі, включно до польського повстання 30-х років, займала католицька церква.
Ситуація в корені змінилась після провального польського повстання. З цього часу, навіть для
добудови парафіяльного костелу римо-католицький біскуп (єпископ) змушений був отримувати
спеціальний дозвіл від властей11. Посилювалась також взаємна зневага до релігійних обрядів. Хоча,
до розчленування Речі Посполитої, релігійність панів-поляків була більш толерантною.
1

Федоров, И.И. (1893). Граф Михаил Никитич Кречетников, первый генерал-губернатор воссоединенного
с Россией Юго-Западного края (1793 г.). Каменец-Подольск: Тип. Подольского губернского правления, 43.
2
Тарнавский, А.И. (1892). Столетие воссоединения Подольской губернии с Россией. Каменец-Подольск:
Тип. Подол. губ. правл., 92.
3
Кубійович, В. (1970). Енциклопедія українознавства Т.6. Париж; Нью-Йорк: Молоде Життя, 2139.
4
Эркерт, Родриг, Федорович фон (1864). Взгляд на историю и этнографию западных губерний России.
Санкт-Петербург: Тип. Дома призрения малолет. Бедных, 50-59.
5
Мицик, Ю. Тарасенко, І. (2015) Рання історія Межибізького повітового училища. Науковий вісник
«Межибіж» Ч.1. Хмельницький: ІРД,.
6
Рождественский, С.В. (1902). Исторический обзор деятельности Министерства народного просвещения.
1802-1902. Санкт-Петербург: М-во нар. прос., 80.
7
Богданович, М.И. (1871). История царствования императора Александра I и России в его время: сочинение
автора Истории Отечественной войны 1812 г. Т. 5. Санкт-Петербург: Тип. Ф. Сущинского, 203.
8
Баженов, Л.В. (1990) Нариси з історії Поділля. Хмельницький: Облполіграф видав., 161.
9
Філінюк, А.Г. (2010). Правобережна Україна наприкінці XVIII – ХІХ століття: тенденції розвитку
і соціальні трансформації. Кам'янець-Подільський: Аксіома, 542-557.
10
Блажевич, Ю.І. (2012). Подільська православна єпархія в період становлення та зміцнення своїх позицій
у регіоні (кінець ХVІІІ – 50-ті роки ХІХ ст.): дис. к-та іст. наук: спец. 07.00.01 «Історія України».
Кам’янець-Подільський, 64.
11
Дело о постройке в селе Волковинцы Проскуровского уезда римо-католическй каплицы. Дерхавний архів
Хмельницької області. Ф. 315, оп. 1, спр. 1185, 64.
15

ISSN 2533-4816 EVROPSKÝ FILOZOFICKÝ A HISTORICKÝ DISKURZ

Непересічним культурним явищем на Поділлі була реформаторська діяльність поляка
І.Мархоцького. В умовах тотального панування Російської влади на Поділлі, він зумів організувати
у своїх володіннях, на засадах конституційності, правових відносин, звільнення селян від кріпацтва,
розвитку освіти, культури, так звану Миньковецьку державу, що стала практичною реалізацією ідей,
які на своєму вістрі несла Велика Французька революція1. Через свої переконання і захоплення
міфологією та язичництвом, граф мав серйозні проблеми з місцевим духовенством та владою2.
Відомо, що у маєтностях І. Мархоцького влаштовували три великих свята: 31-го грудня («Права
міста Миньковець»), 1-го січня (відміну кріпацтва), 15-го серпня (обжинки). Відомий
мархоцькознавець В. Захар’єв вважає, що граф не був віровідступником і відроджувачем
язичницьких культів, а всі церемонії були нічим іншим як театралізованим дійством3.
Протягом ХІХ ст. досить значущою для культури регіону була діяльність в галузі
театрального мистецтва представників польської нації. Саме поляки виступали ініціаторами
організації перших театральних вистав. Чільне місце у театрально-музичному процесі ХІХ століття
посідала маєткова культура4. Поряд з цим, театральне мистецтво у Кам’янці започатковується
наприкінці XVIII ст. (1798 р.). До 1831 р. театр тут був переважно польським. Згодом, аж до 1861 р.
театр діяв, як змішаний. Вистави ставились на російській і польській мовах5.
В культурі українського народу музиці належить одне з перших місць6. Велику роль
в національному житті українського народу відігравали народні лірники з широким лірницьким
репертуаром побожних пісень. Лірники мали в ХІХ ст. своєрідну цехову організацію, свою школу
лірництва7. Народ любив і поважав своїх сліпих співців8. У селах Поділля були й інші музиканти, які
грали на скрипці, бубонах, цимбалах. Зустрічались флейти, кларнети. Цих музикантів називали вільною
капелою. Музики чекали на панські замовлення, але це було рідко, а всі інші «тирлидачі», по неділях і
святах збирались у шинках, якщо дозволяв священик, або грали у корчмах, які стояли за селом (вільні).
У вільній корчмі було мало відвідувачів, тому музики намагалися задобрити попа, щоб грати в сільській
корчмі9. В Гайсині проживало 8 єврейських музикантів австрійського підданства: Йоган Йосиф Франц і
Симон Рейнварти, Венцель Микль, Йосиф Зись, Франц і Рудольф Маркграфи, які згодом переїхали
до Вінниці і Брацлава. Колектив займався концертною діяльністю, обслуговував весілля10.
Зміна політичної дійсності не покращила становище селян-українців. Якщо за часів Польщі,
взаємостосунки між власником землі та селянами визначалися інвентарними правилами, то
у царській Росії становище селян було набагато гіршим11. Нові господарі нещадно розтоптали
селянські сподівання на визволення з-під польсько-шляхетського поневолення12. Природно, що
такий стан речей не міг покірно сприйматися у селянському середовищі. Це спричинило опір
селянства і повстання 1820-1830 рр. під проводом У. Кармелюка13. Антикріпосницька боротьба під
проводом У. Кармалюка тривала з 1813 по 1835 рр. У ній взяло участь понад 20 тисяч селян14.
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Відомий дослідник Поділля В. Дячок вважає, що У. Карманюк постає романтизованим героєм, але
насправді, його образ ідеалізований, бо його жертвами ставали переважно селяни1.
У 1846 р. Поділля відвідав видатний український поет і художник Т.Г. Шевченко2. Пізніше він
описав цю подорож у повісті «Прогулянки із задоволенням і не без моралі» (1856-1858 рр.)3.
Складовою частиною місцевого кульного середовища були євреї, які мали власну
субкультуру, яка ґрунтувалась на характерних релігійних переконаннях, відмінних від світогляду
християнського населення. Основним заняттям євреїв була комерція4 [58, с.14]. Життя євреїв було
далеко не безхмарним. В 1794 р. їх обклали подвійним податком5. З метою асиміляції цього етносу,
уряд Миколи І намагався спонукати їх до заняття хліборобством6. Згодом їх почали навіть брати на
військову службу – в рекрути, чого раніше не допускалось. Порочних євреїв віддавали в рекрути без
черги7.
Характеристика етнокультури краю не можлива без розгляду вірувань мешканців. Місцеві
церковно-народні традиції були зовсім несхожими на російські, вважалися православною церквою
напливом чужої культури, тому усіляко викорінялись8. В духовному плані, нерозривними, єдиним
цілим для місцевих мешканців залишалась: християнська релігія, давні язичницькі мотиви,
марновірства, забобони, вірування, обряди, які на Поділлі мали свої характерні особливості.
Відбувся синтез – суміш вірувань і понять9. Подоляни, як більшість українців в інших регіонах,
уявляли своїх духів поетично, не наділяли їх тою злістю, якими були духи великоросів10. Яскравим
прикладом такого духа може бути домовий. З давніх часів місцеві мешканці вірили в домашніх
духів, вважалося, що в будинку жили душі померлих або душа першого, хто побудував хату,
у вигляді сивого діда11. Але церква, особливо православна, різко засуджувала такі вірування
називаючи їх «бесовськими навєтами.
Із включенням території до складу Російської імперії, істотних змін зазнало і господарство
краю. Рубіж ХVІІІ – ХІХ ст. став переломним для господарського сектору, оскільки його основні
галузі були інтегровані в річпосполитську економічну модель. Реінтеграція в структури Росії була
процесом складним12. Приєднання до Росії створило умови для тісніших економічних зв’язків
Поділля з іншими регіонами України, що було передумовою становлення загальноукраїнського
ринку і формування української нації13. Головним багатством Подільської губернії була земля.
Землю вистачало раз добре удобрити, щоб вона протягом 10 років гарно родила. Землеобробні
засоби, такі як плуги і борони, робили самі господарі, окрім залізних частин, які виготовляли ковалі
1
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в кузні у кожному селі. Для обробітку землі на Поділлі використовувався важкий плуг окований
в залізо1.
Гострим залишалось мовне питання. В культурному плані українська мова була витіснена
з офіційного вжитку на задвірки. «Малоросійська» (українська) мова вважалася грубою,
використовувалась переважно у селянському середовищі. Натомість справжня конфронтація
розгорнулась за домінування між російською і польськими мовами. В польських виданнях йшлось
нібито українська мова – діалект польської. Подібну ж позицію, але на свою користь, займали
росіяни2. Чи не єдиним місцем де корінна мова не мала обмежень, була греко-католицька церква,
оскільки літургія велась на українській мові. Але в рамках так званого «возєднання», зовсім скоро
уніатська церква перестала існувати в Російській імперії. Поряд з цим, богослужіння в російській
православній церкві здійснювалось незрозумілою старослов’янською мовою, яка більше нагадувала
російську3. Якщо до польського повстання 30-х років ХІХ ст. російська і польська мова ще якось
співіснували в діловодстві, то після означеної події, на перший план виходить саме російська.
В квітні 1832 р. на Поділлі запроваджено російську мову в діловодстві як офіційну державну мову4.
Тим не менше, місцеве населення добре знало і розуміло саме польську мову, адже довгий час воно
було під владою Речі Посполитої, а от російська – практично зовсім була чужою для місцевого
населення, тому не випадково, перебуваючи з візитом у Кам’янці-Подільському, у 1842 р., та
інспектуючи місцеву гімназію, Російський імператор Микола І особливо цікавився успіхами
тутешніх вихованців у вивчені російської мови5.
Не менш важливим елементом культури була народна медицина. Низький рівень життя
місцевих жителів впливав на загальний стан охорони здоров’я. Умови побуту і праці селян: польові
роботи в холодну дощову погоду, весною і восени, поганий одяг, взуття, були сприятливими
факторами для хвороб6. Селяни були ледве не повністю позбавлені фахової медичної допомоги.
В основі народних поглядів на причини захворювань лежали ірраціональні погляди. Вважалося, що
їх спричиняв навмисний негативний вплив злих людей та відьом. Існування відьом визнавалось, як
безперечний факт. При захворюваннях зверталися по допомогу до знахарок, божих людей, щоб
відмолили хворобу7.
Таким чином, як бачимо, культура краю, в досліджуваному періоді, зазнає суттєвих змін
у зв’язку з включенням Поділля у 1793 р. до складу Російської держави та змінами в суспільнополітичній, соціально-економічних сферах повсякденного життя.
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ДЕЯКІ АЛГОРИТМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ
РОСІЙСЬКОГО САМОДЕРЖАВСТВА
В ПРАВОБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ НАПРИКІНЦІ XVIII –
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PARTICULAR ALGORITHMS OF THE NATIONAL POLICY
OF THE RUSSIAN AUTOCRACY IN THE RIGHT-BANK
UKRAINE OF THE LATE EIGHTEENTH – THE EARLY
NINETEENTH CENTURIES
The article studies several particular algorithms of the national policy of the Russian autocracy
in the Right-Bank Ukraine in the late 18th – early 19th century. The attention is focused on the
sequence in functioning of the relations with indigenous people and other minorities, and their
integration in the state mechanism of the Russian Empire.The purpose of this issue is to study
the main algorithms of the national policy of tsarism in the Right-Bank Ukraine after its accession
to the Russian Empire. The study was conducted on the basis of documents of «Complete
Collection of Laws of the Russian Empire»; archival sources of Ukraine, scientific literature and
with the principles of fundamental, general scientific concepts and specialized historical
methods.
With the incorporation (merger) of the Right Bank to the Russian Empire in the first half of the
19th century, the Russian autocracy pursued a national policy designed to establish and
consolidate control over the social life of the region, the use of contradictions between the main
ethnic groups (Ukrainians, Russians, Poles and Jews). In particular, during the Polish uprising
of 1830-1831 monarch government tried to divide the Ukrainian peasants and the Polish gentry
in the region.
Key words: Right-Bank Ukraine, the Russian national policy, algorithm, inter-ethnic relations,
contradictions, denunciations.
У світлі кардинальних політико-державних змін, які переживає сучасна Україна, особливо
в зв’язку з гібридною війною на Сході країни, зростає інтерес до політики російського
самодержавства, яка активно проводилася в кінці ХVIII – першій половині XIX ст. у Правобережній
Україні. Однак у науковій літературі ця актуальна тема не знайшла всебічного висвітлення.
Мета даної статті: на основі комплексу архівних і документальних джерел, осмислення
наукової літератури розкрити окремі штрихи національної політики російського самодержавства
в Правобережній Україні з часу її приєднання до Російської імперії і до середини XIX ст. Названа
вище проблема знайшла певне відображення в багатьох наукових працях. Помітний слід у її
вивченні залишили М.Костомаров, П.Куліш, П. Чубинський, М. Драгоманов, М. Грушевський,
Д. Дорошенко, Н. Полонська-Василенко, сучасні історики Н. Бармак, Б. Гудь, Ю. Поліщук,
А. Філінюк, В. Шандра, Н. Щербак, ряд дослідників української діаспори – В. Верига, С. Когут,
П.-Р. Магочій, С. Плохій, зарубіжні вчені – Є. Філатова (Білорусь), С. Камінський (Польща),
М. Долбилов, В. Дякін, О. Міллер, О. Тихонов (Росія), А. Каппелер (Австрія), Н . Дейвіс
(Великобританія), Д. Бовуа (Франція), К. Мацузато (Японія) та інші вчені. Наприклад, Н. ПолонськаВасиленко акцентувала увагу на політиці російської влади під час повстання 1830 –1831 рр.,
спрямованої на розкол польського руху. На її переконання, в період правління Олександра I поляки
мали значні привілеї, чого не спостерігалося за царювання Миколи I. Б. Гудь (Львів) простежує
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тривалий українсько-польський конфлікт, звертає увагу на міжнаціональні протиріччя
в Правобережній Україні. Специфіка національної політики царизму в регіоні, умови, які її визначали,
та гостре російсько-польське і польсько-українське протистояння стали предметом системного
дослідження в монографії авторитетного історика з Києва Н. Щербак1. Висвітлюючи розвиток
Правобережжя в кінці XVIII – в перших десятиліттях XIX ст., А. Філінюк (Кам’янець-Подільський)
у контексті осмислення інкорпорації регіону не тільки розкриває тенденції розвитку та соціальної
трансформації, а й сутність альянсу росіян і польської магнатської верхівки, а також особливості
міжнаціональних відносин2. З точки зору даної проблеми інтерес викликає розділ монографії
Ю. Поліщука, присвячений політико-правовим та інституційних основ етнічної політики царизму
в Правобережній Україні, де охарактеризовані ряд факторів і напрямки імперської етнополітики
самодержавства3. Пропонуючи історичний наратив у роботі «Україна: історія її земель та народів»4,
сучасний українсько-канадський історик П.-Р. Магочій звертає значну увагу на багатоетнічну та
мультикультурну історію України, вводячи в неї персоналії з проросійською орієнтацією, а також
провідних представників єврейського, польського та кримськотатарського культурних відроджень
в Україні. На безправність і приниженість українців на початку ХІХ ст. з одного боку, і пробудження
туги серед інтелектуальної еліти за вільного життя і її бажання – бути собою з іншого, звертає увагу
в своїй книзі відомий дослідник українського походження В. Верига (Канада)5.
Д. Бовуа, вчений із Франції, досліджує так званий трикутник: російська влада – польська
шляхта – українські селяни. Дослідник звертає увагу на поліетнічну історію Правобережної
Украіни. С. Камінський (Люблін, Польща) подає історію Речі Посполитої як історію поляків,
українців, білорусів та інших народів. У його роботах йдеться про втручання царської Росії
у внутрішнє життя Речі Посполитої в досліджуваний період і про колабораціонізм останнього
польського короля С. Понятовского. Однак, незважаючи на значну кількість наукових робіт
останніх десятиліть, в яких розкриваються різні аспекти урядового курсу Росії щодо корінного
населення і національних меншин Правобережної України після її включення до складу імперії,
в українській історіографії досі не створено системних історичних досліджень, присвячених
особливостям національної політики, що здійснювалася на її території російським
самодержавством.
У даній статті досліджуються основні підходи національної політики російського
самодержавства в Правобережній Україні наприкінці ХVIII – першій половині ХІХ ст., спрямованої
на інтеграцію поліетнічного складу її населення в державний механізм Російської імперії.
Насамперед підкреслимо, що в результаті експансіоністської політики царизму в результаті
другого і третього поділів Речі Посполитої Правобережна Україна разом з іншими так званими
«східними кресами» була включена до складу Російської імперії. Внаслідок цього було знищено не
тільки державу, але й стерто з європейської карти розвинене на той час громадянське суспільство
в момент виразного економічного пожвавлення й модифікації політичної системи на початку
формування європейської нації6. Росія перетворилася з «дрібного акціонера» на власника
«контрольного пакету», отримавши велику частину української етнічної території. На думку
українського історика зі США С. Плохія, це була етнічна мозаїка на тому самому рівні і навіть вище,
ніж та, яку Російська імперія вітала і просувала на півдні України7. Уряд Росії розглядав
Правобережжя як окремий регіон і проводив у ньому з самого початку національну політику
з урахуванням політичної, соціальної, економічної, етнічної та релігійної своєрідності8. Подальша
1
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національна політика самодержавства ще більше урізноманітнила етнічну палітру регіону. Російське
самодержавство лицемірно видавало себе захисником українського народу і православної віри перед
насильством польської шляхти. Тому включення земель Правобережжя до складу Російської імперії
трактувалося як захист корінного населення від свавілля, яке панувало в Речі Посполитій. Політика
російського самодержавства в регіоні втілювалася в життя як повернення древніх «руських земель»
в російську державу, надання допомоги одноплемінникам по вірі і крові1. Тим часом, для Російської
імперії характерною була перебудова держави шляхом поглинання приєднаних сусідніх територій і
асиміляція їх корінного населення. Для утвердження в регіоні царизм сконцентрував всі свої
ресурси та енергію. Це вносило істотні зміни в соціальні відносини, що зумовили досить динамічні
етнонаціональні та інші трансформації. Хоча самодержавство за допомогою пропаганди, особливо
релігійної, ретельно приховувало справжню мету свого політичного курсу. Насправді ж Росію, що
мала величезні простори, цікавили не етнічні українці, які жили на своїй одвічній території і в
етнічній структурі Правобережної України становили майже 90% населення, а поглинання нової
території і отримання від неї нових доходів і ресурсів для наступних імперських завоювань і
перетворень. Нові власники Правобережжя, зіткнувшись з численними фактами жахливих умов
життя українського селянства в маєтках польських поміщиків, з успіхом застосовували відомий
принцип давньої Римської імперії: «розділяй і владарюй». Аналіз і осмислення численних
документів і наукової літератури дозволяє підкреслити підвищену зацікавленість самодержавства в
вивченні не тільки загального стану і економічних можливостей Правобережної України, а й
демографії, особливостей етнічного, релігійного складу і розселення її населення; простежити
вироблення рішень, формування змісту і загальним контролем національної політики
самодержавства, а також її ключові підходи. При вивченні конфесійної політики царського уряду
слід мати на увазі, що основні принципи відносин з конфесіями були відображені в проведенні
владою національної політики. На думку Б. Миронова, основним принципом національної політики
Росії на інкорпорованих територіях було збереження існуючого до входження до складу Росії
адміністративного порядку, місцевих законів і установ, відносин земельної власності, вірувань, мови
і культури. Наріжним принципом національної політики було широке співробітництво центрального
уряду з неросійськими елітами, які в більшості своїй отримували права російського дворянства, що
полегшувало для центральної влади управління новою територією2. Важливим її принципом було і
те, що створювалися деякі переваги в правовому полі для неросійських етносів у порівнянні з
російським населенням (стосувалося поляків і певною мірою євреїв – К. В.). Ці етноси не
закріпачувалися, не рекрутувалися в армію (євреї до 1827 р.), мали податкові пільги та ін. Ці
принципи були характерними для всього періоду, але їх реалізація багато в чому залежала від
ставлення до російської панування з боку еліти інкорпорованого народу та інших чинників.
Порівняно мало проблем для російського уряду створювали Грузія, Вірменія, Україна, Білорусь і
Молдова, і дуже багато – мусульманські народи. Християнські народи, за винятком поляків, чинили
незрівнянно менший опір російської експансії, ніж ісламські3. Російські імператори, незважаючи на
всі відмінності в їх політиці у ставленні до неправославних конфесій, виявляли певну єдність. Усі
вони виходили з необхідності забезпечення цілісності держави і вкрай негативно ставилися до всіх
спроб проявів сепаратизму з боку духовенства будь-яких неправославних конфесії. Тому всі дії
з боку римського престолу, мусульманських держав або іудеїв (поняття «іудей» і «єврей»
в літературі кінця ХVIII – ХX ст. були тотожними) з метою встановити контроль над своїми
одновірцями в Росії жорстко каралися4. Протягом досліджуваного періоду політика царизму щодо
православних сповідань реалізовувалася різними методами. Спочатку для кожного віросповідання
розроблялася система управління, спрямована на включення його в російську імперську структуру
1

Філінюк, А.Г. (2010). Правобережна Україна напрікінці XVIII - на початку ХIX століття: Тенденції
розвитку і соціальні трансформації. Кам'янець-Подільський: «Аксіома», 132.
2
Дякин, В.С. (1998). Национальный вопрос во внутренней политике царизма (XIX – начало XX ст.).
Санкт-Петербург: «Лисс», 11.
3
Миронов, Б.Н. (2000). Социальная история России периода империи (XVIII – начало XX в.). Т.1.
Санкт-Петербург «Дмитрий Буланин», 25, 30, 31, 32, 33, 35.
4
Тихонов, А.К. (2008). Политика Российской империи по отношению к католикам, мусульманам, иудеям
в последней четверти ХVІІІ – начале ХХ в.: дис. док. ист. наук: спец. 07.00.02.
<www.dissercat.com/content/politika-rossiiskoi-imperii-po-otnosheniyu-k-katolikam-musulmanam-iudeyam-vposlednei-chetve> (2017, Лютий, 01).
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через створення органів, повністю підконтрольних імператору. У міру її створення продовжували
існувати старі і створюватися нові обмежувальні закони для цих трьох конфесій. Політика
офіційного Санкт-Петербурга була орієнтована на підтримку тих політичних сил, які консервували
або хоча б гальмували здійснення національних прагнень населення регіону. Як справедливо
підкреслює А. Філінюк, кооптуючи польських магнатів і шляхту в дворянство, уряд не стільки мав
на меті союз з ними, скільки прагнув їх нейтралізувати і не допустити їх об’єднання з українцями1.
Зі свого боку, підкреслимо, що самодержавство прагнуло також внести розкол у середовище
українців. Для цього використовувався той факт, що корінне населення Правобережжя зберегло
пам’ять про нав’язування унії на шкоду православ’я, із застосуванням економічних методів впливу.
Головним прагненням російського уряду щодо католицького населення стало бажання створити
власну російську римсько-католицьку церкву, вільну від римського папи, з призначеним
імператором архієпископом. Кінцевою метою цього курсу повинні були стати ізоляція католиків від
поляків («располячивание католицизма») і російських католиків від римського папи і римськокатолицьких монастирів від їх керівників орденів в Європі2.
На відміну від Лівобережжя, де росіяни грали провідну роль в ХІХ ст., поляки залишилися
найважливішою групою в Правобережжі, в так званому Південно-Західному краї (Волинської,
Київської та Подільської губерніях)3. Більше того, поляки не полишали ні найменшої можливості
для продовження реалізації колонізаторської політики на його території. Російська влада, в свою
чергу, цілеспрямовано насаджували міжнаціональні протиріччя в Правобережній Україні, щоб
забезпечити власний інкорпораційний курс в регіоні. Відзначимо, що сучасні російські вчені
продовжують розглядати Україну, як частину Росії і розцінювати її завоювання і підкорення
Москвою, як кращі наслідки для українців4.
Перед повстанням 1830 – 1831 рр. поляки, як відомо, намагалися заручитися підтримкою
широких мас українського селянства (гасло «за нашу і вашу свободу»). Першим практичним кроком
російської влади, який досить швидко звузив можливості застосування українського селянства
в підтримці польського повстання стало видання головнокомандувачем російськими військами
фельдмаршалом Ф. Остен-Сакеном звернення до українських селян 19 травня 1831 р. Відозва
називалася «Сповіщення про діяльність заколотників в Київській, Подільській і Волинської
губернії». У цьому документі, зокрема, писалося: «Не вірте їм (польським повстанцям – К.В.), а тих,
які будуть намовляти і силувати до бунту, намагайтеся схопити і доставити начальству. Ви вже
не будете належати тим поміщикам, які повстануть проти законної влади»5. Відозва Ф. ОстенСакена була зачитана священиками в усіх православних церквах краю, і народ з ентузіазмом
відгукнувся на його заклик, адже у свідомості кріпосного селянина захисником народу завжди був
«добрий монарх», а ворогом «поганий пан», більш того, поляк.
На Полтавщині і Чернігівщині для боротьби з поляками стали формуватися козацькі
українські полки (8 тис. чол.). 6 травня 1831 р. був виданий царський указ про формування
українського (офіційно малоросійського) козацтва з числа місцевих селян, яким було обіцяно
звільнення від кріпосної залежності. Через шість тижнів це добровільне військо вже було в поході
з Чернігова для придушення повстання6. Однак козацькі полки не встигли вступити в бій
з польськими повстанцями Правобережної України, так як в той час царські війська розгромили
польські шляхетські загони і повстання в регіоні було придушене. Головним наслідком цього були
масові репресії, спрямовані насамперед проти польської шляхти, католицької та уніатської церков.
Було закрито багато костелів і монастирів, польські навчальні заклади. В уніатів відібрали
1
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2
Тихонов, А.К. (2008). Политика Российской империи по отношению к католикам, мусульманам, иудеям
в последней четверти ХVІІІ – начале ХХ в.: дис. док. ист. наук: спец. 07.00.02.
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Почаївський монастир і Барську василіанську школу. У багатьох учасників повстання конфіскували
маєтки і віддали їх росіянам або перетворили на військові поселення. Збіднілу чиншову шляхту
стали перетворювати на кріпаків-однодворців та міщан, що в майбутньому сприяло насильницькій
асиміляції з українським селянами. Документи архівів і тогочасної періодичної преси свідчать про
позбавлення привілеїв польської шляхти після повстання 1830 – 1831 рр. Матеріали Подільської
палати цивільного суду подають відомості про розшук польських дворян, які виїжджали для
підтримки повстанців етнічної Польщі з території Поділля, а їхні маєтки підлягали конфіскації.
У цьому контексті фігурує Ушицький повіт, де згадуються поміщики Сабанський, Красицький,
Гриневич, Станевич і інші1. Газета «Подольские Губернские ведомости» від 4 квітня 1842 р подає
рубрику «О лицах, непризнаных в дворянском звании», де йдеться про позбавлення статусу
дворянства. Зокрема, вказується на жителів с. Глушківці Проскурівського повіту Шабанських,
жителів с. Головчинці Літинського повіту Гупаловських, жителя м. Бар Матушевського2. Та ж газета
від 10 жовтня 1842 р. у тій же рубриці повідомляє про позбавлення прав дворянства і виключення
з родовідних книг жителів м. Жванчик Ушицького повіту Соболевських, жителів м. Чорний Острів
Проскурівського повіту Галузінських3. Дворянин с. Крошня Житомирського повіту Волинської
губернії Т. Струтковський звинувачувався в участі у польському повстанні 1830 – 1831 рр. і його
було переведено в кріпацький стан, хоча російська влада і визнавала, що він колишній дворянин4.
Більше того, протягом 1832 –1835 рр. було видано кілька нормативно-правових актів про правове
становище різних суспільних станів Правобережжя, реалізація яких передбачала мінімізацію
відмінностей в соціальній структурі суспільства. Вони склали юридичну основу для перевірки
правомірності легітимності шляхти і надання їй статусу російського дворянства. Одночасно під
загальним керівництвом генерал-губернатора В. Левашова працювали ліквідаційні комісії, які
конфісковували у власність держави маєтки учасників Листопадового повстання. Протягом 1832 –
1850 рр. бл. 340 тис. безземельних дворян було виключено з родовідних книг. Шляхтич, який хотів
скористатися титулом, гербом як благородними привілеями, повинен був документально довести,
що його батько, дід і прадід безперервно ними користувалися. Подільські шляхтичі мали довести
свою благородне походження спеціальній геральдичній комісії, яка перебувала в Мінську5.
Російська імперія не була спроможна забезпечити чиновників достатньою платою, що породжувало
корупцію. Саме тому в умовах корупції часто вдавалося фальсифікувати документи, як на це
вказують архівні матеріали. Матеріали Подільського головного суду свідчать, що в 1810 р. шляхтич
А.Чоповський, житель м. Летичева, продавав фальшиві грамоти, що підтверджували дворянське
походження, за що і був притягнутий до кримінальної відповідальності6. Російська влада під час
повстання 1830 – 1831 рр. намагалися використовувати протиріччя між українськими селянами і
польськими поміщиками. Як свідчать документи, польським повстанцям удалося залучити на свій
бік лише 1273 особи з українських селян, а це зовсім мало7. Крім того, невідомо, скільки чоловік із
цієї кількості були українцями за походженням і скільки пішли в повстанські загони з власної волі.
З іншого боку, російське самодержавство не виконало обіцянок перед українськими селянами, які
співпрацювали з ними. Становище селян стало ще гіршим, ніж було перед повстанням. Царизм не
захистив їх від помсти польських панів8. Цікаво, що з українських селян, які допомагали російській
владі викривати польських повстанців, лише один С. Бурделюк з Волині за донос на свого
польського пана-повстанця був звільнений із кріпацтва9. У цьому контексті підкреслимо, що доноси,
згідно із законодавством Російської імперії, вважалися обов’язком кожного громадянина.
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Бюрократизація, створення великого штату каральних органів, штату агентів-донощиків
у великих розмірах утвердилася за Миколи I, хоча ця система в Росії існувала завжди і часто була
спрямована на розпалювання міжнаціональної ворожнечі. Конкретні факти: київський військовий
губернатор своїм указом від 5 вересня 1798 р зобов’язував поміщиків Київської губернії ретельно
стежити за особами польського походження і доповідати керівництву губернії1.
У 1816 р. в с. Сягрів Подільської губернії шляхтич Ф. Рогульський мав необережність під час
богослужіння в церкві висловитися проти царя Олександра I. У матеріалах Подільського головного
суду є цілий список осіб, які були присутні в храмі і чули «оскорбительные речи против Александра
Павловича»2.
Однак, незважаючи на репресії російської влади щодо польських повстанців Правобережної
України, царизм не досягнув бажаних результатів в приборканні польських впливів у регіоні. Адже
російському самодержавству навіть за царя Миколи I (відомо, що за царів Павла І і Олександра I поляки
мали великі привілеї) не вистачало чиновницького апарату в регіоні. Саме тому колишня польська
шляхта, яка показала своє лояльне ставлення до російської влади і надалі зберігала свою провідну роль
в регіоні. Украіна протягом першої половини ХІХ ст. залишалася твердинею старих порядків.
Для прикладу наведемо матеріали Центрального Державного історичного архіву України
в м. Києві по православному (українському) населенню Новоград-Волинського повіту Волинської
губернії за 1834 р. Граф Потоцький володів с. Дубрівка (134 двори, 535 чоловіків і 527 жінок),
с. Радулин (63 двори, 256 чоловіків і 249 жінок), с. Свинобичі (36 дворів, 142 чоловіки та 154 жінки),
с. Суємці (108 дворів, 434 чоловіки та 431 жінка), с. Середня (7 дворів, 28 чоловіків і 37 жінок) та
іншими населеними пунктами. Поміщик Врочинський мав у власності с. Мокре (36 дворів, 150 осіб,
119 жінок), поміщик Дарафкович володів с. Закриниччя (19 дворів, 78 осіб, 79 жінок), с. Вересна
(7 дворів, 28 чоловіків, 31 жінка), поміщик Іздебський був власником с. Стовпи (6 дворів,
23 людини, 25 жінок). Поміщиця Карвацька мала у власності м. Любар (353 двори, 1417 чоловіків,
1428 жінок)3. У 1850 р. бл. 5 тис. польських землевласників мали у своїй власності 90% землі і
1,2 млн. селян-кріпаків Правобережжя, де було зосереджено 60% дворян4. Не випадково
французький дослідник Д. Бовуа стверджує, що «польська Україна зникає в 1917 – 1920 рр.»5.
Іншим фактом, який характеризує російську національну політику щодо насадження
міжетнічних протиріч в Правобережній Україні, було розгортання широкого наступу на історичні
традиції, які склалися на її території протягом століть. Ставилося завдання в короткий час
ліквідувати всі відмінності від Росії щодо землеволодіння та землекористування. Саме в час
правління київського генерал-губернатора Д. Бібікова, який правив регіоном в 1837– 1852 рр., його
посада набула національної місії6. На думку історика М. Бармака, її юридичною основою став
рескрипт імператора Миколи І «Наставление киевскому военному, подольскому и волинскому
генерал-губернатору», підписаний 13 вересня 1840 р.7 З одного боку, він до певної міри
регламентував повноваження та правовий статус посади генерал-губернатора, а з іншого –
націлював його діяльність на кінцеву мету імперської політики в Правобережній Україні: «злиття
краю з Великоросією». Власне, й інвентарна реформа, яка проводилася в 1847–1848 рр. була
спрямована не стільки на полегшення соціально-економічного становища селянства, скільки на
обмеження польського впливу у Правобережжі через ослаблення структури кріпацтва. Інвентарні
правила дещо збільшували площу селянських наділів, скорочували панщину до трьох днів,
поміщики не мали права віддавати селян у рекрути або засилати до Сибіру, втручатися в особисте
життя своїх підданих і карати без рішення суду8. Це було зроблено в основному з політичних
1

Центральний державний історичний архів України в м. Києві, ф. 442, оп.1, спр.23, арк. 1.
Державний архів Хмельницької області, ф.120, оп.1, спр.918, арк. 20 – 21.
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Субтельний, О. (1991). Україна: Історія. Київ: «Либідь», 244.
5
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«Студії з архівної справи та документознавства», 85.
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Бармак, М.В. (1996). Генерал-губернатор в системі регіонального управління правобережними українськими
землями (1825–1856). Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету
імені Володимира Гнатюка. Серія «Історія». Вип. 1., Ч. 1. Тернопіль: Вид-во «ТНПУ ім. В. Гнатюка», 5.
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Гудь, Б. (2000). Українці – поляки: хто винен? У пошуку першопричин українсько-польських конфліктів
в першій половині ХХ ст. Львів: «Кальварія», 45.
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мотивів, щоб привернути симпатії українського селянства на бік російської влади в Правобережній
Україні в боротьбі проти поляків, а також для ослаблення антикріпосницького руху, придушення
якого вимагало значних зусиль і витрат.
В архівних матеріалах є дані про те, що місцеві поміщики, як правило поляки, ігнорували самі
інвентарні правила. Для прикладу наведемо рапорт поліцейського ісправника Проскурівського
повіту Подільської губернії в 80 маєтках. Зокрема, російська влада відзначала, що, незважаючи
на заборону польського діловодства, в Правобережній Україні воно велося саме польською мовою, а
не російською. Вибірково вкажемо прізвища польських поміщиків, які ігнорували інвентарні
правила: Раціборовський (с. Буйволівці), Яцковський (с. Варівці), Білецький (с. Перегонка),
Скібневський (с.Райківці), Марцинкевич (с. Доброгорща), Стршалковський (с. Матвійківці),
Чайковський (с. Калинівка), Комаровський (с. Копачівка), Жеромський (с. Бокіівка) та ін.1
У с. Калинівка Проскурівського повіту місцевий поміщик-поляк Ф.Чайковський в 1849 р.
примушував вагітних жінок до важких робіт і не виплачував грошей за виконання роботи, що
суперечило інвентарним правилам2.
Таким чином, інвентарні правила фактично не виконувалися польськими поміщиками.
Українське селянство, в силу своєї затурканості, не усвідомлювало до кінця хитрощів урядових
указів, і в цьому випадку сприймало крок царської влади дуже радикально. Практично по всій
території Правобережної України прокотилася хвиля антипоміщицьких (антипольських) виступів,
мета яких в основному зводилася до відмови виконувати панщину. В цілому ряді маєтків непокора
селян поміщикам набула таких загрозливих масштабів, що російська влада була готова застосувати
військову силу. У Правобережній Україні було зафіксовано понад 300 випадків селянських
заворушень, пов’язаних із введенням інвентарної реформи3.
Проте після 1848 р. царизм вже припиняє репресивні акції щодо польських поміщиків,
розпочаті відразу ж після придушення повстання 1830 – 1831 рр. У 1855 р. польським
землевласникам вдалося остаточно припинити дію інвентарної реформи, в результаті чого
експлуатація українського селянства в Правобережжі знову посилилася, а соціальний і національний
антагонізм ще більше загострився. Російська влада ставила завдання асиміляції іудейського
населення і перетворення його в повноправних підданих Російської імперії. Шляхи «виправлення»
іудейського населення російська влада вбачила в залученні іудеїв до продуктивної праці, зрозумілої,
звичної і шанованої місцевим християнським населенням, а також у руйнуванні кагальної
організації. Всі обмеження, які стосувалися іудейського населення, стосувалися саме цього боку
діяльності. Не випадково, що іудеї, які прийняли православ’я і здобули середню і вищу світську
освіту, а також купці першої гільдії, які відслужили рекрутську повинність, могли селитися по всій
території Російської імперії4.
У 1827 р. був прийнятий Указ про притягнення євреїв до виконання рекрутської повинності і
скасування грошового збору, який її замінював5. У цьому ж році відповідно до Статуту рекрутської
повинності і військової служби євреї, які відслужили повний термін в нижчих чинах, не маючи при
цьому стягнень і при наявності позитивної характеристики, могли бути прийняті на державну
службу. Решта євреїв не приймалися на державну службу до тих пір, поки перебували в іудейській
вірі6. Таким чином, рекрутська повинність була способом зміцнення імперії, а також важливим
компонентом формування великоросійської нації. Це здійснювалося таким чином: рекрути з числа
українців, євреїв, поляків часто за довгі роки служби втрачали свою національну ідентичність і
перетворювалися в відданих російських солдатів, які відповідно до армійських понять
1
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ототожнювали себе зі словом «росіянин». Перші кроки на шляху асиміляції рекрутів проходили,
починаючи з рекрутського прісуствія при внесенні їх прізвищ до списків незвичайних для російської
мови прізвищ, які часто замінялися іншими, як правило, за ім’ям батька1. Виходячи з цього, і
сьогодні серед населення України так багато Іванових, Петрових, Сидорових. Нараховувалось
24 позиції, за якими іудеї платили кагалам всілякі збори. Такий стан вимагало від євреїв-іудеїв
заробляти швидко, багато і з найменшими витратами. В результаті від влади кагалів страждало перш
за все саме іудейське населення смуги осілості. Багато в чому з цих причин в 1844 р. російська влада
заборонили кагали. Однак їх тут же замінили так звані божичі дозори, які виконували практично ті
ж функції. У Росії в XIX ст. налічувалося більше половини єврейського народу світу. Переважна
більшість їх займалася своїми традиційними ремеслами, перш за все такими, як лихварство, яке
було чужим християнській етиці. Перевага православ’я в питаннях поширення віри
на неправославне населення пов’язано перш за все з проблемою збереження єдності держави, яка
в тих умовах повинна була спиратися на титульну народність. Обмеження для основних
неправославних релігій розглядалися і приймалися тільки в тих випадках, коли російська влада
вважала їх носіїв небезпечними для цілісності держави2.
Таким чином, національна політика в Правобережній Україні наприкінці XVIII – першій
половині XIX ст. характеризувалася певними алгоритмами, спрямованими на інтегрування її
суспільства в державний організм Російської імперії. Якщо за часів Катерини ІІ переслідувалася
мета досягнення однорідності й уніфікації всіх сфер суспільного життя, то за Павла І царизм
змушений був рахуватися і поважати традиції в регіоні. Після 1815 р. він став на шлях форсованої
інтеграції Правобережжя, а починаючи з 1831 р., – її активної реалізації в зв’язку з тим, що етнічна
проблема поляків набула виразного політичного забарвлення. Істотним етапом у цьому контексті
став період після інвентарної реформи 1846 – 1847 рр., бо її введенням влада намагалася приборкати
вплив польської шляхти, використовуючи протиріччя між українськими селянами і польською
шляхтою. Але в цілому залишалася єдиною спрямованість національної політики при всіх
імператорах, різними були лише методи й темпи її реалізації. Санкт-Петербург на всіх етапах
заохочував і використовував суперечності між етносами та конфесіями регіону. Звичайними
явищами було презирство й неповага з боку російської влади до місцевого населення. У відносинах
між росіянами й українцями домінували напруженість і недовіра. Самодержавство виходило з того,
що росіяни являли пануючу націю, якій належала влада. Єврейське населення, яке було залучене
з 1827 р. до фізичного виконання рекрутської повинності, мало певні пільги з боку самодержавства,
але все-таки не змирилося з асиміляторською політикою влади й різними способами намагалося
зберегти свою національну самобутність, релігію та історичну пам’ять. Єврейське питання так
і не було вирішено на користь Російської імперіі.
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LIFE AND ACTIVITY OF THE HONORARY MEMBER OF KYIV
ST. VOLODYMYR UNIVERSITY – FRIEDRICH MEHRING
Historically-biographical analysis of work of the Honorary Member and the Professor Emeritus
of Kyiv St. Volodymyr University Friedrich Mehring is performed in the article. He was the
eminent scientist with different scientific interests, talented teacher, legendary physician, and
public statesman, amateur of park building, businessman, philanthropist and patron of art.
The looks, scientific conceptions and priorities of Friedrich Mehring are analyzed in a view
of different fields of therapy, general hygiene, forensic medicine, physiology, pharmacology,
nervous diseases and history of medicine, which was inalienable part of creative characters
of the Professor for years. The study is focused on his research activity at the Medical
Department of the University and contributions to development of a medical science.
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university, therapeutic clinic, university clinical facilities.
У зародженні та розвитку української науки, освіти, медицини велику роль зіграли Почесні
члени Київського університету Святого Володимира, серед яких був, у другій половині
XIX століття, Фрідріх Фрідріхович Мерінг, 30-річну професорську діяльність якого високо оцінив
університет1. Коли і кому присуджували таке почесне звання доречно проаналізувати.
Університети в Російській імперії створювали на зразок німецьких та австрійських. Право
університету на відзначення відомих особистостей законодавчо закріплювалося в університетських
статутах. В Росії перше положення про обрання почесних членів з’явилося у 1804 році, коли
імператор Олександр I затвердив статути Московського, Казанського і Харківського університетів.
До розділу п’ятого (Про почесних членів) статуту увійшло сім параграфів, у яких з’ясовували статус
почесних членів, його важливість для університету, критерії добору осіб2.
Якщо у європейських університетах церемонія присудження почесного докторського ступеня
проходила велично, урочисто, то в Російський імперії все було стримано, буденно. Це можна
пояснити на прикладі Київського університету Святого Володимира, де у 30-х роках XIX століття
ще була малочислена університетська Рада та жорсткий контроль за нею з боку попечителя.
Обрання перших почесних членів відбулося на засіданні Ради університету Св. Володимира
9 червня 1834 року під головуванням попечителя Є. фон Брадке за присутністю чотирьох
професорів і секретаря. Засідання було присвячене порядкові урочистого відкриття університету.
15 липня 1834 року урочисто відкрився Київський університет Св. Володимира. Традиція
обрання почесними членами Київського університету Св. Володимира осіб, які своєю діяльністю
ніякого відношення до науково-педагогічної роботи не мали продовжувалась до 1919 року
з обранням генерала А. Денікіна почесним членом університету.
У другій половині 80-90-х років почесні звання та ступені дедалі більше використовувалися
для відзначення, передусім, багаторічної наукової чи викладацької діяльності вітчизняних та
іноземних членів. Більше ніж 30-річну професорську діяльність Фрідріха Фрідріховича Мерінга,
оцінив і університет Св. Володимира.
1
2

Короткий, В. (2005). Почесні члени і доктори університету Святого Володимира. Київ, 28.
Короткий, В. (2005). Почесні члени і доктори університету Святого Володимира. Київ, 11.
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Так, в особовій справі Мерінга Ф.Ф зазначено, що завдяки поданню Ради університету
Св. Володимира Міністр Народної Освіти від 4 січня 1887 року наказом №267 затвердив присвоєння
звання Почесного Члена університету1.
Професор медицини Мерінг Ф.Ф. виходець з Німеччини. В університеті Св. Володимира,
в другій половині XIX століття працювало чимало німців, які поступово створили велику німецьку
діаспору у Києві.
У 1834 році в Києві було засновано університет, викладати в ньому запросили професорів
Дерптського університету, серед яких було чимало німців, які поповнили ряди київської наукової
інтелігенції в сферах медицини, ботаніки, зоології. На медичному факультеті університету
викладали: фармакологію й загальну терапію, професор В. Беккер, анатомію – професори В. Бец і
О. Вальтер – видатні науковці, які створили в Києві один з найкращих у Європі анатомічних театрів.
Теоретичну хірургію читав фон Гюббенет, патологію – Ю. Мацон, акушерство і гінекологію –
Г. Рейн, терапію – Ф. Мерінг, знаний у Києві лікар2.
На інших факультетах університету також працювало чимало німців. Так, професор
правничого факультету М. Ренненкампф довгий час був ректором університету. Такі відомості про
склад професури Київського університету подають документи архівів ЦДІА УК та ДАК.
На початку 1841-1842 навчального року розпочинаються заняття на медичному факультеті
Київського університету. У донесені імператорові «Про відкриття першого медичного курсу при
Університеті Св. Володимира» від 8 жовтня 1841 року міністр освіти С.С. Уваров писав, що
«медичний факультет почав працювати»3. Новий факультет з 22-ма студентами розпочав навчання.
У 1853 році Ф.Ф. Мерінг в місті Дерпті пройшов іспит на ступінь доктора медицини та
захистив свою лейпцигську дисертацію. М.І. Пирогов запропонував молодому колезі взяти участь
у конкурсі на зайняття кафедри приватної патології та терапії в Київському університеті
Св. Володимира. Ф. Мерінг відправляє до університету свої медичні праці, у трьох томах,
на запропоновану М.І. Пироговим тему «Про історичний розвиток аускультації та перкусії».
Чекаючи результатів конкурсу, влаштувався лікарем у маєтку відомого мецената мистецтв та науки
Г.С. Тарновського в селі Качанівка Чернігівського губернії, де знайомиться з новими друзями,
кращими представниками культурного товариства того часу4. У довіднику з історії України
надається характеристика сім’ї Тарновських. Це український козацько-старшинський рід кінця XVII
– початку XX століття, походив з Лівобережної України, володів значними маєтностями
у Київській, Чернігівській та Полтавський губерніях. Найвідоміші представники: Григорій
Степанович Тарновський (1788-1853) – український меценат, дядько В. Тарновського (старшого).
У його маєтках Качанівці (тепер Ічнянський район Чернігівської області) та Потоках (тепер село
Потік Миронівського району Київської області) у різний час бували М. Гоголь, М. Глінка, С. ГулакАртемовський, М. Максимович, М. Маркевич, П. Забіла та інші. У 1839 році Григорій Степанович
познайомився з Т. Шевченком, який в 1843-1845 роках гостював у його садибі. Т. Шевченко
на замовлення Тарновського виконав кілька художніх творів, зокрема, картину «Катерина»5.
У садибі Тарновських, молодий Мерінг працює домашнім лікарем і одночасно займається
улюбленою справою – садівництвом. У навчальних планах німецьких вишів того часу давали
години з організації ландшафтного паркобудівництва. Тому, подібно садівникам сусідньої садиби
Галаганів у Сокоринцях, що на Чернігівщині, Ф. Мерінг залюбки займався і садами. Про це
згадується у переписці Тарновських6. Виходячи зі спогадів поета М. Маркевича, великого знавця та
поціновувача квітів і рослин, дізнаємося, що досвідчених садівників виписували в багаті садиби
із-за кордону. В основному це були німці. Так, в Яготині працював відомий садівник Пельц, у Білій
Церкві – Енс, в Катеринославі – Гуммель, в Качанівці – Мерінг (у маєтку мав пошану та окрему
домівку). Поет М. Маркевич називав паркобудівників придуманим поетичним титулом –
«крокосмейстор»7.
1

Державний архів м. Києва. Фонд 16, Справа 4762, Опис 465, Арк. 309.
Гирич, І. (2011). Київ в українській історії. Київ, 183.
3
Гончарук, Е. (1991). 150 лет Киевскому медицинскому институту. Киев, 34.
4
Солейко, Л. (2005). Профессор Федор Меринг – возвращение в отечественную науку. Винница, 15-16.
5
Підкова, І. (2002). Довідник з історії України. Київ, 845.
6
Родичкин, И. (2000). Качановка: история создания, культурная жизнь, персоналии. Ландшафтный дизайн –
Украина, вып. 3. Киев, 5.
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Маркевич, Н. (1831). Украинские мелодии. Москва, 8.
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Чекаючи результатів конкурсу на посаду анд’юнкта медичного факультету Київського
університету Св. Володимира в 1851-1853 роках, Ф.Ф. Мерінг старанно працював і лікарем, і
паркобудівником у садибі Тарновських. Про теплі та дружні стосунки між професором і
Тарновськими свідчить картина художника А. Волоскова «За чайним столом» (1851р.), яка
експонується сьогодні у Російському художньому музеї (м. Санкт-Петербург). Дослідники
Качанівки відзначають, що в період 1840-х-початку 1850-х років цей палацо-парковий комплекс
повністю сформувався і зберігається реставраторами до сьогодні. Співробітники заповідника мають
відомості про планування Мерінгом сусіднього Тростянецького парку1.
Вивчаючи архівні матеріали, що пов’язані з науково-педагогічним становленням професора,
знаходимо прохання керівництва медичного факультету до Ради університету Св. Володимира про
призначення лікаря Мерінга ад’юнктом на кафедру приватної терапії: «Цей лікар має прекрасну
рекомендацію від нашого знаменитого професора М.І. Пирогова». Підкреслюється шанобливе
ставлення до професора усією професурою університету. З огляду на викладену вищу інформацію,
факультет просить дозволу на призначення Мерінга ад’юнктом кафедри Державної лікувальної
терапії від 5 липня 1853 року2.
Після позитивного рішення Ради університету ректор Траутфеттер від 10 липня 1853 року
звертається з проханням до генерал-губернатора Києва Васильченкова дати згоду про призначення
Ф.Ф. Мерінга ад’юнктом кафедри Державної лікувальної терапії медичного факультету
університету3.
У Південній армії лютував сипний тиф, тому, на допомогу М.І. Пирогову на фронт їдуть
професори С. Алфер’єв і Ф.Мерінг, для надання медичної допомоги хворим. Паралельно вивчаючи
та досліджуючи хворобу в російських та союзних військах4.
Вивчаючи лікування хворих на тиф, автори заперечували, ще тоді традиційні засоби лікування
кровопусканнями, блювотними та проносними методами. Навпаки, рекомендували підтримувати
сили хворих вживанням високоякісного вина та постійною зміною положення тіла хворого.
Прибувши до Одеси, де в той час попечителем навчального округу був М.І. Пирогов5,
С. Алфер’єм та Ф. Мерінг побачили, що місцеві лікарі використовують обгортання холодними
вологими простирадлами та обливанням голови холодною водою, тобто, – гідропатичне лікування,
впровадження якого не справедливо приписувалося німецькому лікарю Брондту, робота якого
вийшла на чотири роки пізніше звіту київських лікарів. Звідси, право на першість надрукування
в пресі методу лікування хворих на тиф холодною водою належить київським професорам. Пізніше,
російський вчений А. Остроумов дав фізіологічне обґрунтування цьому методу.
Кмітливий розум та спостережливість Ф.Ф. Мерінга дозволили в подальшому використовувати
отриманий досвід у військовій гігієні. У своїх лекціях, високу захворюваність солдат пояснював тим,
що «їх життя підтримується поганою їжею. Солдати не рідко бувають блідими, а у старості дуже
виснажені. Вологість у казармах веде до лихоманки, стражданням шлунку…»6.
В його особовій справі підкреслюються заслуги перед новою батьківщиною в період війни,
в боротьбі з епідемічним тифом. Нагороджено орденом Святої Анни 3-го ступеня, а також
«найвищим наказом» від 12 лютого 1857 року за №31 підвищено по кар’єрній драбині – надвірний
радник. 13 грудня 1858 року призначається екстраординарним професором на тій же кафедрі.
26 серпня 1856 року отримав ще одну важливу нагороду – темно-бронзову медаль на Андріївській
стрічці для петлиці в одязі. Пізніше, стає кавалером ордену Святого Володимира 4-го ступеня
(11 грудня 1859 року)7.
Ф.Ф. Мерінг передає кафедру державного лікароведення професору Ф.Ф. Едгардту, хоча,
рубрика «Вісник» журналу «Сучасна медицина» свідчить про те, що лекції з улюбленої історії
медицини Федір Федорович продовжує читати до 1872 року8.
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До кінця 50-х років XIX століття викладання внутрішніх хвороб відбувалося на трьох
кафедрах: терапії і лікарської діагностики, факультетської і госпітальної терапії. Була створена
кафедра спеціальної патології й терапії, на якій викладалися предмети з нервових, душевних та
шкірних хвороб. З метою покращення клінічного викладання та підготовки викладацьких кадрів,
з практичних дисциплін професора Ф.Ф. Мерінга й Х.Я. фон Гюббенета, рекомендували ввести
штат асистентів при університетських клініках, а також приєднати госпітальну клініку до міської
лікарні. Практичні знання для студентів значно розширяться та поглибляться. Також рекомендували
збільшити години навчальної програми в анатомічному театрі, тобто, збільшити кількість
практичних занять1.
Після перевірки навчальних закладів Київського навчального округу, міністром народної
освіти Є.П. Ковалевським, в липні 1859 року, який у звіті царю про стан Київського університету
Св. Володимира підкреслив, що «медичний факультет має багато шанованих професорів, двоє
з яких – професор оперативної хірургії Караваєв та приватної терапії Мерінг зробили б честь
кращим із європейських університетів», пропонує міську лікарню Києва зробити клінічною базою
медичного факультету. На звіті імператор написав «Зметикувати…»2. На жаль, реалізація цієї
пропозиції була неможлива ще роки, хоча, на медичному факультеті вже навчалося більше
500-та студентів.
У фондах Державного архіву міста Києва знаходяться документи, що свідчать про наміри
професора одружитися у 1859 році, в одному з яких пишеться: «Його Високо поважності та ректору
університету Св. Володимира Рудольфу Ернестовичу (на той час ректором університету був
Трауфеттер Р.Е). Честь маю просити видати моє свідоцтво до вступу мною в законний шлюб
з дівчиною Катериною Михайлівною Тамара. Київ 11 квітня 1859 року. Ординарний професор
Мерінг»3. Інший документ – свідоцтво від ректорату. «Пред’явник – викладач Імператорського
університету Св. Володимира, Надвірний радник і Кавалер, Доктор медицини Георг Фрідріх
Фрідріхович Мерінг, як з формулярного службового списку видно, сповідання Лютеранського,
38 років від роду, неодружений, а тому, до вступу в законний шлюб з дівчиною Катериною
Михайлівною Тамарою перешкод немає. На підтвердження чого дано йому Г. Мерінгу свідоцтво
з казенною печаткою»4.
Катерина Михайлівна Томара належала до аристократичної родини грецького походження.
У Катерини Михайлівни та Федора Федоровича Мерінгів було п’ятеро дітей: Софія (1860 р. н.),
Михайло (1862 р. н.), Надія (1864 р. н.), Сергій (1867 р. н.), Володимир (1869 р. н.)5.
Поряд з науково-педагогічною діяльністю Мерінг широко займається благочинністю.
У 1862 році стає консультантом єврейської лікарні в Києві, яка щойно відкрилась за допомогою
київського генерал-губернатора І. Васильчикова. Головним лікарем було призначено П. Нейштубе6.
Спочатку лікарня знаходилася на Воздвиженській вулиці, але в 1884 році на гроші цукрозаводчика
І. Бродського та попечителя лікарні купця А. Куперника, на трьох гектарах в районі Лук’янівки
лікарня займає особисту ділянку (сучасна територія Київської обласної лікарні)7. Лікарня створена
єврейською общиною та надає медичну допомогу всім хворим і називається «Єврейська безоплатна
клініка на Лук’янівці з безоплатним наданням ліків для осіб різних сповідань»8.
Ф.Ф. Мерінг, багато років безкоштовно консультував хворих у єврейській лікарні, також був
консультантом у Кирилівських богоугодних закладах, при лікарні Училища графині Левашової, при
лікарні Інституту благородних дівчат, Першої гімназії, Кадетського корпусу та Управління Київського
товариства Червоного Хреста, а також, був мировим суддею Васильківського судо-мирового округу9.
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Завдяки своєму таланту, постійній медичній практиці та благодійності набуває широкої
популярності не тільки в Києві, але й у всій імперії. Він лікував усіх. Граф С.Ю. Вітте у своїх
«Спогадах» писав: «Зрештою поступово Мерінг придбав таку величезну медичну практику, що
можна сказати, на півдні вважався медичним світилом. Його постійно запрошували на всі
консиліуми, і клініка його в Київському університеті вважалася відмінною; в цій клініці лікарі
набували масу знань. Взагалі, як професор і як медик, він склав собі дуже великі статки»1.
Московський терапевт Г.А. Захар’їн заявив, що найбагатший лікар Росії – Мерінг, бо приймає
велику кількість хворих2.
Виходячи з документів особистої справи Мерінга відомо, що отримував стандартну для
професури заробітну платню. Звичайно, з віком його статки збільшуються. «Г. Товариш Міністр
Народної Освіти пропозицією від 25 травня 1887 року призначити Г. Мерінгу за понад 30-річну
службу пенсію 1440 рублів, повний оклад утримання, присвоєного посадами ординарного
професора за штатом Імператорського Університету 23 серпня 1884 року 3000 рублів з дня вислуги
30-річного терміну»3.
Не тільки університетська діяльність та практика були джерелами великих прибутків
професора. Граф Вітте у своїх спогадах пише: «Складав він собі статок не тільки платою
за лікування і консиліуми, але й іншим шляхом, а саме: він всю єврейську бідноту лікував даром,
ніколи не брав з них грошей, ніколи не відмовляв цим бідним євреям і якщо були тяжкохворі, то
їздив лікувати їх в їх бідні єврейські халупи. Внаслідок цього Мерінг придбав величезну
популярність серед нижчого класу євреїв, і для того щоб йому віддячити, євреї постійно вказували
йому на різні угоди, купівля різних будинків, маєтків та ін… Що до яких можна було припускати,
що вони могли б бути перепродані на вигідних умовах. І ось Мерінг, керуючись порадами цих
євреїв, яких він знав безліч завдяки своїй великій безкоштовної практиці, постійно купував і
продавав різні маєтки й взагалі нерухомість. І по-суті, статок він нажив саме на цих операціях»4.
Свій статок Ф.Ф. Мерінг створив завдяки нерухомості.
Починаючи з 1871 року Ф.Ф. Мерінг був гласним міської думи. За рівнем прибутків займав
перше місце в київському реєстрі виборців 80-х років (із 3894 чоловік), а це означало, що був
найбагатшою людиною в місті. В той же час, відомий підприємець та меценат Нікола Терещенко,
в тому ж реєстрі виборців, за рівнем майнового цензу посів 16 місце. У 1883 році професор заплатив
1585 рублів оцінного збору – 10 % чистого прибутку.
В 1887 році Мерінг знову очолив список, який збільшився до 5746 домовласників, його
оцінний збір тепер вже становив 2545 рублів5.
Професор постійно жив проблемами Києва, намагався своїми зусиллями принести користь
киянам. Піклувався не тільки про розвиток медицини та вищої освіти, але й про становлення
середніх учбових закладів, таких як Колегія Павла Галагана, яка відкрилась 1870 року.
6 червня 1870 році імператор Олександр ІІ затвердив статут Колегії Павла Галагана. Його
основні положення: учбовий заклад знаходився під опікою міністерства народної освіти та
університету Св. Володимира, на навчання приймаються юнаки 16-річного віку всіх станів
православного чи греко-уніатського віросповідання.
Колегія складалась із трьох, пізніше чотирьох класів з об’ємом викладання трьох вищих
класів класичної гімназії. Навчальний заклад повинен утримувати за свій рахунок стипендіатів.
Після закінчення навчання юнаки повинні вступити до університету. Згідно статуту,
керівництво за роботою закладу доручалося Раді, до першого складу якої, в лютому 1871 року,
увійшли почесний попечитель Колегії – Г.П. Галаган, директор В.В. Григор’єв – запрошений
з Петербургу викладач математики, від університету – професор В.Я. Яроцький (історик),
П.Є. Ромер (фізик) і Г.М. Цехавецький (юрист), від міської думи – редактор газети «Кияни»
В.Я. Шульгін і професор Ф.Ф. Мерінг, які зайнялись розробкою учбових програм, підбором
педагогічного персоналу6.
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Колегія Павла Галагана стала єдиним місцевим в умовах тодішньої русифікаторської системи
«розсадником українства», де «по можливості робили все, щоб виховати українську інтелігенцію
позакласово, де можна всіх аристократів і плебеїв об’єднати в одну націю»1. Тому й сини
Ф. Мерінга також навчалися в Колегії Павла Галагана2.
Створюючи капітал операціями з нерухомістю, активно займаючись обов’язками гласного
міського думи та благодійністю, професор Мерінг всю душу віддавав улюбленій справі – медицині.
Його практика, фактично, носила науковий і філантропічний характер.
У 1864 році стає головою кафедри факультетської терапії, яку очолює, майже, 23 роки3.
Активна діяльність нового керівника звернула увагу міської громадськості. Щотижневик «Сучасна
медицина» в 1865 році писав, про зацікавленість студентів університетською клінікою під
керівництвом професора Мерінга4.
Студенти із задоволенням слухали лекції професора Мерінга. Не дивлячись на німецький
акцент він заслужив славу прекрасного лектора. Його лекції про терапію слухали не тільки
студенти, але й лікарі, колеги з інших кафедр. З великою теплотою згадував Ф.Ф. Мерінг свого
наставника, вчителя, старшого товариша М.І. Пирогова, який на цей час знаходився у своєму маєтку
Вишні, яку порадив йому придбати під Вінницею сам професор. «Деякі вважали, що Пирогов
відправився в Вишню на спокій. Але... ні про який спокій не могло бути й мови. До превеликого
хірурга тягнувся хворий люд, старий і малий, багатий і бідний. Після прийому хворих починаються
операції, потім перев’язки. До Пирогова в Вишню безперервно їдуть за порадами та підтримкою
молоді вчені і так само, як і він, сивочолі його учні. Він усіх приймав гостинно, нікому не відмовив
у пораді та допомозі»5.
1884 рік ознаменувався значною подією в науковому та культурному житті Києва.
Університет Св. Володимира святкував своє 50-річчя. Виразником визнання його вкладу в розвиток
світової науки була присутність на святкуванні багатьох учених з інших університетів Європи. Але
особливо приємними для професора Ф. Мерінга стали відгуки колег із Лейпцизького університету,
звідки він пішов у великий світ науки. У цьому ж році була видана повна праця Ф.Ф. Мерінга «Курс
клінічних лекцій»6. Але найдорожчим подарунком для медичного факультету стало завершення
через рік будівництва університетської клініки. Факультет отримав двоповерховий будинок по
Бібіковському бульвару (сьогодні бульвар Т Шевченка, 17), в якому розмістилися факультетські
терапевтичні і хірургічні клініки.
Найвищим науковим досягненням діяльності видатного клініциста Ф. Мерінга стала
діагностика тромбозу венозних артерій серця, відкривши цілу епоху в кардіології.
У 1887 році Ф. Мерінг тяжко захворів. У мемуарах графа Вітте описується і хвороба
професора, і те, як мужньо Ф. Мерінг її вивчав: «За декілька днів до своєї смерті, лежачи в ліжку,
він описував мені цю хворобу спокійним, холоднокровним чином, як би навіть дуже був
задоволений, що зміг її визначати, і говорив, що йому залишилося жити лише декілька днів»7. Федір
Федорович Мерінг помер 19 жовтня 1887 р.
В останню путь Ф. Мерінга – Почесного члена і Заслуженого професора університету
Св. Володимира, Таємного радника проводжав весь Київ: 100 тисяч чоловік – фактично все доросле
населення міста, у якому в кінці 80-х р. XIX століття було всього 165 тисяч жителів8. Поховали його
на Аскольдовій могилі. Міська преса в жовтні 1887 року декілька днів розповідала про смерть
Ф. Мерінга. Так, київський журналіст Ярон писав: «Смерть його була горем не тільки його сім’ї, але
і всіх киян. Панахида була видатна і Київ вперше побачив поховання за участі православних
священників, лютеранського пастора і рабина. Це було найкращим доказом великої любові
до Федора Федоровича всього київського населення»9.
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На могилі професора Мерінга був встановлений «масивний пам’ятник з білого мармуру. Вся
могила була у квітах та зелені. Пам’ятник оточений залізним парканом, закріплений на шести
колонах, на кожній з яких укріплені чавунні вази з квітами»1.
Час та люди не зберегли цвинтар великих киян – Аскольдову могилу. Разом із іншими
пам’ятниками загинули і сліди могили професора Ф. Мерінга.
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НА ШЛЯХУ ДО БОРОТЬБИ. РОДИНА, ДИТИНСТВО
І ЮНІСТЬ ВАСИЛЯ КУКА (1913-1929 Р.)
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THE WAY TO STRUGGLE. THE FAMILY, CHILHOOD
AND YOUNGER YEARS OF VASYL KUK (1913-1929)
The article explores the family history, childhood and early years of life of Vasyl Kuk, who was
the last fifth Chairperson of the Organization of Ukrainian Nationalists (Revolutionary) in the
Ukrainian lands (OUN-R). Simultaneously, he was the last Commander of the Ukrainian Insurgent
Army (UPA/УПА – in ukr.), also he was the Head of the General Secretariat of The Ukrainian
Supreme Liberation Council (UHVR/УГВР – in ukr.). The author researches the Kuks family, the
social situation in the family, everyday life, living conditions etc. The author uses personal
memories and unpublished manuscripts, notes of Vasyl Kuk to study the history of his family
during the First World War, next military conflicts and a new life in interwar Poland in the
western part of Ukraine. The research aimed at studying and scientific analysis of the social,
educational, national and cultural environment in which formed Vasyl Kuk, as a historical person.
Key words: Vasyl Kuk, the Kuks family, Organization of Ukrainian Nationalists (OUN), Ukrainian
Scout Organization «Plast», Zolochiv.
На початку XX ст. в Україні відбувся активний процес формування модерної української
нації, який був суттєво каталізований подіями Першої світової війни. Проте, в силу історичних
обставин, українцям, на відміну від їхніх багатьох сусідів, не вдалося закріпити оголошеної
на початку 1918 року своєї незалежної держави. Після поразки українських визвольних змагань
1917-21 рр., українські етнічні землі були знову розділені між сусідніми державами.
Особливо болісно втрату державності пережили підлітки та діти на очах у яких розгорталася
історична трагедія. Саме люди, народжені між 1905 – 1915 рр. згодом стали основою нової генерації
борців за незалежність України. Це покоління пережило надскладні випробування і тому вивчення
доль борців за незалежність викликає інтерес з дослідницької точки зору.
Історичний досвід покоління, яке пережило тяжкі випробування у XX ст., пройшло й вижило
в жорнах світових воєн, витримало терор найжорсткіших світових тоталітарних режимів, є для нас
актуальним й безцінним прикладом мужності і стійкості. Однією з таких яскравих особистостей
з героїчного покоління війн і збройної боротьби за державну незалежність України у XX ст.
є постать останнього Головнокомандувача Української повстанської армії й одного з лідерів
Організації українських націоналістів – Василя Кука, життя якого починається за рік до початку
Першої світової війни, об’єднує більшість трагічних періодів української історії XX ст.,
й закінчується вже в часи нашої сучасності періоду державної незалежності України.
Наукова актуальність даної статті обумовлена необхідністю вивчення ОУН і УПА, як
важливих історичних явищ. Без дослідження яких, ми не зможемо зрозуміти загальні процеси
в новітній історії України і регіону Центрально-Східної Європи в цілому, й, як наслідок, будуть
підірвані базові бачення сучасних політико-історичних процесів й можливого прогнозування
нашого подальшого цивілізаційного розвитку. А дослідження історії українського визвольного руху
XX ст. не можливе без розгляду окремих, провідних персоналій, таких як Василь Кук. Очевидним є
й те, що будь-яка персоналія проходить свій власний шлях становлення особистості, який
нерозривно пов’язаний із середовищем та історичної епохою в якій проходило дитинство та юність
тієї чи іншої особи. Саме на цей аспект, який часто в наукових роботах витісняється на другий план
історією безпосередньої діяльності, й спрямована дана праця.
Суспільна актуальність цього історичного питання постійно зростає, особливо в останні роки,
коли світ знову поринає у новий виток локальних збройних конфліктів та глобальної політичної
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нестабільності, а право України на незалежність й суверенність постійно ставить під сумнів
офіційний правонаступник СРСР.
Історія життя і діяльності Василя Кука приваблює дослідників українського визвольного руху,
оскільки це був той надзвичайно рідкісний випадок, коли була можливість отримати цінну
історичну інформацію не лише з історичних й архівних джерел, а безпосереднього у свідка, прямого
учасника ОУН і УПА, який, більше того, перебував на вищих керівних посадах в ОУН і УПА, брав
участь у вирішенні політичних викликів та завдань підпілля й особисто знав лідерів українського
визвольного руху. Серед великої кількості наукових праць присвячених Василю Куку варто
виділити роботи дослідників: О. Іщука, В. Мазуренка1, І. Патриляка2, В. В’ятровича3, В. Ведєнєєва4,
В. Гінди5, М. Крячка6. Поряд з працями істориків світ побачив роботи, які писалися більше
в публіцистичному стилі, яскравим прикладом цього напрямку є книга пенсіонера радянських
спецслужб Г. Саннікова, в якій окремо розглядається постать Василя Кука7.
Джерела з теми ранніх років та становлення особистості Василя Кука репрезентовані різними
типами й видами. За походженням, ми виокремлюємо персональні документи самого В. Кука, які
поділяються за видами на ідентифікаційні (свідоцтва, паспорти, особові справи в закладах навчання,
праці), та звітно-статистичні (табелі успішності в гімназії та університеті, характеристики цивільних
установ та ін.). В роботі також використані особисті документи, спогади та інтерв’ю Василя Кука,
які він надавав після 1991 року, адже останній командир УПА був освіченою людиною й розумів
важливість своїх спогадів та знань для української історії. Тому він сам писав і видавав мемуари,
щоденники і йшов на контакт із журналістами й дослідниками. До того ж, Василь Кук мав вищу
гуманітарну освіту і довгий час працював в Інституті історії та археографії НАН України, особисто
проводив дослідження історії діяльності ОУН і УПА, накопичував історичні матеріали, спогади,
рідкісну історіографію з даної проблематики й залишив для нащадків свій величезний архів, який
він заповів після своєї смерті Архіву Центру дослідження визвольного руху у Львові.
Також великий масив інформації про Василя Кука був накопичений органами безпеки СРСР,
який наразі зберігається в Галузевому державному архіві Служби безпеки України (ГДА СБУ).
Аналіз даних джерел свідчить, що вони були зібрані, головним чином, для формування оперативнорозшукової та кримінальної справи на В. Кука. Значна частина даних джерел, зокрема, є
оперативними звітами агентури КГБ СРСР в структурі підпілля ОУН середини 1940-х – першої
половини 1950-х рр. та протоколами допитів самого В. Кука після його арешту в 1954 р., де він
надає схематичний і, вочевидь, спрощений, завчений наперед, життєпис свого життя й свідомо не
розкриває цілу низку інформації та аспектів з власної біографії.
Метою роботи є дослідити дитинство і юність Василя Кука через висвітлення і аналіз історії
його родини на тлі історичного періоду початку XX ст. – по 1929 р., коли В. Кук зі вступом до ОУН
розпочинає новий етап свого життя.
Одинадцятого січня 1913 р. в Австро-Угорській імперії, за сорок кілометрів на схід від Львова,
в селі Красне Золочівського повіту на Тернопільщині (нині Бузький район Львівської області) у бідній
багатодітній українській традиційній селянській сім’ї Степана (1879 – 1959) та Парасковії (1888 –
1975) Куків народився син, який при хрещені 16 січня цього ж року отримав ім’я Василь.8
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Радянська пропаганда завжди змальовувала учасників українського національного збройного
підпілля, а особливо лідерів, як представників буржуазних прошарків суспільства, прагнучи
підкреслити антисоціалістичну й антинародну, опозиційну до комуністичного способу життя силу
в особі ОУН і УПА. Даний підхід добре вписувався в загальні ідеологічні постулати класової
боротьби. Однак Куки, як і більшість родин лідерів й учасників руху опору, були бідною
селянською сім’єю. Бідність була настільки великою, що сім’я Василя Кука не мала на початку
власного повноцінного житла. Не було й своєї худоби і господарства.
Ще до свого весілля (у 1908 р.), батько Василя Кука, Степан Матвійович, придбав половину
хати в Тацьки Дубеняк, яка емігрувала до Бразилії. В іншій половині будинку мешкала бездітна
сім’я рибалки Валентина та Ксеньки Когутів. Після смерті Валентина, Степан взяв під опіку
самотню літню жінку – власницю другої половини хати Ксенію, за якою він доглядав і отримав
від неї її частину в спадок1.
Зі слів самого Василя Кука, це була звичайна селянська хата, крита соломою, яка ділилася на
дві половини: з одного боку кімната, по середині – сіни і з іншого боку ще одна кімната (комора).
В типовій для українських селян початку XX ст. житловій кімнаті була піч, одне ліжко, стіл,
припічок коло печі і лавиці під стінами. На печі спала літня жінка, на ліжку спали дорослі, а в ногах
– малі діти, які, з часом дорослішання, тулилися на припічку, лавицях і підлозі2. В таких скромних
умовах в часи дитинства та юності Василя мешкала вся багатодітна сім’я Куків. Сам господарський
двір обмежувався лише коморою, не було ні стайні, ні хліву. Лише коли з’явилася корова, то
прибудували для неї хлівець3.
Батько Кука – Степан Матвійович, походив з бідної селянської родини. У спадок від свого
батька Матвія він отримав лише ½ морги землі (1 морґ – 0,6 га), а від матері Ксеньки – 1 морг4.
Весною 1888 р., коли Степану було дев’ять років, – помер батько, а восени цього ж року пожежа
повністю знищила все їхнє господарство включно з хатою. Коли хлопець підріс, то одразу пішов
на роботу на залізничну станцію в селі Красне, де його взяли звичайним робітником
на некваліфіковану фізичну роботу, потім його направили в бригаду робітників, які ремонтували
залізничну колію на відрізку Золочів – Красне. Паралельно він постійно працює на сінокосах та
на інших підробітках. Згодом, на залізниці, Степан отримує нову посаду – беґляйтера (begleiter (нім)
– конвоїр, керівник дрезини). Посада вже вимагала знання німецької мови й відповідного навчання,
яке він перед тим пройшов і здав необхідні екзамени у м. Броди. Черговим його підвищенням стало
призначення на візера (vizier (нім.) – диспетчер) Краснянської залізничної станції, для цього Степан
Матвійович знову проходить навчання і захищає диплом візера австрійської залізниці5.
Мати, яка була на 10 років молодшою за свого чоловіка і на плечах якої було домашнє
господарство та виховання дітей, походила з дому Федора Постолюка (1846 – 1909) і Софії Ласки –
Постолюк (1857 -1941), що здавана мешкали в с. Красне. У Постолюків було одинадцятеро дітей –
п’ятеро дівчат і шість хлопців. Два брати Парасковії – Василь і Степан служили в айстро-угорській
армії й загинули на фронтах Першої світової війни, а її наймолодший брат – Оксентій (1895 – 1943)
входив до українського товариства «Сокіл», грав на кларнеті в краснянському сокільському
оркестрі, служив в УСС та УГА, а з 1930-1940-х рр. стає учасником ОУН6.
Сім’я Куків теж стала багатодітною, але із восьми народжених дітей, до свого повноліття
дожили шестеро: Василь (1913 – 2007), Ілярій (1915 – 1938), донька Єва (1917 – 1946), Ілько (1919 –
1939), Филимон (1920 – 20037) та наймолодший Іван (1924 – 1984). Перший син Филимон
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(1909 р. н.) помер ще немовлям, проживши менше трьох місяців, а донька Ганя народилася 1911 р.
(1910 р.) і прожила всього вісім років1.
Коли, після початку Великої війни, австрійська влада евакуювала на захід, до Австрії,
в м. Грац2, Степана Матвійовича, як кадрового працівника залізниці, то відповідальність за всю
сім’ю Куків лягла на матір Парасковію, яка була вимушена з усіма дітьми покинути домівку і
господарство й пішки тікати від бойових дій в дальні, незачеплені війною села. Оскільки через
с. Красне проходила залізнична колія і була станція залізничного руху, то тут постійно були запеклі
бої під час воєн, через село неодноразово проходили то на захід, то на схід лінії фронтів: спочатку
російсько-австроугорський, потім польсько-український, і більшовицький.
Згодом, вочевидь після того, як лінія фронту минула село, Парасковія Кук з дітьми
повертається до своєї хати3. Із особистих записів Василя Кука, дізнаємось, що в 1915- 1916 році
в с. Красне стояли частини російської царської армії. Солдати зі сходу, зі слів В. Кука, ставились до
місцевих добре, оскільки, вони «говорили по нашому», тобто були мобілізованими українцями.
В своїх мемуарах В. Кук зберіг спогад, як солдати-українці з російської армії пригощали його
цукром і чаєм. У 1916 році відступаючі російські війська спалюють в селі багато хат, гуральню та
панський маєток4.
З дитячих спогадів Василя перед нами постає картина війни й розрухи. У 1918 р., вже під час
польсько-української війни, в с. Красне неодноразово пробиваються польські війська, які
встановлюють «кінну повинність» для селян, та проводять реквізицію худоби.
Польсько-українське протистояння після Першої світової війни не обмежувалось лише
бойовими діями на фронті. Василь Кук в персональних рукописах зазначає, що одного разу, під час
подій 1918 р., один польський жовнір хотів його, п’ятирічного хлопця, кинути в колодязь, а 1920-го
року, польські жовніри побили їхнього наймита нагайками5. В інтерв’ю Василь Кук зазначає: «Ми
тільки знали, що треба ховатись. Ховались в льоху, в підвалі, ну, війна була. То наступ був
на Броди, туди, в напрямі на Львів. […] Тут були великі окопи, великі бої австрійсько-російські. Ну,
потому армія посунулась, потому армія вертала. […] Ну, вже після війни, коли війна закінчилася,
знову почалася зараз друга війна в дев’ятнадцятому році польсько-українська. Приходили поляки,
приходили січові стрільці, то пересувалися фронти […], потому була ще війна большевицькопольська, знову марширували большевицькі відділи туди на Львів, потому втікали назад […], то ми
те все бачили і чули, як вже співають і «Канарейку» і як там забирають коні, і як по тому в нашій
хаті був якийсь шпиталь, то всі ті перипетії лишили тільки одно: війна, війна… і все…».6 Під час
важких років війни, у 1919 р., Куки втрачають свою найстаршу доньку Ганю, яка вмирає
від запалення легень.
Після Першої світової війни й поразки українських визвольних змагань (1917 – 1921), родина
Куків продовжила мирне життя в рідному селі, але вже під владою новоутвореної Польщі.
Стосунки між поляками та українцями в міжвоєнній польській державі після чергового
трагічного збройного конфлікту між двома народами по Першій світовій війні залишалися
складними. Проте на окремому локальному, місцевому рівні, до певного часу, зберігалися деякі
особливості у відносинах між українцями та поляками. Зі слів Василя Кука, які були записані
дослідником визвольного руху Григорієм Дем`яном, ми дізнаємося, що етнічні поляки та українці,
на початку 1920-х рр., не ворогували в їхньому селі: «Всі поляки говорили української мовою. Такі
поляки, що вважали себе, що вони таки поляки, в тому полягало, що вони ходили до костелу, а
українці ходили до церкви. Як було свято польське Святвечір, батько ходив до сусіда поляка, а як
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було наше свято то той поляк приходив до нас і якоїсь ворожнечі зразу не було. Всі ті поляки, всі
ходили до тої читальні «Просвіта», дружили, співали. […] Але вже як повстала Польська Держава,
щораз більше українців почали обмежувати, відмовляти їм в праві на роботу […]. Якщо ти хочеш,
щоб ти дістав роботу – запишися до костела […], вся та польськість заключалась в тому, щоб
перенести метрику до костела […] змінив релігію і, ну ясно, ти вже ставав відступником, ставав вже
поляком»1. Надалі ситуація протистояння між поляками та українцями загострювалась. Перші,
користуючись фактом існування власної національної держави й відчуваючи в себе за спиною
урядову владу та підтримку, прагнули якнайшвидше полонізувати своїх сусідів українців шляхом
релігійної та національно-мовної асиміляції через церкву та систему освіти, а українці, попри все,
пручалися брутальному втручанню польської влади та польської католицької церкви до їхнього
національно-культурного простору.
Надалі громада села чітко розділилася за національною ознакою на українців християн
східного обряду та поляків-католиків. З першої половини 1920 – х років починається зростання та
загострення обопільної антипатії між українцями та поляками, що на місцевому, сільському рівні
с. Красне, виливається в систематичні факти масових сутичок, бійок, особливо у публічному
просторі.
В такому національному конфліктному середовищі пройшли роки дитинства та юності Василя
Кука. Він на власні очі бачив нерозуміння і ворожнечу, яка панувала поміж націями і цей факт,
безумовно, прямо вплинув на його світобачення. Та до нових прямих зіткнень було ще далеко, адже
лише закінчились війни й треба було відновлювати свій зруйнований край.
У 1921 р., після настання миру, батько Василя Кука перебрав стару хату, і, за звичаєм,
толокою, разом із сусідами звів, зі старих будівельних матеріалів, нове житло, за конструкцією
подібну до старої господи, але дах покрили вже не соломою, як було раніше, а «дахівкою»
(черепицею). На початках великій сім’ї Куків не вистачало коштів. Щоб відновити після війни
зруйноване господарство, Степану Матвійовичу довелося брати позику в кредитній касі. За кредитні
гроші він добудував хату, почав розвивати сімейне аграрне господарство, скуповувати
сільськогосподарську землю2. Завдяки батьківській наполегливій роботі на залізниці та важкій праці
на землі, приблизно, з 1920-х років матеріальний стан родини Куків став покращуватись. До кінця
1930-х рр. господарство Куків збільшилося до восьми морґів (майже п’ять гектарів). Куки звели
нову стодолу, хлів, посадили сад і завели в ньому пасіку3.
Батько в родині Куків завжди приділяв особливу увагу освіті для своїх дітей. В 1921 р. батьки
направили найстаршого сина В. Кука до сільської чотирьохлітньої школи. І хоча, як згадує сам
Василь Кук, його родина жила бідно, настільки, що діти ходили до школи, а згодом і до гімназії
босоніж. Рідний дядько дорікав батьку Василя, що той забагато витрачає на освіту для своїх
сільських дітей4. Однак, попри матеріальну скруту, та нерозуміння близьких, Степан Матвійович
постійно намагався забезпечити власних дітей якісною і високою освітою, наголошуючи їм: «Ну що
я вам дам, діти? Ніякого поля нема, треба якісь знання добути і десь щось… чи знання діставати
якимсь там рахівником, хоч писарем, навчися добре писати, щоб десь якусь роботу дістав»5.
Краснянська сільська чотирьохлітня школа, до якої пішов Василь Кук, була засновано ще
в часи Австро-Угорщини й першопочатково була українською, але, після встановлення нової
польської влади, керувати школою в селі був поставлений директор, поляк за національністю, який
почав впроваджувати польськомовну систему шкільництва. Але діти не розуміли польської, тому
навіть вчительці, польці, довелося викладати для селянських дітей українською мовою. Дана школа
надавала базові знання з арифметики, письма і читання. Окремо вивчався катехізис, який викладався
священиком. В школі діяла типова в ті часи палочна дисципліна. Але, попри все, народна сільська
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школа не могла підготувати школяра для вступу до гуманітарної гімназії. Тому батько найняв для
Василя вчителя для факультативної підготовки, його звали, за спогадами В. Кука, Іван Лада,
колишній ветеран УСС, з вищою освітою австрійських часів, односельчанин1. Саме найнятий
вчитель навчав Василя Кука необхідної для вступу до класичної гімназії латини2.
Наше дослідження було б не повним, якби ми в контексті освіти й розвитку особистості
майбутнього підпільника ОУН і командира УПА В. Кука, не згадали про діяльність українського
культурно-просвітницького товариства «Просвіта». Адже саме ця організація стала одним
із основних фундаментів українського національного відродження в Східній Галичині з останньої
чверті XIX ст. і залишалася важливим джерелом розвитку української культури й мистецького
життя у XX-му ст. Окремо варто наголосити, що «Просвіта» була важливою структурою в розвитку
і поширенні української національної ідеї серед українців західних земель України. Її філіали й
представництва не обмежувались лише містами й містечками, а спрямовувались до селянина. Саме
через близькість подібних організацій, відбувався прямий контакт української національно свідомої
інтелігенції з широкими українськими селянськими масами. Зі спогадів Василя Кука, в його селі
також діяло представництво «Просвіти», при ньому функціонувала бібліотека, куди В. Кук, ще
дитиною приходив за книжками та літературою: «[…] значить була ще читальня «Просвіти», і там
вже через читальню «Просвіти» перші книжки, перші казки, то вже звідти брав, звідти читав, вже
такий інтерес до книжки»3.
На початку 1920-х рр. в Золочеві була відкрита Золочівська приватна класична гімназія
Українського Педагогічного Товариства «Рідна школа», куди у 1923 р., після двох років навчання
в чотирирічній сільській школі, вступив на навчання Василь Кук. Через ранній вік, перший рік
навчання в гімназії став підготовчим, фактичне ж навчання розпочалося з 1924 р. і тривало
до 1932 р. Освіта в гімназії давалась Василю складно, оскільки він не мав власного житла
безпосередньо у Золочеві і мусив щодня добиратися за 20 км. до гімназії залізницею із с. Красне і
назад. Згодом до нього в гімназію долучився молодший брат Ілярій. Сестра Єва пішла навчатись
у професійну школу у Львові, Филимон здобував освіту у львівській Малій гімназії, наймолодший
Іван вступив до Львівської торгівельної гімназії і лише сину Ільку батьки планували передати своє
господарство в селі4.
Навчання в Золочівській гімназії справило великий вплив на формування особистості Василя
Кука. Саме в таких установах, окрім здобуття класичної європейської освіти, відбувалось
становлення молодих людей й прививались на все життя основні ідейно-моральні принципи.
Ректором Золочівської української приватної класичної гімназії був священик о. Микола
Хмільовський, колишній капелан УГА, який у 1940-х роках очолив підпільну греко-католицьку
церкву на Галичині, а у 1948 р. став членом Української Головної Визвольної Ради (УГВР). Серед
викладачів гімназії була велика кількість старшин УСС, УГА, Армії УНР5. Як зазначає В. Кук
в своїй короткій автобіографії, що особливо великий вплив на виховання національно-патріотичної
свідомості учнів мали такі вчителі як викладач історії Микола Величко, вчитель латинської мови і
староста класу Іван Винар, вчитель німецької мови й літератури Дмитро Бурко, історик Михайло
Гева, викладач української мови та літератури Михайло Логінський, вчитель катехізису отець Федір
Побігушка та ряд інших6. Саме в такому українському патріотичному й інтелігентному середовищі
ветеранів перших визвольних змагань проходило навчання та формування особистості Василя Кука.
Зовсім не дивним є й те, що при гімназії діяла українська патріотична скаутська організація
«Пласт», в яку Василь Кук вступає у 1927 р., (22 полк ім. Івана Богуна). Саме «Пласт», за спогадами
В. Кука, став тим важливим перехідним етапом між дитинством і юністю, помітним кроком
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до дорослого життя: «І тоді я записався до «Пласту». Тоді той «Пласт» зачав мене вчити умурозуму, що треба, якщо ти хочеш щось здобути, ти мусиш мати сильну волю. […] А по тому ще
прийшло – то пізнати свою країну. І тоді пішло вивчати топографічні карти, всякі, і військові карти і
в зв’язку[…]»1.
Варто окремо наголосити на важливу роль української пластової організації у виховання
молодих українських пасіонаріїв, які згодом стануть лідерами і провідниками українського руху
опору середини XX ст. Насамперед, «Пласт», за своєю природою та спрямування, міг навчити того,
чого не давала школа за партою, чи класична освіта в гімназіях, наприклад, практичним навичкам
орієнтування за компасом, по зірках, на пересіченій місцевості, в теренознавстві, базових знань
прикладних професій (коваля, шевця, тесляра), організації піших та велосипедних маршів
на десятки кілометрів до Карпат та інших країв, облаштування табору, або місця для сну посеред
лісу з підручних матеріалів тощо. Особливе місце посідав спорт: біг, плавання, футбол, атлетика та
багато іншого необхідного для фізичного розвитку молодих людей та прививання їм духу здорового
спортивного змагання.
Для багатьох активних і пасіонарних молодих людей участь у «Пласті» стала першим
вишколом, досвідом командної й організаційної роботи, який дуже пригодився й став у нагоді
в майбутній підпільній і військовій діяльності. Як пише В. Кук у своїй праці присвяченій Головному
Командиру УПА Роману Шухевичу, що життя у «Пласті» дало юному Шухевичу прекрасне знання
картознавства, а це у військових операціях має першочергове значення2. «Та найголовніше, що дав
«Пласт» своїм членам, – це виховання високої моралі, сильної волі, а передусім – формування
активного патріота української нації»3.
Окрім патріотичного вишколу та навчання скаутським навичкам український «Пласт» надавав
ще й первинну бойову підготовку: «Уже в «Пласті» юнак був так добре підготований до бойових
дій, що Крайова начальна команда УВО доручила йому виконати атентат (замах) на польського
шкільного куратора у Львові Станіслава Собінського, який проводив жорстоку шовіністичну
антиукраїнську політику в галузі шкільництва […]. 19 жовтня 1926 р. дев’ятнадцятирічний Роман
(Шухевич – авт.) – «Дзвін» разом із добрим своїм другом бойовиком Богданом Підгайним блискуче
виконали доручене їм завдання»4.
Тому цілком закономірно, що саме через пластову організацію в Золочівській класичній
гімназії Василь Кук дізнається про діяльність забороненої в міжвоєнній Польщі Української
військової організації (УВО) полковника Євгена Коновальця. Сталося це, з його спогадів, коли:
«Син одного Січового Стрільця дав мені «Сурму», я пішов на стрих, сів там, де було сіно, щоб ніхто
не бачив, що я читаю, прочитав, і з того я довідався, що є така УВО. І коли від друзів «Пласту» я
довідався, що є така ОУН, то сказав тоді – «я не хочу до ОУН, я хочу до УВО»5. Сина усуса, що дав
йому газету, як свідчить сам Василь Кук на своєму допиті в КГБ через 27 років, був його
гімназійний товариш Ярослав Лех, а газета «Сурма» була друкованим органом забороненої
у міжвоєнній Польщі УВО, що видавалась спочатку з 1927 в Берліні, а з 1928 по 1934 р. – в Каунасі
(тодішній столиці незалежної Литви, з якою УВО і ОУН на початку 1930-х рр. налагодили союзні
стосунки)6. За зберігання та розповсюдження газети «Сурма», чи інших інформаційнопропагандиських матеріалів УВО в тодішній Польщі передбачалась кримінальна відповідальність.
У 1928/29 гімназійному навчальному році Василь Кук став членом юнацтва ОУН –
молодіжного крила українських націоналістів (оскільки він був ще неповнолітнім). Вже у 1930 році
він стає членом Золочівської повітової Екзекутиви ( Проводу) ОУН. Так, у 17 років, починається
новий етап життя Василя Степановича Кука. Син простого бідного селянина, батько якого власною
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важкою працею вирвався із злиднів й відкрив дорогу для своїх дітей, стане майбутнім українським
революціонером, підпільником і лідером ОУН на українських землях й останнім Головним
Командиром УПА, якому доля судила дожити до наших днів і стати живим зв’язком між нашою
сучасністю та поколінням борців українського національно-визвольного руху XX ст.
Історія Василя Кука та його родини є багато в чому показовою, адже згодом його брати
і сестра долучаються до українського визвольного руху. Загалом, всі діти Степана Матвійовича і
Парасковії Федорівни Куків були членами або симпатиками ОУН: молодший брат Василя Кука –
Ілярія за приналежність і діяльність в ОУН був страчений польською владою ще у 1938р., Ілька,
члена і підпільника ОУН, розстріляли поляки у вересні 1939 р. на Волині в околиці м. Дубно,
Филимон та Іван належали до юнацтва ОУН, обоє були заарештовані новим радянським режимом
у 1940 р. й засуджені до 8 років тюремних таборів. У 1943 р. Іван був мобілізований до Червоної
армії в артилерію й дійшов до Берліну, після війни вернувся в рідне село й жив дружиною і трьома
дітьми, був знову заарештований у 1949 р. за переховування сина Василя – Юрія і був засуджений
радянським судом на 10 років таборів. Сестра Єва вийшла заміж за члена ОУН Медведя, який
загинув у 1945 р. на Стрийщині, сама Єва, довголітній член ОУН, вмерла на серце у 1946 р., а
1954 р. потрапив до окупантів і сам Василь. Оксентій Постолюк, молодший брат матері Василя
Кука, разом зі своїм 20-річним сином Ярославом був замордований польськими партизанами
у 1943 р. за активну українську громадянську позицію та співпрацю з ОУН. Загалом, польський,
німецький та радянський режими репресували всю велику родину Куків та Постолюків
не шкодуючи навіть старих батьків.
Саме тому доля В. Кука і його прихід в ОУН є логічною закономірністю, виходячи з обставин
і умов того часу. Адже В. Кук, як освічена молода людина з достатньо типової української
селянської родини, не зміг змиритися із ситуацією та позицією та місця розділеної української нації
в міжвоєнній Польщі та СРСР і разом зі своїми ровесниками став фундаментом подальшої
української самостійницької діяльності ОУН.
На жаль, трагедія родини Куків не була поодинокою. Якщо згадати сімейні історії інших
діячів ОУН і УПА. Наприклад, історію сім’ї Степана Бандери, брати якого Богдан, Олександр і
Василь були замордовані окупантами, а рідні сестри вислані в Сибір. Навіть батько Степана
Бандери, греко-католицький священик о. Андрій, був розстріляний репресивними органами СРСР.
Всі вони, як і Куки, стали жертвами політичних переслідувань різноманітних тоталітарних режимів
саме за свою позицію стосовно права українців на власну незалежну державу. Яскраво негативним
прикладом масштабів цієї трагедії можуть слугувати списки вбитих та репресованих осіб лише
одним радянським режимом з 1939 по 1950 р., тільки в одному селі Красне: … Ласка Левко син
Степана, Ласка Богдан син Степана, Ласка Василь син Павла, Ласка Іван син Прокопа, Ласка
Михайло син Петра, Ласка Петро, Ласка Павло син Андрія, Ласка Корнелія, Ласка Пилипина,
Постолюк Тимко, Постолюк Марія, Сусол Григорій, Сусол Михайло, Сусол Федір…1 Як ми бачимо,
за справу змагання і боротьби за свою незалежну Україну гинули й були репресовані цілі українські
сім’ї, родини і коліна, що є непоправною втратою для українського народу.
Таким чином, формування майбутнього лідера ОУН і Головнокомандуючого УПА Василя
Кука відбувалось під впливом різних факторів. Серед цих факторів варто виокремити його сім’ю,
яка була типово українською національно й культурно, бідною селянською (на початку, згодом
стала середняцькою) за соціальним статусом, релігійною та традиційно патріархальною за укладом.
На чолі сім’ї стояв батько Василя – Степан Кук, який мав великий моральний вплив на своїх дітей і
сам вирізнявся вольовими якостями, розумом і мудрістю, яку передав своїм дітям, насамперед через
прививання їм необхідності вчитися і здобувати вищу освіту. Примітно, що другим важливим
фактором, який впливав на молодого Кука були події Першої світової війни, визвольних змагань та
наростання українсько-польської конфронтації протягом 1920-х рр., свідком яких він був
безпосередньо.
Наступним важливим фактором було утверджене середовище із числа української інтелігенції,
політичного класу ЗУНР, УНР, ветеранів, УСС, УГА, Армії УНР, що було насичене надзвичайно
високими очікуваннями і зраджених надій на створення і становлення власної незалежної держави,
подібно польській, чехословацькій, угорській та інших модерних національних держав «малих
1

Архів Центру дослідження визвольного руху, фонд Василя Кука (невпорядкований). Код в цифровому
каталозі: 14640.
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народів» колишньої Австро-Угорської імперії, частиною суспільного середовища яких колись була
українська спільнота Східної Галичини. Тому, попри перемогу польського державницького проекту,
панівна польська більшість не змогла шляхом полонізації остаточно інтегрувати до власного
середовища великий національний український організм, який вже перед Першою світовою війною,
а надто після, був остаточно сформований. Властиво, подібна атмосфера й ситуація протиборства
створила умови для діяльності самостійницьких організацій в особі УВО і ОУН, до яких,
закономірно, і приходять молоді пасіонарії, такі як Василь Кук.
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PUBLICISTIC WRITING OF S. KUROPAS
The paper highlights the journalistic legacy of Stepan Kuropas, the representative
of the Ukrainian community of the USA, co-organizer of the Organization of the State Rebirth
of Ukraine, long-lasting member of the Ukrainian National Association.
The paper attempts to provide quantitative and thematic analysis of scientific articles
of S. Kuropas in different periodicals. It is found that the largest unit is the unit dedicated to
S. Kuropas’ memories. The author of the articles describes his private life and important events,
reflections about his activities and their role in the life of the Ukrainian community in the USA.
A large number of his articles are devoted to the history of formation and development of the
Ukrainian National Association. S. Kuropas also writes about symbolic activity (in his opinion)
of famous people, organizations, and periodicals. The political, ideological, cultural, religious,
and economic spheres of life of the Ukrainians in the USA are not ignored in his publications.
S. Kuropas devotes special attention to the description of life and work of the Ukrainian
community in Chicago, which active member he used to be, and also to the establishment and
functioning of Soiuzivka (Union formation), to which development were devoted the last years
of his life.
Key words: publicistic writing, research, S. Kuropas, Ukrainian community of the USA, Ukrainian
National Association
У громадсько-політичній та культурницькій роботі С. Куропася важливе місце посідала
публіцистика. Саме із написаних ним статей можемо відстежити його ідеологічні переконання,
політичні вподобання, оцінки та ставлення до певних знакових подій та процесів.
Публіцистична спадщина С. Куропася не ставала предметом дослідження науковців, маємо
лише рецензійний огляд виданих ним спогадів1. Відтак, метою статті є кількісно-тематичний аналіз
публіцистики С. Куропася, що дасть змогу виокремити головні напрямки, які його цікавили.
Зазначимо, що до сьогодні не існує бібліографії публікацій цього громадського діяча, тому
спираємося у дослідженні на результати власної евристичної роботи.
Серед віднайдених статей (418 позицій) С. Куропася у періодичних виданнях: «Свобода»,
«Самостійна Україна», «Українське життя», «Нова Зоря», «Вісті Комбатанта», альманахах та
календарях УНС, 26% складають публікації, котрі можна охарактеризувати, як особисті. До цієї
групи варто віднести роздуми автора про свою діяльність, спогади про певні події чи особистості,
згадки про подорожі.
Майже 19% публікацій складають статті, що присвячені історії створення та діяльності
Українського народного союзу (далі – УНС). УНС був тією організацією, що гуртувала навколо себе
українських мігрантів, унапрямлюючи та організовуючи їх життя в іншій країні, об’єднуючи
українців на місцях в єдину організацію, для досягнення спільних цілей: облаштування гідного
життя у США та допомоги у боротьбі за незалежність (згодом розбудова демократії) України.
Як провідний діяч УНС, С. Куропась «зсередини» бачив процеси, що відбувалися в організації та
житті українських американців в цілому. На думку публіциста, успіх організації був зумовлений
вдалим керівництвом на початках діяльності організації. С. Куропась зауважує, що від створення
УНС вибрав правильну тактику дій: видання газети «Свобода», що поступово «робила з русинів
українців», відкриття шкіл та ліквідацію неграмотності, пізніше – заснування закладів, що давали
вищу освіту. Автор статей зауважує, що це був добрий ґрунт для підготовки «нових інтелігентів»,
1

Див. Яцкевич, Л. (1972). Книжка, яку варто прочитати. Свобода, Ч. 67. Нью Джерсі, 2.
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що розвивали діяльність УНС1. Зауважимо, що із розвитком організації, керівників, які,
в переважній більшості, були священиками, замінили особи, що не були пов’язані із церквою, мали
вищу освіту та уособлювали представників іншої генерації мігрантів.

Для підтримання росту та розвитку організації, керівництво УНС було змушене активно
пропагувати її ідеї серед українських мігрантів, а також іншого населення США. Переслідуючи мету
створення незалежної Української держави та залучення до її реалізації якомога ширшого кола осіб,
УНС різними способами поширював інформацію про свою діяльність. С. Куропась зазначає, що за
всю історію діяльності УНС, це було одним із пріоритетних завдань організації. Саме з цією метою,
наголошується у статтях, було частково профінансовано видання англомовної енциклопедії
українознавства. З приводу видання англомовної енциклопедії українознавства А. Драган (активний
діяч УНС, редактор «Свободи») зазначав, що з метою поширення правди про Україну, й було
започатковано видання цієї праці. А. Драган називає англомовну енциклопедію українознавства
найбільшим і найкоштовнішим культурно-видавничим досягненням УНС. Було також засновано
«Шкільний фонд в Америці» та Просвітню Комісію, що видала 131,000 примірників книжок. Проте,
як пише С. Куропась, не всі читають книги. Тому діяльність УНС була спрямована й на вихід в телета радіоефір передач про Україну та українців. Варто зауважити, що вагомий вклад у поширенні
інформації про УНС відіграли чисельні статті С. Куропася.
Важливим для організації було об’єднання та забезпечення українських мігрантів США. Варто
зауважити, що функціонування УНС було можливе завдяки сплаті добровільних членських внесків.
Кошти спрямовувалися на діяльність організації та потреби членів УНС. Пріоритетним завданням
УНС, зазначає С. Куропась було «давати українцям ЗСА та Канади дешеве забезпечення й
українське виховання в братньому дусі»2.
1

Куропась, С. (1988). Спогади з України й 60 років в Америці. Нью Йорк, Париж, Чикаго.
Куропась, С. (1968). «Свобода» і Визвольна справа. Альманах Українського народного Союзу на ювілейний
рік 1968. Джерсі Сіті; Нью Йорк: Свобода, 173-175.
2
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Поступово УНС перетворився на впливову організацію, що об’єднала у своєму складі значну
кількість українців США. У статті «Таємниця успіхів і розвою УНСоюзу» (опублікованій 1956 р.)
С. Куропась стверджує, що є кілька причин, що сприяли розвитку УНС. На його думку першою
причиною є висунуте основоположниками Союзу гасло: «Свобода народам і людині». Другим
чинником зросту УНС, на думку С. Куропася, є молодь. Автор статей зазначає, що керівникам УНС
вдалося вирішити проблему залучення молоді шляхом створення Ліги Української Молоді Північної
Америки, проведення спортивних змагань, видання періодичних видань1. Варто зауважити, що
С. Куропась багаторазово виступав у ролі спонсора та ідейного натхненника вищеперелічених
заходів. Третім чинником розвитку УНС С. Куропась називає «тверде слово» Союзу. Він зауважує,
що УНС ніколи не змінював проголошених та визначених організацією напрямків діяльності, навіть
якщо це йшло на шкоду організації (наводиться приклад проголошення гасла «Ми українці! Русинів
ми не цураємося….», що призвело до втрати кількісного складу членів організації)2.
Проте, не завжди в УНС простежувався постійний приріст його членів. С. Куропась пише, що
в часи депресії в США (1930-1935 рр.) в організації спостерігалася тенденція до чисельного
зменшення її членів. Проте, вже на 19 Конвенції УНС (1936 р.) вдалося подолати кризу. Я. Падох
зауважує, що після конвенції урядовці констатували збільшення членів УНС до 30,335 осіб3.
Зауважимо, що подібні кризи, зі зменшення кількості учасників організації, УНС переживав
кілька разів. У статті в газеті «Свобода» за 1981 р. С. Куропась наголошує на необхідності реформ
в УНС. Автор статті констатує значне зниження кількості відділів УНС та членів організації. За час
свого функціонування УНС переживав кілька криз, що були пов’язані із зменшенням членів
організації. В головному друкованому органі УНС – «Свободі» зустрічаємо статті провідних діячів
організації: А. Драгана, М. Куропася, Я. Падоха, І. Флиса та ін., в яких автори пропонують методи
подолання цієї проблеми.
Трохи більше 13,5% охоплюють статті, у яких С. Куропась звертається до аналізу діяльності
певних осіб. Автор статей характеризує товаришів по військовій службі, політичних та громадських
діячів, членів УНС та інших організацій4.
Ще майже 13% складають статті, що присвячені висвітленню ролі та діяльності різного роду
організацій (не включаючи УНС), газет, журналів. Найвагомішу роль в житті українців у США,
С. Куропась відводить «Свободі», наголошуючи на її провідній ролі у «перетворенні» русинів
на українців. Безперечно, важко переоцінити роль цієї газети у житті української громади США.
«Свобода» від початку створення й донині є провідником українців США у справі збереження
власної ідентичності.
10,8% публіцистичного доробку С. Куропася складають статті про політичне, організаційне,
культурне, релігійне, економічне життя української громади в Чикаго – одного з найбільших
осередків проживання української громади у США. Так, наприклад, якщо УНС С. Куропась називав
твердинею українства в Америці, то Чикаго – головною твердинею, на якій побудовано УНС5.
Статті, що висвітлюють виникнення та діяльність осередків (переважно УНС та ОДВУ)
складають 4,5% (19 статей) публікацій С. Куропася. Тут він знайомить читача із життям української
громади в певному населеному пункті, часто звертається до історії формування таких осередків.
3,8% публікацій С. Куропася у періодичних виданнях охоплюють статті, що висвітлюють
створення, розвиток та діяльність Союзівки – українського культурного центру, що був утворений
при УНС, і мав на меті сприяти збереженню та поширенню української культури; одним
із натхненників та активних діячів якої був С. Куропась.
3,3% складають статті, що присвячені історії українців США та їх життю у цій країні.
С. Куропась аналізує етапи поселення українців до США. Він зауважує, що відлік можна вести ще
1

Куропась, С. (1956). Таємниці успіхів і розвою УНСоюзу. Календар «Свободи» на рік 1956. Джерсі Сіті;
Нью Йорк: Український Народний Союз, 76.
2
Куропась, С. (1956). Таємниці успіхів і розвою УНСоюзу. Календар «Свободи» на рік 1956. Джерсі Сіті;
Нью Йорк: Український Народний Союз, 77.
3
Падох, Я. (1969). УНС у невпинному змаганні за ріст і розвиток. Українська заморська твердиня: Ювілейний
альманах в 75 річчя УНС на 1969 рік. Джерсі Сіті; Нью Йорк: Свобода, 66-67.
4
Куропась, С. (1958). Полковник Євген Коновалець в Америці. Самостійна Україна, Ч. 15-17 (111-113).
Нью Йорк, 3-4; Куропась С. (1959). Редактор і виховник. Календар Свободи на 1959 рік. Джерсі Сіті:
Український Народний Союз, 121-122.
5
Куропась, С. (1954). Шікаго – наша твердиня в Америці. Альманах Українського народного Союзу
на 1954 рік. Джерсі Сіті; Нью Йорк: Свобода, 324-327.
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від часів правління Катерини ІІ, що заслала кілька тисяч козаків на Аляску, які лишилися там після
продажу Росією останньої. Далі, зазначає С. Куропась був Агапій Гончаренко. Згодом прибула
група переселенців з українських земель (Холмщина) у Вісконсин. Проте, говорити про поняття
«українець», зауважує автор статей ще не доводиться. Першими мігрантами, що називали себе
русинами, стверджує С. Куропась, були лемки з Галичини та Закарпаття1. Загальновідомими є
факти, які свідчать про те, що на початковому етапі міграції осіб з українських земель, їх
самоідентифікація зводилася до певної території. Лише згодом у середовищі мігрантів почався
процес етнонаціонального становлення та виділення в окремі етнічні спільноти.
Аналізуючи сучасні йому події, С. Куропась пише, що після прибуття четвертої хвилі
мігрантів, посилилася конфронтація серед українців США. Він зауважував, що пересічний українець
в діаспорі не знав, на що йдуть кошти, як ведеться боротьба за українську державу. С. Куропась
вважав, що допомогти об’єднанню різних течій серед української громади у США мають «важливі
імпрези» – відзначення 1000-ліття Хрещення України і Світова Виставка 1992 р. у Сан Франциско2.
Він зауважував, що відзначення 1000-ліття Хрещення України має спричинитися до побудови
патріотизму. Варто підкреслити, що представники українців США усвідомлювали важливість
консолідації. Ю. Недужко, досліджуючи діяльність української діаспори по відзначенню 1000-ліття
Хрещення України, зауважує, що вагомий внесок у святкування події було зроблено українцями
США. Дослідник констатує, що подія сприяла консолідації в середовищі української діаспори,
підвищення рівня національної самосвідомості її членів3. Ю. Недужко зауважує, що завдяки
проведеній кампанії багато українців вперше визнали своє етнічне походження. Він пише, що
протягом міжпереписного періоду 1980-1990 рр. чисельність українців у США збільшилася
на 10,7 тис. осіб або на 1,5 %4.
Як агроном за освітою, С. Куропась висвітлював сільськогосподарську тематику
(2,6% публікацій). Зокрема, ним подавався опис способу ведення фермерських господарств у США
та Канаді.
1,4% публікацій складають статті С. Куропася з характеристикою певних світових подій. Він
згадував про сподівання українців у США на перемогу Німеччини у Другій світовій війні та
звільнення території України, незважаючи на розуміння ними того, що військові дії матимуть згубні
наслідки для населення українських земель. Значну увагу С. Куропась також приділяв висвітленню
становища українських земель після Другої світової війни, описуючи важке економічне та політичне
становище населення, яке спричинено політикою «большевицької влади»5. Стосовно українців
у США в ці часи, С. Куропась говорив, що на початку Другої світової війни симпатії американських
українців були на боці Німеччини. Він згадує, що їх радощам не було меж: «…не стало Польщі,
приходить кінець на СССР»6. Проте, з відомих нам історичних подій, знаємо, що такі надії не
виправдали себе, і як згадував С. Куропась, сприяли тому, що українців вважали колаборантами
гітлеризму, а американських українців – «їх прислужниками»7. Як наслідок, почалася кампанія
проти американських українців. Свідченням цього є публікації в тогочасних американських
часописах. Зі вступом США в Другу світову війну, почалися перевірки активних українців. 4 квітня
1941 р. секретарем департаменту Юстиції США було доручено ФБР провести перевірки створених
українцями організацій. Не вдалося цього уникнути й С. Куропасю. На «прохання» агентів ФБР він
був змушений надати для огляду свою кореспонденцію, книги, документи, і навіть газети.
Статті С. Куропася в періодичних виданнях також відображають неоднозначні процеси та
події, що мали місце в політико-ідеологічному житті українців США в 40-80-х рр. ХХ ст. Варто
наголосити на тому, що, як і серед представників членів ОУН на українських землях, так і в США,
1

Куропась, С. (1954). Шікаго – наша твердиня в Америці. Альманах Українського народного Союзу
на 1954 рік. Джерсі Сіті; Нью Йорк: Свобода, 324-327.
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(к. 70-х - 80-ті рр. ХХ ст.). Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.02. Чернівці, 15.
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панував розкол. На тлі історичних подій, що спричинили до розколу в середовищі ОУН, такі ж
настрої поширилися й на представників української діаспори. Характерний для цього періоду
процес протистояння представників гілок ОУН призводив до написання частково заангажованих та
тенденційних статей. Незважаючи на спільність мети – незалежність та соборність України,
ідеологічні, тактичні та політичні розбіжності призводили до перманентного протистояння між
ОУН (б) та ОУН (м) в США починаючи з 1950-х рр. Прикметно, що відірваність від батьківщини
лише сприяла консервації розбіжностей в середовищі мельниківців та бандерівців діаспори1.
Проаналізувавши тогочасні публікації в ЗМІ, очевидним стає факт впливу на їх авторів ідеології
певної гілки ОУН, до якої вони належали2. Полеміка часто зводилася до образ на ґрунті ідейних і
тактичних розходжень, особистої неприязні. Варто зауважити, що досягненню компромісу в спірних
питаннях заважав особистий фактор. Із розвитком конфлікту критика окремих дій опонентів
переросла у критику самих осіб, які представляли той чи інший табір, та їх роботи загалом3. Варто
зауважити, що поступово такі явища стали звичними в українському діаспорному політикумі4.
Представники емігрантів, здебільшого жили спогадами про минуле, що не сприяло консолідації5.
Із аналізу статей С. Куропася чітко простежуємо його прихильність до ОУН (м) і, відповідно, його
статті присвячені показу правильності дій цієї гілки ОУН у США.
Першопочатково, перебуваючи в США, та будучи прихильником поглядів Є. Коновальця,
С. Куропась піддавав критиці діяльність гетьманців6. Після розколу в ОУН, приєднавшись до
мельниківського крила ОУН, С. Куропась активно починає критикувати діяльність членів ОУН (б).
С. Куропась саме бандерівців звинувачував у «розвалі» Українського Конгресового Комітету
Америки, що відбувся на ХІІІ конгресі організації. Автор статей також піддав критиці діяльність
Антибільшовицького Блоку Народів, та його очільника – Я. Стецька.
Майже 1 % охоплюють публікації на економічну тематику. Попри невелику кількість статей,
що присвячені економічним питанням, С. Куропась розглядав важливі аспекти цієї сфери життя
українців США. Він виступав за створення українського банку, головними завданнями якого мало
стати розвиток торгівлі між США та українськими землями, закликав до створення в банку окремих
відділів, що мали інформувати про продукцію, що вироблялася на українських територіях та
заохочувати владні структури США до її закупівлі, а також, займатися постачанням, переважно
сільськогосподарської техніки, до українських територій7.
Такий же відсоток складають статті, що характеризують американсько-радянські відносини.
В період чергового посилення конфронтації між США та СРСР, С. Куропась публікує статтю, в якій
аналізує дії сторін, зазначаючи, що США не мають чітко виробленої стратегії дій, відбувається
накопичення озброєнь.
Підсумовуючи, зауважимо, що аналіз публіцистики С. Куропася дав змогу дослідити його
політико-ідеологічні погляди, бачення та оцінки певних подій, явищ, процесів, ролі історичних осіб.
Було встановлено, що тематичне спрямування статей С. Куропася в періодичних виданнях охоплює
сфери політичного, ідеологічного, економічного, соціального та культурного життя. Статті
С. Куропася присвячені історії переселення мігрантів з українських земель до США, діяльності УНС
та його відділів, висвітленню культурного, духовного, економічного та політичного життя
української громади США. Із публіцистики С. Куропася простежується його відданість справі
розбудови УНС (було виявлено, що в своїх статтях С. Куропась постійно закликав до приєднання
в ряди членів УНС, цю організацію він вважав основою життя українців у США), розвитку життя
української громади Чикаго. Аналіз статей С. Куропася дав змогу чітко простежити його
1

Бондаренко, К. Блиск і злидні українського націоналізму.
<http://gazeta.dt.ua/POLITICS/blisk_i_zlidni_ukrayinskogo_natsionalizmu.html> (2017, лютий, 09).
2
Демидов, С.Ю. (2004). Історіографія історії Української Повстанської армії. Автореф. дис. на здобуття
наук. ступеня канд. іст. наук: спец. 07.00.06 «Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні
дисципліни». Львів, 4.
3
Гривул, Т. (2004). До питання конфлікту в ОУН 1940-1941 рр. Український визвольний рух, Зб. 3. Львів, 162.
4
Гуцуляк, І. Організації українських націоналістів після Другої світової війни (ідеологічний аспект).
<http://oun-upa.national.org.ua/articles/hutsulak.html> (2017, лютий, 10).
5
Кентій, А. (1998). Нариси історії Організації Українських Націоналістів (1929-1941 рр.). Київ: Інститут
історії України НАН України, 27.
6
Куропась, С. (1939). Не треба писати про гетьманців. Свобода, Ч. 216. Нью Джерсі, 4.
7
Куропась, С. (1928). До справи заснування українського банку в Нью Йорку. Свобода, Ч. 93. Нью Джерсі, 3.
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приналежність до ОУН (м) та пояснити відстоювання інтересів саме цієї гілки організації. Варто
зауважити, що С. Куропась не був професійним журналістом. Його активність в написанні статей
у періодичних виданнях, швидше всього, можна пояснити активною громадською та політичною
позицією у суспільстві; бажанням донести читачу свою політичну позицію, ідейні переконання,
відстоювати свої погляди.
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ПРОБЛЕМА СУСПІЛЬНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ
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Olena Petrauskas
National Pedagogical Dragomanov University, Ukraine

THE ISSUE OF AFRICAN AMERICANS SOCIAL INTEGRATION
IN THE CONTEXT OF SOLVING RACIAL PROBLEMS
IN THE US
The article analyzes two basic models of African Americans vision of their place in American
society, which competed in the black community in 1960-1970 – the period when the problem
of finding the ways to overcome racial problems was set to a new level. In the mid-twentieth
century, due to the civil rights movement, there was finally appeared two opposite scenarios
of African-American public life – full integration and isolation. Choosing the first model led to
the modern days, when despite all the existing ethnic problems in the United States, African
Americans quite harmoniously combine both: American identity, and ethnic community
features. The study analyzes different factors that influenced the formation of these models.
In particular, the progress and results of scientific debate between the leading African American
figures of XIX century – B. Washington and William Dubois. These views formed the basis, have
developed and adapted to the specific time realities by black leaders in the second half of the
twentieth century. In particular, the black leader M.L. King. The article emphasizes
the importance of the international situation – the process of decolonization – to the evolution
of African Americans self-consciousness. The study identifies issues that were complicating the
process of forming the identity of the black US population at different stages of the history
of the United States after the abolition of slavery: from segregation and systematic
discrimination to the struggle for civil rights and qualitative changes in government policy
toward overcoming racial problems.
Key words: USA, ethnicity, history, race relations, American society, African Americans.
Постановка проблеми. Гармонійний суспільно-політичний розвиток будь-якої держави
неможливий без формування рівноправного відкритого діалогу між усіма елементами суспільства.
Налагодження такої взаємодії є складним процесом пошуку підґрунтя до взаємного порозуміння
та засад суспільної консолідації. Для суспільного життя поліетнічних держав, серед них, України,
характерними є можливі суперечності між етнічними групами у площині громадянських і
політичних відносин. Головним завданням влади є запобігти переростанню напруженості
в конфлікт і сприяти гармонійній інтеграції всіх етнічних елементів з урахуванням їх власної
самоідентифікації.
США протягом ХХ ст. зіштовхувались із низкою складних суспільних викликів, пов’язаних,
зокрема, із расовим питанням. Унаслідок доволі тривалих і непростих процесів акультурації, соціум
у США постав як переважно гармонійне поєднання американської ідентичності та етнічних
спільнот, зокрема найбільшої з них – афроамериканської. Проте такий стан речей став наслідком
не лише зміни державної політики щодо расового питання внаслідок руху темношкірого населення
за громадянські права. Проблема інтеграції афроамериканців нерозривно пов’язана також
із процесом формування самоідентифікації самого темношкірого населення США, яке своїм
корінням сягає кількасотлітньої історії континенту. Щоб стати потужною силою, здатною
сколихнути все американське суспільство на шляху до повноцінного рівноправ’я,
афроамериканській спільноті необхідно було пройти складний шлях усвідомлення самих себе, свого
складного минулого та сформувати бачення майбутнього.
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Джерельна основа дослідження представлена антидискримінаційним документом – Указом
президента США №11246 «Про рівні можливості праці» від 1965 р.1 Також використовуються праці
темношкірого лідера М.Л. Кінга2 та афроамериканського громадського діяча У.Дюбуа3.
Історіографія расових взаємовідносин у США представлена ґрунтовними працями
американських дослідників як із загального характеру, так і присвячені з конкретним суспільним та
етнічним проблемам (М. Борлайн4, Н. Глейзер та Д. Моніган5, М. Гордон6, А. Грілі7, Дж. Поул8). Расові
проблеми також підіймаються в низці статтей провідних інформаційних ресурсів, зокрема «TheTimes»9
та «The Assosiated Press»10. Проблема становища темношкірого населення в контексті політичної та
етнічної історії США піднімалась також і російськими вченими, серед яких варто назвати дослідника
Інституту всесвітньої історії РАН В.В. Согріна11 та російського філолога Ю. Ботороєву12. В українській
історичній науці афроамериканська проблематика поки що не знайшла належного висвітлення.
Метою статті є дослідити, проаналізувати й дати оцінку процесу формування
самоідентифікації темношкірого населення США та чинників, що впливали на трансформацію
основних сценаріїв суспільної інтеграції афроамериканців в американське суспільство.
Виклад основного матеріалу. Важливим кроком на шляху до самоусвідомлення є якісна
зміна ставлення до власної етнічної самоназви, пошук найдоречніших термінів, що мали б
відображати її внутрішню сутність і становище в суспільстві в конкретний історичний період. Так,
у часи класичного темношкірого рабства стосовно афроамериканців використовувався винятково
термін «раби», який після відміни цього потворного інституту було замінено на менш принизливу
збірну назву – «кольорові». Проте в часи расової сегрегації та популярності використання
дискримінаційних законів Джима Кроу виділяється новий специфічний термін «негр», який
заключав у собі принизливе та менштовартістне ставлення до темношкірих з боку білих громадян.
Уперше це слово було застосоване в офіційних документах звіту Бюро переписів США 1900 року й
активно використовувалось упродовж усього ХХ століття13. Навіть у часи руху за громадянські
права, коли темношкірі почали називати себе просто «чорні», або вже «афроамериканці», термін
«негр» продовжував існувати. Так, зокрема,сам лідер афроамериканського руху Мартін Лютер Кінг
часто використовував цей термін у своїх виступах14.
З 1980-х років в американському соціумі за темношкірим населенням остаточно
закріплюється назва, що відображала весь складний процес історії власної спільноти, а також її
місце у суспільстві США,– афроамериканці. Цьому сприяло прийняття низки загальнодержавних
ініціатив. Зокрема, із 1977 року у США відбувався процес офіційної законодавчої категоризації:
чорним або афроамериканцем вважалась людина, «що походить від будь-якої чорної расової групи
Африки». 1978 року Департамент федеральної політики статистики і стандартів опублікував це
визначення, остаточно затвердивши його зміст. За словами Ніколаса Джонса – голови департаменту
расової статистики, цей крок був обумовлений новими історичними реаліями15. Проте лише
1

The Executive Order 11246 – Equal Employment Opportunity Act. <http://goo.gl/3t2xMu>
How Martin LutherKing's 'I Have A Dream' Speech Changed The World. The World Post. <http://goo.gl/8qpRnr>.
3
Dubois W.E.B. Strivings in the Negro People. Atlantic Monthly. <https://goo.gl/EntdDB>.
4
Bauerlein, M. (2004-2005). Booker T. Washington and W. E. B. Du Bois: The origins of a bitter intellectual battle.
The Journal of Blacks in Higher Education. No. 46, 106-114.
5
Moynihan, D.P., Glazer, N. (1975). Ethnicity: Theory and Experience. Harvard University Press.
6
Gordon, M.M. (1964). Assimilation in American life. The role of Rase, Religion and National Origins. New York:
Oxford University Press.
7
Greeley, A.M. (1969).Why can’t they be like us?. New York: AJC, Institute of Human Relations Press.
8
Pole, J.R. (1974). Review: Of Mr. Booker T. Washington and Others; The Children of Pride. The Historical Journal,
no. 17 (4).
9
One dream – 50thAnniversary of Martin Luther King Jr’s I Have a Dream Speech. The Time.
<http://goo.gl/sPKEq7>.
10
Negro' will no longer be used on US Census surveys. The Associated Press. <https://goo.gl/QT53aw>.
11
Согрин, В.В. (1999). США в ХХ веке. Тенденции и итоги общественно-политического развития.
Общественные науки и современность, 9.
12
Ботороева, Ю.С. (2008). К проблеме статуса современных эвфемизмов. Вестник Иркутского
государственного лингвистического университета, 4.
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2013 року Національне бюро переписів США замінило у своїх опитуваннях термін «негри»
на толерантніший – «чорні», або «афроамериканці». Метью Сніп, професор соціології
Стенфордського університету, спеціаліст із расової та етнічної тематики, щодо цього зазначав:
«Такий крок став відображенням зміни часів, зміни словників і зміни розуміння самого терміна
«раса» в країні… Багато молодих афроамериканців вбачають у назві «негр» повернення до епохи,
за якої вони були громадянами другого сорту» 1.
Паралельно із трансформацією самоназви, що була відображенням зміни конкретних часових
та історичних континуумів, відбувався і непростий процес самоусвідомлення себе частиною
афроамериканської спільноти як окремої етнічної групи на американському континенті.
Загальновідомі обставини формування специфіки американського суспільства як суспільства
іммігрантського не стали основою для ставлення до африканського темношкірого населення як
до однієї з іммігрантських груп. Положення афроамериканського населення було ускладнено
не лише штучними перешкодами на шляху до акультурації з боку білої панівної більшості, але й
відсутністю етнічної спорідненості в самому темношкірому середовищі (через їхнє походження
з різних регіонів Африки). Зрештою, спочатку темношкіре рабське населення радше усвідомлювало
себе американцями, ніж афроамериканцями1.
Отже, багаторічний негативний досвід життя у приниженому, а згодом напівприниженому
(після відміни рабства) становищі, гіпертрофували як прагнення доведення своєї «американськості»,
так і почуття власної окремішності і ворожості до існуючої суспільної системи2. Так, з одного боку,
відчуття спільної трагічної долі стало одним із факторів об’єднання темношкірих в єдину етнічну
спільність3. За умов, коли багато поколінь працювали разом у важких умовах, і їм нарешті були
даровані свободи де-юре, а потім і де-факто, темношкірі забажали мати законодавчу гарантію
власних прав та забезпечення економічних можливостей для розвитку саме у США. З іншого боку,
відсутність власної держави – відчуття себе чужинцями на американському континенті,виникнення
незалежних африканських держав і вихід на сцену світової історії потужних та авторитетних
африканських політичних лідерів також мало суттєвий вплив на процес самоідентифікації
афроамериканців у ІІ пол. ХХ ст.4
Отже, в темношкірому середовищі поступово формується дві моделі бачення свого
майбутнього, протилежні за своєю сутністю. Складна проблема пошуку сценаріїв інтеграції,
пов’язана із самосвідомістю афроамериканців, на межі XIX–XX століть перейшла у наукову
площину і викликала широку дискусію в колах темношкірих суспільно-політичних діячів. Так, вчені
Б.Вашингтон та У. Дюбуа активно досліджували питання інтеграції афроамериканців
до американського суспільства та прагнули знайти найкращі шляхи поліпшення умов їх життя.
Обидва дослідники вживали терміни «раса», «кольоровий народ», «нація», «національність»
стосовно афроамериканців, що підтверджує усвідомлення себе як особливої етнічної групи
в Америці, але зміст цих понять ще не був остаточно визначений5. Так, У.Дюбуа 1897 року писав
щодо проблеми самоідентифікації афроамериканців у США наступне: «Історія американського
цього протиборства та пристрасного прагнення досягти зрілої самосвідомості і злити її двоїсте «я»
у кращу і повноціннішу особистість. Але в цьому сплаві він не хоче втратити жодну зі своїх
колишніх особистостей. Він ані прагне африканізувати Америку, бо вона може багато чого навчити
світ і Африку. Ані збирається «відбілити» в потоці білого американізму свою негритянську душу, бо
вірить, що їй також є про що сказати світу. Він просто хоче зробити можливим для людини бути як
негром, так і американцем, не викликаючи на себе проклять і презирства»6.
Протилежні погляди видатних дослідників щодо майбутньої інтеграції афроамериканців
в американське суспільство були остаточно сформовані наприкінці ХІХ ст. Так, Б.Вашингтон,
виголошуючи свою промову 1895 року в Атланті, виклав власну соціально-політичну концепцію,
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засновану на расовому порозумінні та взаємному шанобливому співіснуванні білого й темношкірого
населення1. Дослідник вбачав достатнім досягнення рівноправ’я з білими лише у двох сферах –
отриманні доступу до кваліфікованої роботи та сприянні веденню підприємницької діяльності. Він
був прихильником «повільної» інтеграції, за допомогою якої можна було б уникнути надмірно
різкої негативної реакції з боку білих. Це була ідеологія конформізму, переконаність у тому, що
афроамериканці повинні «сконцентрувати всі свої сили на освіті та накопиченні багатства», а не
на досягненні політичного повноправ’я2. Б.Вашингтон високо оцінював важливість здобуття освіти,
оскільки вона забезпечувала можливості для отримання робочих місць. А це, в свою чергу, мало б
стати підґрунтям для стабільності та процвітання афроамериканської спільноти загалом. Зрештою
«негри повинні брати участь у житті суспільства, показуючи себе відповідальними та надійними
американськими громадянами»3.
Проводячи активну публічну діяльність, інший відомий афроамериканських діяч У. Дюбуа
критикував у своїх виступах модель Б. Вашингтона. Він був опонентом та ігнорування боротьби
афроамериканців за досягнення політичної рівності4. Він вважав недоречним погляди Б.Вашингтона
щодо неготовності афроамериканців боротися за політичну повноправність, і що для цього «негри
мають ще багато працювати над власним саморозвитком». У. Дюбуа виступав за радикальніші дії
щодо усунення безправ’я і розширення можливостей у галузі освіти для темношкірих. Дослідник
вважав необхідною умовою інтеграції темношкірих отримання «класичної гуманітарної вищої
освіти», забезпечення правом голосу та громадянською рівністю загалом5.
Отже, під впливом активної суспільної дискусії, остаточно виокремились дві основні моделі
темношкірої самоідентифікації. Перша, спрямована на інтеграцію в «біле» суспільство на основі
прийняття його цінностей, оформилась на поч. ХХ ст. Її головним виразником став
афроамериканський суспільно-політичний діяч Б. Вашингтон. Друга модель полягала в прагненні
відокремитися від білих співгромадян і започаткувати створення власної темношкірої
«субцивілізації» на американському континенті. Цьому сприяло тривале свідоме ігнорування,
недооцінення ролі, перешкоджання розвитку афроамериканського населення.
1950-1960-ми роками головним апологетом реалізації першого сценарію став М.Л.Кінг, який
надав цій моделі якісно нового забарвлення повноцінної інтеграції. На відміну від Б. Вашингтона,
доктор Кінг проповідував не мовчазну інкорпорацію темношкірого населення в «білу» Америку, а
виступав прихильником позиції єднання двох рас на основі повної рівноправності6. Квінтесенцією
основних проблемі завдань на шляху до такої інтеграції темношкірого населення в американський
соціум стала промова темношкірого лідера 1963 року під назвою «В мене є мрія…», у якій він чітко
окреслив напрямки виправлення історичної несправедливості через надання рівних публічних,
професійних,представницьких, освітніх та економічних прав і можливостей, а також подолання
головної проблеми афроамериканців – бідності7. Значення цієї промови важко переоцінити. Адже
для більшості афроамериканців завдання того часу навіть не стояли на порядку денному. За оцінкою
відомого афроамериканського активіста Генрі Белафонте: «Ми дійсно не думали про спільну
з білими американську мрію, допоки Мартін Лютер Кінг не озвучив цю можливість. …досягнення
чорними посаду владі та сфері управління, так само, як стати частиною американського суспільства,
було для нас неможливим»8.
Одночасно серед багатьох афроамериканців поступово поширювалося переконання, що
інтегруватись у «білу» Америку можна тільки через відмову від власної соціокультурної
1
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ідентичності. Небажання йти таким шляхом набуло популярності також після виникнення нової
суспільної концепції культурного плюралізму, базованої на ідеї рівності та різноманітності расовоетнічних культур, яка у ІІ пол. ХХ ст. отримала серед наукових кіл США широку підтримку. Згідно
з положенням мультикультуралізму, національна культура і традиції всередині етнічної групи
мають бути обов’язково збережені. Ця концепція пропонувала легітимізувати збереження
багатонаціонального суспільного життя та культурних відмінностей для різних етнічних груп країни
з метою формування демократичнішої, цікавішої та динамічнішої загальноамериканської культури
на противагу одноманітній спадщині гомогенної нації1.
Більша частина афроамериканської спільноти переважно ані підтримували ідею культурного
плюралізму, ані виступали проти неї. У своїх поглядах на майбутнє лідери темношкірого населення
не передбачали збереження окремих соціальних, культурних і політичних інституцій для своєї раси
паралельно з американськими. Ліквідація «окремішності» ставала свідомим вибором власного
майбутнього. На думку дослідників, можливі пояснення такого стану речей слід шукати у тому, що
в переважній більшості афроамериканці є протестантами, а отже, не існує автентичних, занадто
несхожих на американські, релігійних цінностей. До того ж, зв’язок афроамериканців з різними
культурами африканських пращурів був надзвичайно слабкими або взагалі його не було2.
Проте слід зауважити, що під впливом руху за права та розвитком наукової думки серед
темношкірих американців з’являється синтезоване на ідеї мультикультуралізму та поглядах
М.Л.Кінга про рівноправну інтеграцію темношкірого населення в американське суспільств бачення
власного місця в американському суспільстві. 1960–1970 рр. із другої моделі самоідентифікації
чітко оформлюється «відособлена» модель інтеграції. Носіями таких ідей були радикальні
організації, найвідомішою з яких стала «Чорні пантери». Їх лідер С. Кармайкл сформулював відоме
гасло «владу чорним», яке вимагало відмовлятися від «безглуздих» об’єднань із білими лібералами
та втілювати в життя принципи расово-культурного суверенітету. У боротьбі за власні принципи
темношкірі радикали виправдовували використання силових методів. «Якщо білі не хочуть єдності
з нами на основі реальної рівності можливостей, то ми повинні існувати як суверенна
афроамериканська нація з правами і можливостями, що забезпечують справжню рівність з білими»3.
Отже, нові темношкірі лідери заявили про необхідність змінити всю стратегію Руху за громадянські
права. Цієї ж моделі дотримувався рух чорних мусульман, чиє звернення до знедолених
афроамериканців базувалося ще й на нехристиянський моралі, що посилювало потребу
відособлення від переважно протестантської Америки, зосереджуючись на ідентичності з народами
Азії та Африки. Цей рух підтримував найрадикальнішу форму афроамериканської окремішності4.
В останній третині ХХ ст. цю модель продовжували підтримувати радикальні організації, найбільшу
популярність серед яких набула «Нація ісламу» на чолі з Л. Фараханом. Пан Фарахан і його
прибічники сприяли оформленню темношкірому націоналізму екстремістського забарвлення.
Афроамериканський рух за права створював виклик як для розвитку американського
суспільства загалом, так і для політичної влади зокрема, на який США мали дати адекватну
відповідь. Одним із головних наслідків такої реакції стало прийняття в 1960-х роках низки
нормативних документів, які надавали афроамериканському населенню формально-юридичну
рівноправність. Основоположним документом в напрямку досягнення повноцінної рівності
в соціально-економічній та політичній сферах став особистий указ президента Л. Джонсона
1965 року, що поклав початок особливому напрямку расової політики у США – «позитивній
дискримінації», яка існує в США і дотепер. Уряд обрав новий вектор державної політики, що
включав у себе як процес десегрегації (припинення систематичної расової сегрегації), так і
знищення бар’єрів на шляху до інтеграції афроамериканців, створення рівних можливостей
незалежно від раси, а також сприяння розвитку самобутньої культури афроамериканців, а не її
асиміляції. Таким чином, результатом обраного владою США курс на расову інтеграцію
1
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темношкірих за моделлю М.Л.Кінга упродовж останніх 50 років стало досягнення
афроамериканцями рівних можливостей із білим населенням у кількох найбільш дискримінованих
сферах – освіті, праці, культурі, офіційному представництві1.
Висновок. Самоідентифікація афроамериканців США пройшла досить складний і довгий
період оформлення та трансформації під впливом кількох чинників. Це був складний життєвий
шлях багатьох поколінь темношкірих на американському континенті, який зробив можливим
існування «подвійної» свідомості. На базі такого особливого самоусвідомлення, а також унаслідок
діяльності афроамериканських громадських діячів кінця ХІХ – поч. ХХ ст., було чітко сформовано
два головні сценарії майбутнього співіснування темношкірого населення із білим. Перший,
спрямований на інтеграцію в американське суспільство, зародився наприкінці ХІХ ст. Подальше
невдоволення свідомим ігноруванням, недооціненням ролі, перешкоджанням розвитку
афроамериканського населення зосередили увагу М.Л. Кінга у 1960-х роках на ідеях саме
повноправної інтеграції, зокрема і надання рівних політичних можливостей. Таке трансформування
й поглиблення основних ідей, що відповідали політичним реаліям, стали привабливим для більшості
афроамериканців. Друга модель полягала у відокремленні від білих співгромадян і створенні власної
темношкірої «субцивілізації» на американському континенті. Цей сценарій також зазнав змін,
трансформувавшись під впливом руху за права та виникнення концепції мультикультуралізму,
в декілька радикальних течій. Зрештою, реалізація саме першого сценарію повноцінної інтеграції
в усіх сферах життя, що юридично була закладена в новому політичному курсі влади США
в напрямку вирішення расової проблеми, зробила можливим досягнення афроамериканцями статусу
повноправних суб’єктів життя американського суспільства.

References:
1. Bauerlein, M. (2004-2005). Booker T. Washington and W. E. B. Du Bois: The origins of a bitter intellectual
battle. The Journal of Blacks in Higher Educatio, no. 46, 106-114. [in English].
2. Botoroeva,Yu.S. (2008). K probleme statusa sovremennyih evfemizmov [To the problem of the status of modern
euphemisms]. Vestnik Irkutskogo gosudarstvennogo lingvisticheskogo universiteta [Bulletin of the Irkutsk State
Linguistic University], no 4. [in Russian].
3. Dubois, W.E.B. Strivings in the Negro People. Atlantic Monthly. <https://goo.gl/EntdDB>. [in English].
4. Gordon, M.M. (1964). Assimilation in American life. The role of Rase, Religion and National Origins.
New York: Oxford University Press. [in English].
5. Greeley, A.M. (1969). Why can’t they be like us?. New York: AJC, Institute of Human Relations Press.
[in English].
6. How Martin Luther King’s ‘I Have A Dream’ Speech Changed The World. The World Post.
<http://goo.gl/8qpRnr>. [in English].
7. Moynihan, D.P., Glazer, N. (1975). Ethnicity: Theory and Experience. Harvard University Press. [in English].
8. Negro’ will no longer be used on US Census surveys. The Associated Press <https://goo.gl/QT53aw>.
[in English].
9. One dream – 50th Anniversary of Martin Luther King Jr’s I Have a Dream Speech. The Time.
<http://goo.gl/sPKEq7>. [in English].
10. Pole, J.R. (1974). Review: Of Mr. Booker T. Washington and Others; The Children of Pride. The Historical
Journal, no. 17 (4). [in English].
11. Sogrin, V.V. (1999). SShA v XX veke. Tendentsii i itogiobschestvenno-istoricheskogo razvitiya [USA
in the twentieth century. Tendencies and results of socio-historical development]. Obschestvennyienauki
i sovremennost [Social sciences and modernity], no. 9. [in Russian].
12. The Executive Order 11246 – Equal Employment Opportunity Act. <http://goo.gl/3t2xMu>. [in English].

1

The Executive Order 11246 – Equal Employment Opportunity Act. <http://goo.gl/3t2xMu>
59

ISSN 2533-4816 EVROPSKÝ FILOZOFICKÝ A HISTORICKÝ DISKURZ

Інна Підберезних, к. і. н.
Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Україна

ВПЛИВ США НА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ
СЕКТОР КРАЇН АСЕАН
Inna Pidbereznykh, PhD in History
Petro Mohyla Black Sea State University, Ukraine

US INFLUENCE ON THE SOCIO-ECONOMIC SECTOR
OF ASEAN COUNTRIES
The article describes and analyzes the current state of the role and influence of the US
on the socio-economic sector of ASEAN countries, given that in the second half of the twentieth
century. The Nations of Southeast Asia managed to attract the attention of the international
community due to dynamic changes in the political and financial-economic sphere. Free trade
and open markets are key elements for security and stability in the Asia-Pacific region and to
long-term American prosperity. The expansion of free trade agreements provides a high level
of interdependence and economic growth in Asian countries. The main attention is focused
on issues of social and economic cooperation between the US and ASEAN, the results and
prospects of the dialogue in the future.
Key words: The Asia-Pacific region (APR), the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN),
foreign economic policy, investment climate, South-East Asia (SEA), socio-economic sector,
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У сучасних умовах активного розвитку американсько-азійського стратегічного партнерства,
пошуку нових шляхів вибудовування відносин з країнами АСЕАН набуває для США все більш
важливе значення, в тому числі завдяки укладанню угод про вільну торгівлю АСЕАН – Китай,
АСЕАН – Республіка Корея, АСЕАН – Японія, АСЕАН – Індія, АСЕАН -Австралія та Нова Зеландія.
Зацікавленість у двосторонньому економічному діалозі з країнами АСЕАН, а саме
розширення торговельних, інвестиційних, виробничо-технологічних взаємозв’язків США – АСЕАН,
поглиблення співпраці в сферах енергетики, інфраструктури, охорони здоров’я, освіти,
використання інформаційних та комунікаційних технологій, ліквідації наслідків катастроф, охорони
і раціонального використання природних ресурсів, інших областях відбуваються в умовах процесів
глобалізації і регіональної інтеграції, які надають багатоплановий вплив на масштаби, форми,
механізми торгово-економічних відносин суб’єктів світового господарства.
У запропонованому матеріалі зупинимося на висвітлені й аналізі проблем соціальноекономічних механізмів політичної стабільності в ПСА, що може мати як загальне теоретичне, так і
практичне значення для формування зовнішньополітичного курсу США, зокрема стосовно
вироблення стратегії держави щодо розвитку тісніших соціально-економічних відносин з країнами
Південно-Східної Азії.
Дана стаття ставить на меті дослідження ролі та впливу США на соціально-економічну
політику держав АСЕАН.
У процесі дослідження були використані історико-хронологічний метод, що дав змогу
дослідити етапи формування концепції політичної стабільності в ПСА та з’ясувати динаміку
розвитку інституційних механізмів її забезпечення. Такий метод, як компаративістський, сприяв
виявити зміни в концепції політичної стабільності в ПСА через призму впливу такої провідної
країни світу, як США, зокрема через порівняння потужності, рівня та інтенсивності взаємодій
з країнами регіону.
Стаття базується на системному підході, оскільки країни-члени АСЕАН є центральними
елементами регіональної системи ПСА, а на вищому рівні цей регіон є важливим елементом всієї
системи міжнародних відносин та азійської зокрема.
Азійсько-Тихоокеанський регіон за останні 10 років докорінно змінив свою стратегію, цим
змінам послугували чотири основні чинники. Першим з них є зростання економічної та політичної
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ролі регіону. Підтвердженням того є те, що область виробляє 30 % світового експорту і його
двостороння торгівля з США перевищує $ 1 трлн на рік. У регіоні зосереджено дві третини світових
валютних резервів.
Другим фактором є зростання політичної та економічної могутності Китаю. Однак, ця
тенденція створює дилему: зростаюча міць збройних сил Китаю стали на перешкоді економічному
зростанню його сусідів.
Третім фактором є поява все більшої кількості держав, що володіють ядерною зброєю, і таким
чином створюють загрозу масового поширення нелегальної зброї серед азійських країн. Протягом
останнього десятиліття пожвавилась регіональна ситуація стосовно безпеки в області ядерної зброї.
Здійснюється глобальний режим контролю над озброєннями. Зокрема, все більшої сили набрав
договір про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ) та рішення про всеосяжну заборону
випробувань. В цілому, з 1990 по 1998 рік, ядерна зброя у тіньовій економіці не простежувалася.
Однак сьогодні тіньова економіка у сфері ядерної зброї набирає все більших обертів. Зокрема, Індія
і Пакистан провели ядерні випробування, так само як і Північна Корея. Китай продовжує
модернізувати свої ядерні та балістичні можливості ракет. Існує загроза утворення гонки озброєнь.
У той же час, є значні побоювання з приводу поширення зброї масового знищення, технологій,
матеріалів і ноу-хау для держав і недержавних суб’єктів. Загроза внутрішній безпеці США
виявляється у надмірному розповсюдженні зброї масового ураження. Таким чином, зусилля щодо
утилізації цього питання повинні включати в себе переслідування стратегічних договорів з Росією,
Китаєм, Індією, Японією і Південною Кореєю.
Поширення зброї масового ураження, розширення співпраці, зміна клімату, енергетична
безпека та інші нетрадиційні регіональні та глобальні проблеми в області безпеки, боротьба
з тероризмом і екстремізмом – все це потребує більш ефективного поєднання жорсткої політичної
сили і громадської дипломатії. Саме це вимагає від адміністрації Вашингтону переглянути військову
взаємодію США в регіоні при одночасному розширенні його порядку в питаннях безпеки та вільної
торгівлі.
Четвертий фактор – зростаючий інтерес до багатостороннього співробітництва. За останні
два десятиліття (і особливо протягом останніх 10 років) зростає інтерес до багатостороннього
співробітництва в АТР. Ця тенденція охопила 10 країн Південно-Східної Азії, що включають
в себе держави АСЕАН, які зробили свій внесок у підтримання миру та стабільності в ПСА
шляхом формування співробітництва і побудови взаєморозуміння. АТР не є єдиним
у наслідуванні цієї тенденції. Зокрема, Південна Азія налічує вісім країн, які є членами Асоціації
регіонального співробітництва (СААРК), більшість країн Центральної Азії разом з Китаєм і
Росією є членами Шанхайської організації співпраці (ШОС). Економічна інтеграція цього
субрегіону поглиблюється, незважаючи на періоди напруженості. Інші аспекти глобалізації, такі
як поширення культури, регіонального туризму та субрегіональні комунікації, створили нову
ситуацію, в якій кооперативні підходи до широкого кола економічних, комунікаційних,
соціальних та культурних проблем є найбільш прийнятними для вирішення спільних інтересів,
таких як енергетична безпека, морська безпека і зменшення забруднення навколишнього
середовища. Політичне середовище представляє особливо сприятливі умови для розвитку
субрегіональної співпраці в області безпеки.
Для розуміння важливості сучасної Південно-Східної Азії потрібно розуміти уроки
попередніх періодів, що відображаються в конфліктах між державами регіону. Точніше, ці уроки
стосуються проблем, пов’язаних із складними заходами безпеки, які можуть виникнути при
повторних кризах. Оцінюючи, як ці фактори вплинули на посилення напруженості і в кінцевому
підсумку на початок війни в Європі сто років тому, можна активізувати зусилля для розуміння і
управління напруженістю в ПСА сьогодні1. Тож, втручання США в соціально-економічний сектор
розглядається саме як такий захід безпеки, чинник, без якого в регіоні не можна обійтися.
Підтримуючи політику «глибокої взаємодії» Сполучених Штатів у регіоні країн АСЕАН,
науковці Стівен Брукс, Джон Айкенберрі та Вільям Уолфорт висловлювали гіпотезу стосовно того,
що прихильність до встановлення безпеки силами США і держав Європи на Близькому Сході і
в ПСА, разом з американським домінуванням пригнічує регіональне суперництво і перешкоджає
1

Chong, Ja Ian. Hall, Todd H. (2014). The Lessons of 1914 for East Asia Today: Missing the Trees for the Forest.
International Security, Volume 39, Number 1, 7-43. <http://muse.jhu.edu//>
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відродженню епохи багатополярної силової політики1. Вчені доходять висновку, що політика США
може повернути безпеку, зменшити конфлікти між євразійськими державами.
Сполучені Штати визнаються в міжнародній ієрархії Західної півкулі більш ніж століття і всієї
Західної Європи протягом семи десятиліть2. Американська взаємодія і прихильність Азії явище не
нове, адже ще з давніх часів Сполучені Штати були залучені в Азії. Зокрема, у лютому 1784 р.
імператриця Китаю направила до Нью-Йорку партію китайських товарів і отримала дохід в розмірі $
30 000. У 1835 р. США створили ескадрилью для військово-морського флоту Ост-Індії. Саме це
поклало початок продовженню військових дій США в західній частині Тихого океану. У 1844 р.
Китай надав торгові права Сполученим Штатам у Вансяському договорі. У 1846 р. США вперше
спробували провести переговори щодо торговельних угод з Японією. Проте ця спроба виявилася
марною. Лише через 10 років після підписання 31 березня 1854 р. між США в особі коммодора
Меттью Перрі та Японією Канагавського договору, за яким були відкриті японські ринки для США
та включене положення про вугільну станцію для Сполучених Штатів. Дельти річки Чжуцзян стали
першою американсько-азійською базою. У 1898 р. Гуам і Філіппіни були передані США в якості
дарованих територій в Іспано-американській війні. У XXI ст. дипломатичні і торгові відносини та
стратегічні інтереси США продовжують розширюватися. США демонструють свою прихильність до
регіонального миру і безпеки. Ця тенденція лежить в основі політики США щодо зміцнення та
модернізації своїх партнерств. Для підтримки своїх взаємозв’язків вони використовують всі
інструменти, наявні в своєму арсеналі: дипломатичні, політичні, військові, економічні, культурні
тощо.
Міністр оборони США Роберт Гейтс визначив Сполучені Штати як «резидента влади»
в регіоні та відзначив у своєму зверненні 31 травня 2008 р., що американська територія в Тихому
океані пролягає від Алеутських островів до Гуаму. Отже, заява міністра підкреслює прихильність
США до створення стабільної регіональної обстановки, яка підтримує економічний, політичний,
культурний розвиток в АТР. Двостороння структура альянсу США залишається основою
регіональної стабільності процвітання і відправною точкою підтримки безпеки з регіоном. Альянси
дозволяють Сполученим Штатам забезпечувати значну перевагу присутності в регіоні, а структура
базування в Японії і Південній Кореї посиленого доступу робить США як діючого партнера
в області. Як інструменти національної політики, альянси є динамічними елементами, які
знаходяться в постійному процесі еволюції. Таким чином, союзи залишаються необхідною основою,
на якій будується будь-яка майбутня стратегія безпеки.
І АСЕАН, і США використовують угоду 2006-го року про торгівлю та інвестиції з АСЕАН для
сприяння торгівлі та інвестиційним потокам між АСЕАН і США, обміну думками з широкого кола
економічних питань3. Спільна рада була створена з метою забезпечити спрямування на здійснення
торговельних та інвестиційних угод між АСЕАН та США, нести відповідальність за моніторинг та
оцінку прогресу у відносинах країн.
Слід відзначити, що в останні роки, економічні відносини між АСЕАН і США розширилися
за рамки торгівлі та інвестицій. Співпраця зосереджена на спрощенні процедур торгівлі, стандартів та
відповідності товарів, права інтелектуальної власності, взаємодії між державним і приватним
сектором.
США є основним партнером АСЕАН в просуванні вперед і наданні технічної допомоги
стандартам і нормам відповідності для пріоритетних галузей, включаючи електричне, електронне,
медичне обладнання та автомобільну промисловість.
У 2010 р. США відвідав Міністр торгівлі АСЕАН по справам державного та приватного
сектора. Зворотна ж торгова місія США була організована в липні 2012 р. завдяки бізнес-форуму
АСЕАН – США, де встановився регулярний діалог з питань політики за участю країн-учасниць
АСЕАН.
За статистичними даними Сполучених Штатів, загальний обсяг торгівлі товарами між АСЕАН
і США в 2011 р. збільшився на 9,2 %, тобто зріс з 178 $ млрд до $ 194 млрд, порівняно з 2010 роком.
1
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Географічна структура імпорту АСЕАН з США збільшилася на 8,6 % (до $ 76400 млн), а експорт
до країн АСЕАН збільшився на 9,8 % (до $ 118,2 млрд) в 2011 р. США четвертий найбільший
торговий партнер, а країни АСЕАН і, всі разом, є п’ятим за величиною торговим партнером товарів
для США1.
З огляду на ці показники, за останні роки США істотно поглибили свої відносини з АСЕАН,
особливо в ряді країн, допомагаючи в ліквідації наслідків стихійних лих2, в питаннях освіти3,
просування по службі, в захисті прав жінок і дітей4 та в підтримці молоді5. Щодо ліквідації наслідків
стихійних лих, Агентство США з торгівлі та розвитку спонсорували семінар АСЕАН з управління
стихійними лихами, з пом’якшення їх наслідків, а також з розширення можливостей для адекватної
підготовки та ефективного реагування в надзвичайних ситуаціях пов’язаних зі стихійними лихами6.
Заслуговує на увагу і той факт, що продовжується співпраця між США та АСЕАН в освітній
сфері. Зокрема, 18 листопада 2011 р. в Балі, Індонезія на 3-й зустрічі лідерів країн-учасниць АСЕАН
було оголошено про партнерство в питаннях англомовної освіти. Це партнерство є довгостроковим
зобов’язанням покращити потенціал англійської мови в регіоні і надалі підтримувати ініціативу
з інтеграції АСЕАН. У травні 2012 р. підтримка США допомогла завершити розробку відео-модулів
курсу для навчання бакалаврів з університетів АСЕАН. Сполучені Штати також організували два
семінари для завершення роботи над змістом навчальних програм АСЕАН.
Південно-Східна Азія, звичайно, складається з безліч різних етнічних груп, мов і традицій.
І культурна взаємодія цих утворень із США виявляється ще й безпосередньо, коли жителі цих
територій змушені емігрувати до Сполучених Штатів. Культурно-гуманітарне співробітництво
США з країнами ПСА в сьогоденні виходить на новий рівень, адже воно вже проявляється
всередині Сполучених Штатів, де швидко з’являються прояви культурних зіткнень азійців
з американцями завдяки проникненню перших в американське суспільство у якості біженців та
через засоби масової інформації. Таким чином, перспективним напрямом є дослідження
у майбутньому перебігу та результатів цих процесів.
Варто зазначити, що відносини США щодо АСЕАН спрямовані на заохочення розвитку
соціально-економічного сектору впливу США. Сполучені Штати зосереджені в економічному плані
на збільшення інвестицій та розширення торгівлі, активно втручаються в питання освіти, поведінки
у разі стихійних лих тощо. Ймовірність перетворення США в єдину світову державу, що має
величезний вплив на цю сферу в країнах АСЕАН, включає у собі певні ризики, що змушують інші
країни нервуватися. Отже, поки що тема стоїть надзвичайно гостро як перед самими Сполученими
Штатами та АСЕАН, так і перед зацікавленими у своєму домінуванні країнами.
Чимало країн АТР стали свідками змін режимів за останні 10 років. Економічний підйом
сприяв тому, що Азія знову з’явилась в якості центрального політичного та економічного двигуна
світової економіки. Країни Східної і Південно-Східної Азії вміщують в собі майже одну третину
населення світу, генерують близько чверті світового виробництва, і виробляють близько чверті
світового експорту. Азійські виробники захопили значну частину світових виробничих ланцюгів.
До недавньої фінансової кризи, темпи зростання в багатьох частинах Азії в останнє десятиліття
наблизилися або перевищують двозначні цифри, піднімаючи економіку та соціальний благоустрій
регіону. Ринкова політика Азії та її успішна взаємодія зі світовою економікою стали яскравим
прикладом для інших регіонів у сфері глобалізації. Зростання попиту Азії на енергію та інші
ресурси, створило напруженість у відносинах між країнами і призвело до екологічних проблем та
нових загроз. Наприклад, китайський та індійський попит на енергетику та інші сировинні товари
1
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є основним фактором встановлення енергетичних і сировинних цін в 2006 і 2007 рр. Десять років
тому, Азія була важливим економічним регіоном, а вже на сьогодні від неї залежить процвітання
США. Обсяг торгівлі між Сполученими Штатами і Азією становить майже $ 1 трлн на рік, склавши
27 % від загального обсягу торгівлі США з провідними країнами світу та 19 % від торгівлі
з Європейським Союзом. Азія оперезана важливими морськими лініями зв’язку для Сполучених
Штатів, їхніх союзників та партнерів. Шість найбільших портів світу знаходяться в Азії.
Незважаючи на серйозність азійської фінансової кризи в 1997 – 1998 рр., Азія збагачується
порівняно швидко і продовжує зростати стійкими темпами. Ця зростаюча економічна
взаємозалежність збігається з ростом інтересу до регіональної вільної торгівлі та створення
двосторонніх і регіональних торговельних угод, які є геополітичним виразом мирних відносин між
державами, а також виявом комерційного інструменту.
Проведений аналіз свідчить, що за останнє десятиліття цей регіон відіграє все більшу роль в
економічному та політичному житті США. Провідні й найвпливовіші представники правлячої еліти
США залишаються прибічниками подальшого нарощування силової складової в американській
політиці щодо ПСА. Безпосередньо беручи участь в ухваленні рішень, вони відстоюють силові
методи досягнення стратегічних цілей США у світі. Здатність Сполучених Штатів прийняти більш
активний і стратегічний підхід до АТР має бути виконаним протягом наступного десятиліття. Саме
це сприятиме збереженню регіонального миру і стабільність в обох регіонах.
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THE IMAGE OF BELARUS AND BELARUSIANS
IN THE UKRAINIAN PUBLIC OPINION (1991-2010)
This article considers the image of Belarus and Belarusians in the Ukrainian public opinion in the
period from 2004 to 2010. Analyzes the highlights between Ukrainians and Belarusians in the
Ukrainian periodicals and media. Consider the role of the Belarusian cultural associations, which
operated on the territory of Ukraine. Also available information about the indigenous Belarusian
population living on the territory of Ukraine and received Ukrainian citizenship. Presents data
about the attitude of Ukrainians to Belarusians for help polls of 2004 and 2009. Important role in
writing the article played polls, which currently play an important role in history. Regarding
these data, created expert Committee that at a high level gathered information for the most
objective opinion of Ukraine’s population. Also, this article shows the transition from subjective
to objectivе opinion. Showed on the basis of public opinion polls, the overall picture of the
perception of Ukrainians of Belarus and Belarusians. With the help of analytical thinking revealed
the real image of Belarus and Belarusians in Ukrainian public opinion.
Key words: public opinion, poll, stereotype, Ukraine, Belarus.
Для вдалого розвитку відносин між країнами велике значення має те, як сприймають один
одного народи цих країн. В їхній свідомості це сприйняття формується або на детальному знанні
один одного, або на загальних, схематичних поняттях, тобто стереотипах. Стереотипи можуть бути
позитивні, нейтральні або негативні. У будь-якому випадку їхній вплив на процес взаємних
контактів є помітним. У повсякденному житті саме попереднє отримання відповідних даних
(апріорне) судження містить в собі висновок, що ці дані найчастіше і підтверджують. Активну роль
у формуванні стереотипів беруть держава, політичні партії, громадські організації. У сучасному
суспільстві особливу роль у запровадження стереотипів сприйняття того чи іншого народу
в суспільну свідомість відіграють засоби масової інформації, починаючи від друкованої преси, і
завершуючи таким сучасним засобом комунікації, як Інтернет, також велику роль відіграють
соціологічні опитування1.
Метою даної статті є дослідження образу Білорусі та білорусів у суспільній думці населення
України (у періодиці, за даними соціологічних опитувань, ЗМІ). Розкриття об’єктивного образу
Республіки Білорусь та білорусів в українській суспільній думці за допомогою аналітики та
матеріалів соціологічних опитувань, ЗМІ, періодики.
В даний час в історичній науці не достатньо досліджень по даній темі. Насамперед це
пов’язано
з
важкістю
збору
матеріалу,
відсутності
джерел,
єдиного
та
демократичногоінформаційного простору, що в свою чергу, викликає зацікавлення в дослідженні
даної проблеми й автоматично стає актуальним для науковця.
Необхідно детальніше зупинитися на чинниках, які впливають на формування образу
сусідньої держави та її народу у громадян України. Найефективнішими з них є особисті регулярні
відвідини Білорусі і підтримання постійніх контактів з її громадянами. Особисті спостереження і
спілкування з представниками різних верств населення сусідньої країни доволяють зрозуміти
особливості їхнього повсякденного життя побачити рівень розвитку і специфіку їхньої культури
у всіх ії проявах, порівняти умови життя у своїй країні з умовами, що існують у сусідній державі.
Але варто звернути увагу і на те, що кожен громадянин сприймає побачене і почуте через
1

Голобородько, Є. (2008). Особливості формування етнічних стереотипів. Херсон, 5-6.
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індивідуальні фільтри, обумовлені власним досвідом, політичними поглядами тощо, все ж власне
знйомство з країною дозволяє сформувати об’єктивну уяву про неї. Менш об’єктивними є спогади
про колишнє відвідування сусідньої країни, тоді ще БРСР, або більш-менш тривале проживання
у ній. Наприклад, чимало українців у радянські часи проходило військову службу на території
Білорусі або ж працювали там на промислових підприємствах, транспорті тощо. Їхня уява про
Білорусь та білорусів у значній мірі формувалася на основі особистих вражень1.
Доповненням спогадів, на сучасному етапі, є соціологічні опитування, які завершують
формування суспільної думки про Республіку Білорусь та білорусів.
Помітне падіння життєвого рівня громадян України в 90-ті рр. негативно позначилося на їхні
можливості подорожувати, і напрямки виїзду за кордон у пострадянський період кардикально
змінилися2. Тому особисте знайомство з Білоруссю характерне скоріше для представників старшого
або середнього покоління, а серед молоді все менше тих, хто знайомий з цією країною особисто.
Існує ще один вид особистих вражень. Певний образ народу та його культури формується і при
спілкуванні з представниками білоруської національної меншини, яка проживає на території
України. Вони виступають своєрідним містком між двома сусідніми народами і при умові активної
культурницької діяльності можуть чимало зробити для популяризації надбань культури, знань про
історію та сучасне життя білоруської нації серед населення України. Найбільше це відчувається
у областях України, які безпосередньо межують з Республікою Білорусь. Близько 10 областей
України ще з радянського періоду, брали безпосередню участь у торгівлі, поїздках у Білорусь.
Регулярними транспортними маршрутами активно користувалися українці. Стійкою популярністю
в Україні користувалися товари широкого вжитку, які вироблялися у Білорусі. Їх перевезенням і
продажем займалися ті мешканці України, які мали постійні контакти з білоруськими партнерами і
були добре знайомі з реаліями сусідньої країни. Особисте спілкування між українцями та
білорусами є головним джерелом інформації про Білорусь3. Проте, існують непрямі дані, котрі
дають можливість оцінити кількість потенційних комунікаторів, зацікавлених в підтриманні тісних
контактів з Республікою Білорусь. До їхнього числа належать ті мешканці України, які народилися
в Білорусі; громадяни Білорусі, що постійно проживають на території України; нарешті –
представники білоруської національної меншини в різних областях України. За даними
Всеукраїнського перепису населення 2001 року, в Україні проживало 275800 уродженців Республіки
Білорусь, що складало 0,6% населення України4.
На динаміку процесу помітного скорочення білоруського населення у демографічній
структурі України здійснила соціально-економічна ситуація в Україні початку 90-х років ХХ ст.
Різке падіння життєвого рівня переважної більшості населення спричинило швидке поширення
еміграційних настроїв у суспільстві. Ситуація в Білорусі тоді виглядала більш стабільною і
прогнозованою. По меншій мірі, її краще розуміли люди, які сформували свою свідомість
в радянській системі, і в їхньому середовищі виїзд до Білорусі здавався прийнятним варіантом
покращення своїх справ. Крім повернення на етнічну батьківщину, частина вихідців з Білорусі
виїжджали і до інших країн, що також позначалося на кількісному скороченні цієї категорії
мешканців в Україні. Ті білоруси, що залишилися на українських землях, активно включалися у нові
процеси, які розгорталися у громадсько-політичному житті України.
У роки незалежності України були створені сприятливі умови для формування і розвитку
товариств культури національних меншин. Перші товариства створені у Львові, Києві, Чернівцях.
Найвідоміше – Товариство білоруської культури ім. Франциска Скорини. Вони розпочали активно
діяти на початку 90-х рр., знайомлячи українців з надбаннями білоруської культури.5
Асиміляційні процеси білорусів в Україні досить помітні. Якщо в радянські часи
розповсюдженим явищем було ототожнення частини білорусів з російською культурою, то в останні
півтора десятиліття серед білорусів – громадян України, почастішали факти добровільного обрання
1

Буркут, І. (1997). Звичайний «лукашизм». Молодий буковинець. Чернівці, 38-39.
Утвердження незалежної України (2013). Україна: Історія великого народу
<http://www.litopys.com.ua/encyclopedia/druge-desyatil-ttya-nezalezhno-ukra-ni-pol-tichne-zhittya/druge-desyatirchchya-nezalezhno-ukra-ni-sots-alno-ekonom-chniy-r-ven/> (2017, лютий, 17).
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Буркут, І. (1997). Звичайний «лукашизм». Молодий буковинець. Чернівці, 43-45.
4
Про кількість та склад населення України за підсумками Всеукраїнського перепису населення 2001 року
(2001). < http://2001.ukrcensus.gov.ua/results/general/nationality/> (2017, 13, лютий).
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української етнічної самоідентифікації. Як правило, вони зустрічаються у змішаних білоруськоукраїнських сім’ях. Помітна близькість мови, культури і навіть менталітету українців та білорусів
сприяє розвиткові подібного явища. Історично між двома народами складалися доброзичливі
стосунки і навіть стереотип білоруса, сформований у буденній свідомості українців, містить більше
позитивних, ніж негативних рис. У будь-якому випадку, історично сформованої упередженості
щодо білорусів у буденній свідомості українців не існувало.1
У покоління українців, яке виросло в радянські часи, образ білорусів значною мірою
створювався на основі офіційної міфології, що запроваджувалася в суспільну свідомість системою
освіти та пропаганди, і закріплювалася повсякденною діяльністю ЗМІ. Тут особливо акцентувалася
участь значної частини білорусів у партизанській боротьбі проти гітлерівських окупантів у роки
війни. Відтак навіть більшість анекдотів про білорусів, що ходили серед українців, засновувалася на
партизанській темі.2 А у 70-90-ті роки в СРСР дуже популярною була білоруська музика, особливою
народною любов’ю користувався вокально-інструментальний ансамбль «Песняры».3 У буденній
свідомості багатьох українців улюблені білоруські пісні закріплювали позитивний образ народасусіда. У той же час, подібні симпатії не варто абсолютизувати – вони є змінними і формувалися під
впливом різноманітних чинників, особливо соціально-економічних та політичних.
Соціологічні опитування, проведені в Україні на початку ХХІ століття, показали зростання
ксенофобських настроїв серед ії населення. Такі тенденції викликані, перш за все, низьким
життєвим рівнем значної частини населення України, а також відображають загальну тенденцію,
характерну для багатьох сучасних країн. Щорічний моніторинг, який проводить Інститут соціології
НАНУ з 1994 р., засвідчує: в країні поглиблюється психологічне несприйняття людей інших
національностей. Найменше такі настрої стосуються білорусів. Проте у 2002 р. 7% опитаних у ході
чергового соціологічного дослідження громадян України заявило, що в жодному разі не допустило б
білорусів у нашу країну. Для прикладу: арабів не допустило би 38% респондентів, афганців – 43%.
У ролі туристів згодні бачити в Україні білорусів 22% опитаних. Навіть серед респондентів, які
дотепер відчувають себе «громадянами Радянського Союзу», 5% висловилось за недопущення
білорусів в Україну взагалі і 22% – допущення лише у ролі туристів.4 Під час моніторингу
опитувалося 1800 осіб у віці понад 18 років, які за статтю, віком, освітою, областю і типом
поселення (місто/село) репрезентативно представляють доросле населення України. Дані
засвідчують зростання ізоляціоністських та ксенофобських настроїв в Україні. Підкреслимо –
наведені цифри є загальноукраїнськими.5 Рівень етнічної толерантності українців, які проживають
поблизу білоруського кордону за традицією залишається вищим від середнього по країні. Однак
соціологічні опитування останніх років показують деяке зниження толерантності і серед населення
цих областей. Правда, на позитивне ставлення, навіть симпатію до білорусів воно майже не
вплинуло. Глибинним джерелом такої симпатії є етнічна близькість двох слов’янських народів,
спільні елементи їхньої культури. Ці фактори виявилися сильнішими за політичну кон’юнктуру.
Про позитивне ставлення українців до білорусів свідчить соціологічне опитування Центру
Разумкова. Дослідження проведене з 19 по 26 жовтня 2009 року. Було опитано 2010 респондентів
віком від 18 років у всіх областях України, Києві та АР Крим за вибіркою, що репрезентує доросле
населення України за основними соціально-демографічними показниками. Вибірка опитування
будувалася як стратифікована, багатоступенева, випадкова із квотним відбором респондентів на
останньому етапі. Опитування здійснювалося у 129 населених пунктах (із них 75 міських та
54 сільських поселень). Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95%.
Дослідження здійснене за підтримки Міжнародного фонду «Відродження». Білорусів уявляють як
людей м’яких, не конфліктних, у певній мірі флегматичних. Згідно опитування, 70% українців
ставиться позитивно і доброзичливо до білорусів; 22,5% – нейтрально, байдуже; 2,4% – негативно,
1
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критично; 5,1% – важко відповісти.1 А дію політичних чинників на формування образу Білорусі та
білорусів у свідомості українців ігнорувати не варто.
Значний вплив на свідомість українців та формування їхніх стереотипів мали ЗМІ. Однак слід
вирізняти демократичні мас-медіа, які незалежно від політики оцінювали відносини між сусідніми
країнами та проурядові ЗМІ. Період першого президенства Олександра Лукашенка і Леоніда Кучми,
які одночасно у 1994 році прийшли до влади у своїх країнах, значним чином вплинуло
на інформування української громадськості вітчизняними мас-медіа про події в Білорусі.
Проурядові ЗМІ давали головним чином негативну інформацію, котра повинна була переконати
українських громадян, що їхня держава є справді демократичною, чим вигідно відрізняється
від авторитарної Білорусі. Натомість прокомуністичні видання проповідували інші оцінки: Білорусь,
на відміну від України, має ефективну економіку і життєвий рівень білорусів помітно вищий, ніж
українців.
Чималий вплив на українську аудиторію справляли і справляють російські ЗМІ, яким
належать значні сегменти українського інформаційного простору.
Щодо українських ЗМІ та їхнє ставлення до Білорусі та білорусів було винесене, як окреми
питання, яке розглядалося українськими та білоруськими журналістами на засіданні прес-клубу
«Образ Білорусі в українських ЗМІ», який відбувся в Могилянській школі журналістики у Києві.
З білоруського боку взяли участь журналісти-білоруси, що працюють в Україні Юрій Свірко та
Сергій Дарафеєв, голова руху Солідарності «Разом» Вячеслав Сівчик. Білоруські журналісти
підкреслили, що більшість інформації один про одного українці та білоруси черпають
за посередництвом Москви.
Сергій Дарафеєв зауважив, що близькість України та Білорусі парадоксально заважає
взаєморозумінню: «Ми впевнені, що знаємо один про одного все, натомість далі живемо у полоні
стереотипів».2Песимістично налаштований український публіцист Віталій Портников висловлює
таку думку: «В Україні немає попиту на інформацію про Білорусь. Зі своїх 50 статей, які я написав
за останній рік на навколобілоруські теми, 48 опубліковано в Росії, дві в Білорусі».3 Присутній
на зустрічі екс-посол України в Білорусі Роман Безсмертний бачить підстави для оптимізму:
«Принаймні закінчився період тотального негативу в стосунку до України в білоруських ЗМІ. Під
час мого перебування в Мінську з 4-х новин про Україну одна була негативна, одна позитивна і одна
нейтральна».4Тому в комунікаційному процесі споживачі інформації мали чималий вибір і могли
враховувати різні погляди на проблему. Особливістю інформаційного ринку України є велика роль
на ньому регіональних засобів масової інформації. А регіональні телекомпанії та друковані видання
в різних українських областях білоруську тематику піднімають нечасто, не маючи власних
кореспондентів у Республіці Білорусь. Але існує помітний інтерес до Білорусі серед населення
Чернівців, Львова та Києва, де раніше діяли білоруські організації та товариства, також тут
видавалися статті про Білорусь (регіональні видання). Попри асиміляційні тенденції, в середовищі
українських білорусів збереглося усвідомлення власного етнічного походження і надія на те, що
через культурницькі організацiї вони зможуть захистити свої національні права. Упродовж
30 червня – 8 липня 2004 р. співробітники кафедри політології та соціології ЧНУ і Регіонального
центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів
місцевого самоврядування, керівників державних nідприємств, установ та організацій проводили
соціологічне опитування населення Чернівецької, Львівської, Рівненської та інших областей
України. У відповідях на питання анкети 1,1% респондентів повідомили, що захисниками
національних інтересів вважають місцеві культурно-освітні товариства.5
Надзвичайно важлива і корисна інформація надходить від Центру Разумкова – недержавного
аналітичного центру, заснованого в 1994 році.6 У статті вже подавалося соціологічне опитування,
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здійснене Центром Разумкова у 2009 році щодо ставлення українців до білорусів. Також потрібно
згадати, що цього ж року відбулося соціологічне опитування з питаннями про ставлення українців
до білоруського президента Олександра Лукашенка та питанням як українці оцінюють відносини
України з Республікою Білорусь. Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова
з 19 по 26 жовтня 2009 року. Було опитано 2010 респондентів віком від 18 років у всіх областях
України, Києві та АР Крим за вибіркою, що репрезентує доросле населення України за основними
соціально-демографічними показниками. Вибірка опитування будувалася як стратифікована,
багатоступенева, випадкова із квотним відбором респондентів на останньому етапі. Опитування
здійснювалося у 129 населених пунктах (із них 75 міських та 54 сільських поселень). Теоретична
похибка вибірки не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95. Згідно опитування по ставленню
до білоруського президента Олександра Лукашенка, то 58,6% українців ставиться позитивно
до О. Лукашенка; 33,1% – нейтрально, байдуже; 3,9% – негативно, критично; 4% – важко
відповісти; 0,4% – не знаю такого.1
Щодо другого питання – як українці оцінюють відносини України з Республікою Білорусь,
відповіді такі: 41,9% – відносини добрі; 30,2% – відносини нестабільні; 5,7% – відносини погані;
22,2% – важко відповісти.2
Дані соціологічного опитування в певній мірі розкривають загальне ставлення українців
до Республіки Білорусь та білорусів. Однак, за цими даними чітко висвітлюється незнання
українцями білоруської історії, водночас, викривляє їх уявлення про сусідню країну та створює
суб’єктивні стереотипи про її населення. Для повного образу Республіки Білорусь та білорусів
потрібні всі напрямки суспільної думки, а саме: поруч з соціологічними опитування, оцінки
експертного середовища, велика кількість періодики, ЗМІ, тому дані дослідження і є актуальними
на сьогодні.
Ситуація в Білорусі, в період з 1991 по 2010 роки, різко контрастує, навіть у порівнянні
зі складною і суперечливою українською історією та політикою. Сформовані засобами масової
інформації, стереотипи українського суспільства не завжди дають можливість адекватно оцінити та
побудувати сталий, сформований погляд у сприйнятті «білоруського феномена». У даній статті
відбулася спроба суб’єктивного погляду на образ Білорусі та білорусів української суспільної
думки.
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ІСТОРИЧНА ДИНАМІКА ТЕРМІНОЛОГІЇ
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THE HISTORICAL DYNAMICS OF TERMINOLOGY
WITHIN MODERN CINEMA. SILENT CINEMA: SOURCES.
TENDENCIES.
The article is devoted to the fundamental issue of creating the cinematographic terminology
(silent period), determining its level of relevance. The diachronic process of originating specific
expressive features of cinematic arts is unveiled, as well as the corresponding dynamics of their
definitory-terminological formalization (accuracy, definitivenesss, validity, unequivocality,
systematics). The historical-variative nature of originating and transforming a series
of typological terms in the audio-visual area of creation were considered, including: screen,
screen arts, frame effect, spectacle, performance, drama, change of scene, montage, cut-back,
parallel montage, flash-back, close-up, frame movie, traveling camera, soft-focus etc.
Key words: visual-art-critical lexis, cinematic terminology, scene, informativeness,
expressiveness, imagery.
Лише сторічну вікову межу нещодавно перетнула особлива складова світової культури, яку
ми звично називаємо кінематографом («cinematography», «сinema»)1. І поруч з ним вже
сформувалося телебачення, з приводу видової природи якого до цього часу точаться палкі дискусії.
Дещо пізніше відбрунькувалось і зайняло серединне між кінематографом та телебаченням місце
відео. Буквально «вчора» особливим різновидом екранного способу творення стали цифрові
технології (Digital Art), нарешті практично глобального розповсюдження набуває особливий тип
екранної комунікативної форми – Інтернет, назви якого не було, скажімо, у Великій радянській
енциклопедії видання 1972 року. Мало того, навряд чи всерйоз, але поряд з вже визнаними
різновидами екранної культури набуває поширення і такий вид самодіяльного кіноарту як «мобільне
відео», що відразу теж почало вимагати визнання, свідченням чого може бути все більш
поширювана організація різного роду фестивалів, навіть міжнародного рівня.
«Вавілонне» стовпотворіння екранних способів відображення реальності в усій повноті його
об’єктивних і суб’єктивних складових, розмаїтті типів і форм умовності, переплетінні видових,
родових, жанрових, стилістичних тощо ознак обумовлює особливу актуальність проблеми
термінології як сукупності чітко означених спеціальних визначень, покликаних забезпечити
взаєморозуміння між суб’єктами видовищної сфери діяльності.
Сучасною мистецтвознавчою наукою сконстатовано, що всебічний, повний, багатоаспектний
аналіз її лексики, встановлення рівня її релевантності на цей момент відсутні, мало того вона
1

На світанку становлення кіно як мистецтва в англійській мові існував термін «motion picture», який, власне,
й тлумачився як «кіно», хоча для визначення так би мовити «серйозного» фільму існувало слово «photopley».
Пізніше воно зникло, як вийшло зі вжитку й слово «фільмарі» - визначення українською людей, пов’язаних
з кінематографічною справою. На початковому етапі буття кінематографа побутував і звичний нині термін
«cinema», під яким аж до середини 1910-х років мався на увазі «кінематограф як розвага», тобто «ярмаркове
кіно».
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«у більшості випадків позбавлена строго наукової основи»1). З упевненістю можна сказати, що це
стосується не лише кінознавчої науки, а й аудіовізуальних мистецтв в цілому.
Відразу зазначимо, що термінографована видово-мистецтвознавча лексика мусить мати як
типові для терміносистем якості (співвіднесеність з поняттями та реаліями професійної сфери,
сувору системну організацію), так і специфічні риси, що мають варіативний, обумовлюваний
відкритістю та динамікою розвитку процесу творення, характер.
Терміни функціонують у складі конкретної системи – термінології, яка не може розглядатися
як самодовільний набір визначень. Термінологія – семасіологічна сукупність, при чому існує вона
в зоні певного видового класу, певного професійного мовного ареалу і в певний час утворює
своєрідну замкнену систему, що цілком природно, адже курський соловейко не «розуміє» тьохкання
полтавського, а поліськй – придністровського.
У історичній динаміці проблема термінології розглядається в різних аспектах: філософському,
історичному (діахронічному), семіотичному, структурно-семантичному, лексикографічному,
статистико-комбінаторному тощо. Хоча найактивнішу позицію у вивчені явища термінології займає
лінгвістика і в цьому напрямку зроблено начебто достатньо багато2 концептуально питання
визначення терміну залишається актуальним до сьогодні – єдиного розуміння навіть з такого питання,
як що саме є поняття «термін» досі немає. В основному така невизначеність обумовлюється
складністю цього мовного явища, не говорячи про конкретні аспекти його формування, особливо
у достатньо неоднозначній за сутнісним наповненням сфері, якою є мистецтво.
Не випадково в лінгвістиці співіснують досить різні підходи до розгляду терміну, зокрема такі
як: визнання його особливою одиницею мови, що їй відповідає якесь одне визначене поняття
зі сфери науки, техніки, мистецтва або визнання «функціональної теорії», згідно з якою у ролі
терміну може виступати будь-яке слово, яким би воно не було тривіальним… Представники цього,
«дескриптивного» (В.М.Лейчик) напрямку, вважають, що особлива функція слова в якості терміну –
функція назви… Мовляв, побутовий термін виступає назвою речі, тоді як науково-теоретичний
термін є обов’язково назва поняття (Г.О.Винокур).
Крім того є сенс зважати на існування в науці, а особливо в реальній практиці такого явища як
широке та вузьке розуміння терміну.
До першої групи (широкого розуміння) лексографи відносять міждисциплінарні терміни
(слова чи словосполучення, які позначають поняття спеціальної сфери знання чи діяльності, тобто
ті, які використовуються у різних професійних галузях), а також професіоналізми та предтерміни
(авторські терміни).
До другої (групи вузького розуміння) відносять спеціальні одиниці, які вживаються для
точного визначення (поіменування) понять у конкретній професійній сфері і практично невідомі
поза цим колом.
Загалом виведення слова на рівень терміну передбачає наявність у ньому таких якостей як
точність, дефінітивність, мотивованість, однозначність, системність з властивими цьому ряду
номінативною, сигніфікативною, комунікативною, прагматичною, певним чином евристичною та
класифікаційною функціями.
Термінологічна мова – явище неоднозначне як з гносеологічного, так і семантичного боку,
вона мінлива, варіативна, багатозначна, багатошарова, отже, ще й з цієї причини потребує
всебічного (багатоаспектного) аналізу.
Не є винятком і термінологічна лексика сучасних екранних мистецтв. В усякому разі їх
термінологічне коріння теж сягає історичної далекості, адже вони – мистецтва, а тому базуються
на загально-естетичних дефініціях, скорегованих своєю специфікою та контекстом. Аберативний
процес співіснування мистецтв екстраполюється в минуле як тенденція зародження та
пророщування його процесуально-змістових праелементів, у зв’язку з чим вбирають у себе призвуки
традиції, тобто аперцепційно несуть обертонні значення теорії «старших» мистецтв та епох
«доекранної» естетики.
1

Иванова, Л.В. (2008). Лексика театрального искусства: структурно-семантический и лексикографический
аспекты. Автореф. дис. Орел.
2
Див.: Винокур 1939, Алексеева 1998, Ахманова 1958, Васильева 1998, Виноградов 1961, Володина 1996, Гвишиани
1979, Герд 1986, Галкина-Федорук, Шанский, Горшкова 1962, Головин 1987, Гринёв 1993, Даниленко 1977, Денисов
1980, Канделаки 1977, Квитко 1976, Кобрин 1987, Лейчик 1977, 1987, Лотте 1961, Пиотровский 1981, Прохорова 1996,
Реформатский 1961, 1974, Суперанская 2003, Татаринов 1996, Шелов 1998 та ін.
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Може видатися парадоксальним, але сучасна поетика, скажімо, телебачення наполегливо
повертає наукову думку, а тим більше практику до основоположних понять Арістотелевої
«Поетики». До прикладу: поняття «наслідування» («мімезісу») з почленуванням явища на засоби,
предмети та способи залишається, на нашу думку, фундаментальним при вирішенні проблем
класифікації телевізійних творів та й телемовлення в цілому.
Чи не найкардинальнішою проблемою того ж таки телебачення є наріжна відмінність
принципів нарративності епосу та драми, трансформована відповідно у розповідь про факт або
безпосередній його показ (розгортання) у вигляді події.
Для всіх видів екранних мистецтв нагальним теоретично-практичним питаннями залишається
розрізнення інформаційного, виразного та образного рівнів у тексті твору. Нікуди не подітися
сучасній теорії екранних мистецтв від визначень таких основоположних понять як «дія» та «подія», і
цей перелік можна (і, до речі, треба) продовжувати та продовжувати.
Власне, весь термінологічний склад теорії екранних мистецтв потребує зіставлення існуючих
визначень, у тому числі й в аспекті історичного їх становлення та розвитку.
Більш-менш наближений розгляд проблеми термінології показує карколомну складність її
вирішення, і зрештою з багатьох варіантів реалізації цього завдання доведеться обрати генеральним
якийсь один напрямок, що й має визначити системоутворюючу методологію.
Проте, приступаючи до розгляду динаміки становлення термінології, виникає вихідна і
принципова проблема системного характеру – необхідно зорієнтуватися (визначитись)
у класифікаційних межах (ознаках) самого поняття «екранні мистецтва».
Виходячи з дихотомії терміну, цей розгляд має складатися з двох взаєпов’язаних напрямків:
визначення місця явища в загальній системі, а також з’ясування його специфіки.
Загалом проблема видової типології в мистецтві має багатовікову історію. Вона почалася
з рубіжної проблеми – відмежування мистецтва від немистецтва, що викликало гострі суперечки
протягом всієї історії культури.
З особливою активністю ця проблема виникла перед теорією у зв’язку з появою такого виду
інформаційно-творчої діяльності як телебачення, не говорячи про подальші технічно-творчі
винаходи та відбрунькування. Поєднання в ньому принципів ретрансляційності та творчості,
інформаційної «муміфікації часу» (А.Базен) та виразно-образної трансформації як граничної
суб’єктивізації «бачення» реального світу встановлюють надзвичайно широкі межі «генної»
природи цього комунікативного засобу фіксації і розпов-сюдження кінцевого «продукту» в його
матеріально-ідеальному симбіозі.
Куди, в який клас, вид чи рід віднести мішанину комунікативних, виражальних, системноструктурних принципів, якою є телебачення?..
Фундментальна багатоскладність цього виду аудіовізуального творення обумовлює
і програмує необхідність вийти за межі терміну «мистецтво» і говорити про більш широку
категорію явищ, у тому числі й пов’язаних з «екранною формою буття», які сьогодні утворюють
єдину картину навколишнього світу, що її фіксує як окрема особа (реципієнт), так і суспільна
свідомість як зафіксована сукупність уявлень про нього.
З’ясування корінних параметрів явища «екранне мистецтво» чи «екранні мистецтва» потребує
визначення загальної картини системоутворюючих факторів, у яких це явище чи явища функціонує і
взаємодіє, формуючи загальні типологічні принципи, а звідси й системно чи структурно сформовану
цілісність. «Зоряне небо» відображення світу естетичними засобами утворило на нинішній час
більш-менш сталу картину, тому залишимося в межах традиційно існуючих підходів до видової
типології мистецтва, яка на перших історичних етапах та й у подальшому розвитку ніколи
не виглядала абсолютно «чистою», завжди вміщуючи в себе «домішки» як, це має місце, наприклад,
щодо вжиткового мистецтва, дизайну, архітектури тощо, і визначимо сучасний стан речей у видовій
теорії мистецтва, окреслимо її гносеологічні тенденції.
Становлення всеохоплюючої «будови світу мистецтв» почалося від міфологічних предуявлень
античності з поділом на «мусичні» та «техногенні» мистецтва і рухалось через антагонізм «вільних»
і «механічних» мистецтв часів середньовіччя, діалектику загального і специфічного у теоретичних
відкриттях Лессінга, зведення «до єдиного принципу» усього світу мистецтв Батте, відкидання
ієрархічного принципу зіставлення видів мистецтва Гердера, включення естетикою такого напрямку
як романтизм до системи видів виконавських мистецтв (Шлегель), поєднання історичного аналізу
світу мистецтв зі структурним аналізом у Гегеля, з ускладненням і варіативним розширенням
підходів до цієї проблеми кінця ХІХ – першої половини ХХ ст.
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На кінець ХХ століття проблема видової систематизації мистецтв склалася у декілька
різноспрямованих типологічних конструкцій загально-естетичного та конкретно-мистецтвознавчого
спрямувань. Зрештою здійснена спроба утворити своєрідне мегавчення про будову системи видів –
морфологію мистецтва. Зокрема, М.Каган, автор спеціально присвяченої цій проблемі роботи,
визначив термін «морфологія мистецтва» як «учення про будову світу мистецтв», маючи на увазі
«діалектичний вияв якісної своєрідності всіх конкретних форм художньої творчості й одночасно їх
взаємозв’язків, переходів однієї в іншу, їх взаємовпливів і схрещень»1).
Втім, навіть у такій концептуально-узагальнюючій за наміром роботі поділ мистецтв на класи,
сімейства та види завершується об’єднанням кіно-, теле- та радіомистецтва у таку розпливчасту
класифікаційну одиницю як «види мистецтв синкретично-синтетичного типу».
Несталість термінологічних дефініцій щодо цього визначення демонструється хоча б його
підсумковим твердженням: «…в принципі, за глибинною своєю сутністю, телемистецтво тяжіє до
театрального видовища, а не до кінофільму, бо воно не є зображальним мистецтвом»2). Правда,
формулюючи цю тезу, М.Каган обумовлює відсутність ясності та єдності поглядів щодо цього
в тогочасній науковій думці.
І це фактично все, чим завершується становлення класифікаційної системи новітнього часу...
Видова складність сучасного світу мистецтв, а також об’єктивно існуюча потреба
в множинності методологічних підходів його дослідження призвели до того, що на кінець першого
десятиліття ХХІ століття не існує єдиного термінологічного визначення й такого очевидного з точки
зору практики явища як «екранні мистецтва». Справа доходить до того, що знані кінознавці
припускаються випадків, коли в одному разі використовують термін в однині – «синтетическая
природа экранного искусства», а через декілька сторінок у множині – «экранные искусства – кино и
телевидение»3.
Якщо з зовнішньо-технічного боку практично в усіх наукових роботах, автори яких
торкаються проблеми кооптування екранних мистецтв у специфічну групу, очевидним є критерій
демонстрації попередньо технічно зафіксованого й обмеженого певною фізично існуючою рамкою
сколку життя, то з боку синтезово-структурного це питання, як правило, зводиться до порівняльного
аналізу специфіки кожного з різновидів екранного мистецтва чи екранної культури в цілому.
Термін «екран» відсутній у третьому виданні «Большой советской энциклопедии», рівно як і
в Енциклопедичному словнику «Кино» 1986 року – настільки, мабуть, ненауковою видавалась ця
термінологічна проблема авторським колективам таких фундаментальних видань.
Межі термінологічної чіткості щодо цього поняття віднесені до компетенції Тлумачних
словників, де – звернімося, наприклад, до «Нового тлумачного словника української мови» 2008 року
видання – стосовно мистецтва в цілому та кінематографа зокрема запропоновано визначення:
«2. Поверхня білої тканини, натягнутої на раму, на якій показують фільми, зображення
з діапозитивів, полотнище. <…>
3. перен. Мистецтво відтворення кінематографом зображень, що створюють враження живої
дійсності; кіномистецтво, мистецтво кіно, кіно (голубий екран), телевізія, телебачення…»4).
Співзвучним до наведеного тлумачного підходу виявляються й визначення запропоновані
С.Безклубенком, В.Миславським, О.Рутковським5), які тлумачення цього терміну обмежують
визначенням лише фізичної природи цього явища.
Втім саме як до теоретично-практичної проблеми естетики екрану ще 1970 року звернувся
Ю.Іллєнко, говорячи про білий прямокутник, «на якому виникають і рухаються світлові плями,
котрі, поєднуючись, творять образ»6).
1
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Наявність екрану, саме як специфічно видової ознаки відтворення, були характерні для
прадавніх часів – вистав стародавнього кхмерського театру, індонезійського вайянг-куліт,
турецького «Караген», грецького «Каогіозис» тощо – відзначає в своїй класифікаційній моделі і
В.Чубасов. З приводу змісту терміну «екран» він слушно зауважує, що «екран має аж ніяк не
технічний, навіть не комунікативний, а глибоко художній, безперечно естетичний сенс. Адже екран
– це не просто рівна поверхня, біла площина. Найважливішою його складовою частиною є,- хоч
яким дивним це може видатися, – зовсім не «біле полотно» й не електронна «мозаїка» кінескопа, а
те, чого глядач майже не помічає: чорний прямокутник навколо нього! Так звана «рамка екрану»1).
Ефекту рамки присвячено безліч літератури, адже його першовиникнення відноситься
до ІІ століття до н.е. – моменту знайдення обрамлення довкола етруських наскальних малюнків.
Подальша роль рамки поділяється на два основних функціональних річища: матеріальновжиткове, згідно з яким реальну мету рамки становив захист картини, її ізоляція від навколишнього
середовища, а також естетично-виражальне, сутністю якого ставало матеріально-ідеальне
обмежування просторових характеристик художнього тексту.
Саме поєднання несумісних тенденцій в зображально-виражальній системі телебачення
вимагає визначення «генних» відмінностей його творів, отже, й місця в загально-видовій системі
внутрішньовидових класифікацій.
Телебаченню настільки тісно у визначенні «екранні мистецтва», що до цього часу
не вщухають дискусії стосовно права відносити цей різновид комунікативної сфери до класу
мистецтва. Не вдаючись зараз в огляд сутності цих суперечок, зазначимо, що мистецтвознавча
думка, зокрема наукова школа КДІТМ ім. І.К.Карпенка-Карого, не випадково зініціювала рух від
визначення «екранні мистецтва» до поняття «екранні видовища».
Саме явище і поняття «видовище» має, на нашу думку, стати практично-теоретичною
одиницею, яка визначить межові параметри видової класифікації творів, пов’язаних з екранною
формою буття.
Є сенс відразу зазначити, що з поняттям «видовище», власне, відбувається та ж сама історія,
що й з терміном «екран» – як мистецтвознавча категорія воно знаходилося на периферії науки,
шукаючи собі визначень головним чином у тлумачних словниках.
Ось скорочене визначення цього поняття «Словником російської мови» ХVІІІ ст.:
ЗРѢ́ЛИЩЕ 1. Театральное представление, спектакль.
Перен. Мысль облекается паки во образ свой и выходит на зрѣлищѣ пред воззвавшую
ее <душу>.
2. То, что представляется взору, что можно видеть, наблюдать: вид, картина,
происшествие и т. п. ||
«Толковый словарь» Д.М.Ушакова (1935-1940) так визначав поняття «зрелище»: «То, что
предстоит, открывается взору, что привлекает взор: явление, происшествие, пейзаж».
«Тлумачному словнику» Д,М.Ушакова вторує «Современный толковый словарь русского
языка» Т.Ф.Ефремовой (2000):
«1. То, что представляется, открывается взору, что является предметом наблюдения,
обозрения и т.п. 2. Представление, спектакль, концерт и т.п. 3. устар. Созерцание, наблюдение чегол…».
«Новий тлумачний словник української мови» укладачів В.Яременка, О.Сліпушко 2008 року
формулює поняття «видовище» як: «1. Те, що відкрите для споглядання і привертає увагу,
видовисько, видиво, дивовище, дивоглядь… 2. Вистава (театральна, циркова і т. ін.).
Цей термін часто вбирає в себе й суто специфічне значення, як:
«…місце громадських розваг, куди збирався у множині народ, і де часто відбувалися
громадські збори, вибори, судочинство».
Дуже наближено до наведених визначень тлумачить це поняття і більшість спеціальних
словників.
«Видовище (від вид, видіти [бачити, видіння] – взг. Все те, що являє інтерес для
розглядування, роздивляння. <…> умисне організована для цієї мети подія <…> або спеціально
створене середовище <…> чи мистецький твір»2.
1
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Чубасов, В.Л. (2005). Вступ до спеціальності «Кінотелемистецтво»: Навч. посібник. К.: КиМУ, 433.
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Як «Цікавий, неординарний спектакль, розіграний провідними акторами або аматорами <…>
Художній твір, зіграний за певною схемою для широкого загалу» пропонують визначити поняття
«видовище» Барабан Л.І., Дятчук В.В1 в Українському тлумачному словнику театральної лексики.
Неповнота та невідповідність якісних складових, необхідних для прийняття визначення як
терміну тут очевидні. Тому поставимо на чолі аспект саме професійного підходу до явища, зокрема
визначення, запропоноване В.Кісіним ще в 70-х, хоча оприлюднене лише в 1998 р.: «Видовище –
спеціально організована в часі та просторі публічна демонстрація соціально значущої поведінки»2 .
Своєрідною предтечею цього визначення виступає хоча б давня (1933) думка С.Ейзенштейна:
«Нам здається, що театр є в першу чергу реконструкцією дій і вчинків людини, яка проявляється
соціально»3).
На наш погляд, визначання В.Кісіна оптимально увібрало в себе передчуття попередників і
може становити «генну» основу класифікаційного принципу, на яке має спиратися загальна
конструкція цілісного уявлення про будову такого особливого пласта культури, як видовищність4).
Чи не найбільш очевидним свідченням плідності цього визначення і розвиненої на його
підставі теорії видовищ може слугувати таке явище як перформанс, що виникло на початку ХХ ст.
та набуло розвитку в 60-х рр.
Перформанс, або «мистецтво дії» – так надзвичайно узагальнено і водночас розпливчасто
формулюється поки що це поняття. Навряд чи можна вважати вірним визначення, що «…сучасні
теоретики театру пробують побудувати нову теорію «перформансу» як науки про природу
видовища взагалі й у зв’зку з цим втягують до поля свого розгляду значний пласт раніше
не залучуваного материалу, куди входять аудіовізуальна індустрія та культура розваг, а також усі
громадські інститути сучасної культури видовища, включаючи не лише організаційний, а й
споживацький аспекти. Причому останній, пов’язаний з проблемою сприйняття, розглядається як
энергетичне поле, піддане протилежним впливам»5),
Хоча загальні обрії теорії перформансу як науки, що вивчає особливості поведінки
індивідуума чи групи у присутності іншого індивідуума чи групи, вже визначаються6), зрозуміло, що
як це завжди відбувається при становленні нового виду (чи типу, способу тощо) поведінкової
діяльності виникає безліч питань класифікаційного спрямування. Починаючи з загальноестетичного рівня – мистецтво чи немистецтво…
Якщо перформанс – мистецтво, до чого схиляється достатня кількість науковців, то в чому
полягає прирощування до відтворюваного моменту (об’єктивної реальності) нової якості
(суб’єктивної складової)?.. Якщо це не просто жанр мистецтва, а «унікальне явище, яке за своєю
формою та змістом розкриває онтологічні аспекти буття сучасної людини» (В.Романюк), або це
явище «першорани, першоболю, першого здавленого культурою крику та жесту» (В. Савчук). то
в чому його специфічні ознаки... Питань безліч, що ще раз підтверджує необхідність широких
теоретичних досліджень цих явищ, а з тим і їх термінології.
Цілком справедливою, на нашу думку, є практично сформована в теорії масових комунікацій
думка, що серед головних тенденцій естетичної переоцінки цінностей останніх десятиріч має місце
не лише «повернення до дії» як можливості позареальної комунікації між Автором та Глядачем,
зіткнень суб’єктивних складових у естетичному полі культури, але й, у цілому, нове
переосмислення мистецтва як сфери дії та мислення.
На нашу думку, одним з наріжних каменів таких класифікаційних досліджень має бути
визначення такого першоелементу видовища як дія, з похідним від нього розмаїттям систем
драматургії. Та до цього питання світова кінотеорія, на відміну від театральної, почала шукати
підступів набагато пізніше, хоча просунулася в цьому напрямку не так вже й далеко…
Взагалі наявність у кінотеорії величезних «білих плям» явище абсолютно закономірне, і
не лише тому, що порівняно з іншими мистецтвами кінознавство – наука відносно молода, а теорія
телевидовищності взагалі знаходиться практично в зародковому стані через ще більшу «молодість».
1
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На нашу думку, основна причина очевидного відставання теорії цих мистецтв обумовлюється
наймовірною швидкістю змін їх естетичних параметрів водночас з фантастичним збільшенням
фактологічного матеріалу. Накопичувальний процес у цій сфері здійснюється навіть
не у геометричній, а гіпергеометричній прогресії. Аргументом на користь такого твердження можна
вважати хоча б той факт, що на початок другого десятиліття ХХІ ст. ми в своїй державі не маємо
бодай описово-констатаційної, не говорячи про аналітично-дослідницьку, цілісної історії
українського кіно1. Що вже говорити про теорію, яка за слушним виразом С.Фрейліха, є «смислом
історії»2)…
У зв’язку з тим, що кінематограф явище надзвичайно корелятивне, спробуємо здійснити
панорамний огляд наукових робіт, присвячених проблемі теорії кіно як такій.
Не торкатимемося зараз заяв і робіт провісників кіно, бо тоді можливо починати варто було б,
виходячи з парадоксально-нематеріалістичної думки Ю.Іллєнка3), з Господа Бога, або відомої
роботи ХVІІ ст. «Велике мистецтво світла та тіні» отця Кирхнера, а почнемо з часу безпосереднього
існування техніки кінотворення.
Нині можна вважати встановленим, що одним з перших методологів і теоретиків кіно
на теренах Російської імперії, а ймовірно і світового кіно є поляк за національністю, фотограф і
оператор фірми братів Люм’єр за професійною пропискою та за певними відомостями – перший
хронікер Російського Імператорського Двору Болеслав Матушевский. В усякому разі саме його
брошюри «Нове джерело історії», «Жива фотографія» та три паризьких видання брошюр «Une
nouvell source de l`Histore creation De cinematographie historique (Paris, 1898), «La Photographie
animee,ce guelle est ce guelle doit etre» (Paris, 1898), «Une innovatione en Graphologie et danse
l`Expertise en Ecritures» (Paris, 1899) містять заяву про важливість кіно для вивчення історії, а також
про те, що важливо не лише зняти на плівку подію чи явище реального життя, а й зберегти
кінозображення для нащадків4).
В Італії у 1907 році, за рік до своєї смерті італійський журналіст, письменник і педагог
Эдмондо де Амичис видає роботу «Інтелектуальний кінематограф». Цього ж року він оприлюднює
оповідання «Церебральний кінематограф» («Сіnematografo cerebrale»), в якому зокрема проводить
паралель між потоком свідомості та рухом кіноплівки.
Цього ж року з’являється друком стаття італійця, представника ідей прагматизму та
футуризму Джованні Папіні «Філософія кінематографа», в якій кіно протиставляється театру,
стверджується антитеза принципу керованої реальності в кіно умовній інсценізації в театрі.
Про «неестетичність», тобто природну наближеність до реальності, з одного боку, але,
з іншого, про необхідність надати «здорового» спрямування німецькому кіно 1910-х рр. писав
професор естетики Тюбігенського університету Конрад Ланге (ідеї його реформування становили
основу руху «Reformbewegung»), робота якого «Кіно в сьогоденні і майбутньому» («Kino
in Gegenwart und Zukunft») вийшла друком лише у 1920 році.
29 березня 1911 року під час одного з клубних сеансів у Парижі, палко закоханий у «сinema»
(під яким, повторимо, аж до середини 1910-х років мався на увазі «кінематограф як розвага», тобто
«ярмаркове кіно») італієць Ричотто Канудо назвав кіно одним з семи мистецтв (шостим
за порядковим номером згідно з публікаціями Ж.Садуля).
Розповсюджена Абелем Гансом (опублікована наступного року) ця програмна відповідь
Р.Канудо на питання «Що таке кінематограф?» стала визначенням, набула широкої популярності
1
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і побутує в історії кіно як «Маніфест семи мистецтв». До речі, режисерів він іменував тоді
«екраністами». Популярність назви цієї статті надалі дала підстави багатьом кінознавцям називати
Р. Канудо засновником теорії кіно.
Основною думкою «Маніфесту» стала ідея синтезу.
«Два мистецтва вийшли з людської свідомості, щоб дозволити йому закарбувати всю
мінливість життя». «Архітектура і Музика безпосередньо оформили цю невідбутню потребу
первинної людини, яка прагнула зафіксувати всі пластичні і ритмічні сили свого чуттєвого буття.
Потім вона <…> придумала Скульптуру, Живопис і Поезію. Музика <…> проявила себе перш за все
<…> в Танці і Поезії. Нині «рухоме коло естетики» нарешті тріумфально замикається в тому
загальному злитті мистецтв, яке ми називаємо Кінематографом».
«Наш час синтезував <…> розмаїтий людський досвід <…> практичного життя і життя
почуттів. Ми поєднали Науку з <…> ідеалом Мистецтва, прикладаючи першу до другого, щоб
вловити і зафіксувати ритми світла. Це кіно».
Згідно з Р.Канудо кіно є мистецтвом «тотального синтезу», казковим новонародженим сином
Машини і Почуття.
«Сьоме мистецтво примиряє всі інші. Пластичне мистецтво – тe, що розвивається за законами
Ритмічного мистецтва». Слово «ритм» немов би тримає решту категорійних позначувань, в усякому
разі виступає чи не наскрізним у відчутті особливої аури цього видовища.
«Форми і ритми, те, що називається Життям, бризкають з-під ручки проекційного апарату, яка
обертається».
«Ми потребуємо Кіно, щоб створити тотальне мистецтво, до якого завжди тяжіли всі інші
мистецтва».
«Незабаром прийде його отроцтво»,- пророкував тоді Р.Канудо і заявляв від імені своїх друзів
про бажання «прискорити його розквіт, підштовхнути прихід його молодості»1).
Безпосередньо теоретичні статті, які з 1908 року писав Р.Канудо, були комплексно видані
лише по його смерті у збірці «Фабрика в картинках» 1927 року.
У 1907 році французький філософ Анрі Бергсон у трактаті «Творча еволюція» торкається
кінематографа, вбачаючи в ньому найближчу аналогію механізму мислення.
Використовуючи філософські ідеї А.Бергсона, професор порівняльної історії літератури
Празького університету Вацлав Тілле у 1908 році робить спробу визначить специфіку кіно,
акцентуючи при цьому увагу на ролі монтажу.
До речі, саме ідеї А.Бергсона (сукупно з ідеями стоїків, Б.Спінози, Г.Лейбниця, Ф.Ніцше)
ляжуть в основу однієї чи найконцептуальніших робіт у галузі філософії кіно середини 80-х ХХ ст. –
«Кіно» Жиля Дельоза (фр. Gilles Deleuze)2) .
На порозі 1-ї світової війни наукова думка продовжує спроби торкнутися проблем кіно.
До них долучилися німці – кінознавець Г. Уефкер та соціолог Емілія Альтенло (Emilie Altenloh Zur
Soziologie des Kino «До соціології кіно», Ієна, 1914), а також поляк Вальтер Панофски. Предметом
їхніх досліджень стали особливості певних складових кінотвору (акторська діяльність, зображальне
рішення), а також питання соціології кіно.
У 1916 році один з засновників кіноекспресіонізму німецький актор і режисер Пауль Вегенер
здійснює своєрідну спробу класифікації кінопродукції. На його думку вона складається з трьох
різновидів: театральні фільми, з акцентом на акторській грі; кіноілюстрації популярних романів;
пригодницькі фільми з використанням трюкових зйомок.
П.Вегенер спромігся описати салонно-мелодраматичну кінохалтуру, найочевиднішою ознаку
якої він вбачав у тому, що акторам не потрібні внутрішні переживання – про події розповідають
тексти написів.
Закцентуємо увагу на тому, що П.Вегенер зумів теоретично визначити вже знайдену на той
час режисурою кіно спроможність кінокамери стати оповідачем. На його думку, «справжнім
письменником в кіно має бути кінокамера. Треба пам’ятати про можливість постійної зміни її точки
зору»3).
1

Цит. за: Канудо, Р. (1988). Маніфест семи искусств. Из истории французской киномысли. Немое кино.
1911-1933 гг. Пер с фр. Предисл. С. Юткевича. М.: Искусство.
2
Докладніше див.:Тимоті С. Мерфі. Дельоз Жіль; Герасимова О.Є. Жиль Дельоз і перспектива онтології
однозначності; Логінова Г.М. Ризоматичність дискурсу Жиля Дельоза.
3
Цит. за: Теплиц, Е. История киноискусства. 1895-1927. (1968). М.: Прогресс. Т.1, 131.
78

EUROPEAN PHILOSOPHICAL AND HISTORICAL DISCOURSE • Volume 3 Issue 1 2017

Тоді ж американський поет і культуролог Вечел Ліндсей (N.Vachel Lindsay) зі свого боку
виділяє три, вже визначені ним як жанрові, групи фільмів: видовищні, побутові, фільми дії.
Привабливість фільмів останньої групи він вбачає у безперервності руху, шаленому темпі, зміні
ситуацій та місць дії.
В.Ліндсею належить пальма першості у розриві трикутника мистецтв, серед якого перші
теоретики намагалися розмірковувати щодо взаємин між ними, отже, й щодо їх специфічних
особливостей.
Традиційно цей трикутник складався з літератури, театру та кіно. В.Ліндсей додав до цієї
тріади пластику, зображальні мистецтва. Так, його співвіднесення, скажімо, фільму дії (найперше –
ковбойських стрічок) до рухомої скульптури, побутового, відповідно, до живопису, а видовищний
фільм, мовляв, це архітектура в русі, позначене певною прямолінійністю, запозиченням
у зображальних попередників зовнішьо-видових ознак, але саме він зміг вловити вплив на глядача
особливої природи зорової образності.
У 1916 році В.Ліндсей випускає книгу «Мистецтво кaдру» («The Art of Moving Picture»), в якій
поділяє процес створення фільму на два етапи: побудову окремих кадрів та подальше їх поєднання
у нову цілісність. Виводячи при цьому на перший план рух, він робить висновок, що
кінематографічним рухом керує ритм. В.Ліндсей вже говорить навіть про певний ритмовий
знаменник при поєднанні декількох кадрів, і цей знаменник має знайти (на думку В.Ліндсея, ще
інтуїтивно відчути) режисер в процесі створення цілого1).
1916 рік позначається появою важливої для теорії кіно роботи італійця Гофредо Белончі
«Естетика кінематографа».
Один лише рік знадобився німецькому емігранту, американському психологу і філософу Хуго
Мюнстербергу активному відвідувачу нікельодеонів, щоб написана ним і видана того ж 1916 року
робота «Фотоп’єса: Психологічне дослідження» стала однією з найвпливовіших на практику кіно
США. Зокрема особливо суттєвий вплив вона справила на Д.У.Гриффіта, творчий доробок якого
«вибухнув» потребою нового якісного рівня осмисленості процесів творення, отже й
термінологічних дифініцій.
Основний пафос роботи Х. Мюнстерберга становило ствердження думки, що кінематограф є
реалізацією процесів мислення. На двадцятому році існування кіно він, фактично на противагу
домінуючого принципу інтуїтивізму при визначенні форм фіксації кадру, стрічки в цілому, визначає
один з основних постулатів вже естетики цього виду творення такою відповіддю на питання «Що
характеризує незалежність мистецтва?» – два взаємопов’язаних аспекти: психологічний
і естетичний (художній).
Х.Мюнстерберг будує свою теорію на стробоскопічному ефекті, хоча ще не використовує
термін «монтаж», а вдовольняється словами «зміна сцен» і лише подекуди використовує
визначення «cut-back».
Хуго Мюнстерберг створив першу, хоча, на превеликий жаль, швидко забуту, але
систематизовану теорію кіно ще до того як у кінематографі з’явилися підстави вважати себе
мистецтвом, адже дати зйомок «Народження нації» та «Нетерпимості» Д.У.Гриффіта відповідно –
1915, 1916 рр.
Дейвід Уорк Гриффіта (D.W.Griffith) – ім’я, з творчими відкриттями якого пов’язаний один
з визначальних якісних стрибків в усвідомленні специфічних можливостей екранного видовища,
яскравим свідченням чого є узагальнююче визнання Ч.Чапліна: «Він був учителем усіх нас»…
Серед попередників Д.Гриффіта не знайдеться жодного, хто хоча б наблизився до нього
за масштабом впливу на перетворення «рухомих картин» у повнокровне мистецтво. Історики кіно
одностайно констатують, що нема такої сфери кінематографічної творчості, в яку Д.Гриффіт не вніс
би чогось суттєво нового і незаперечно важливого, етапного, що йому вдалося знайти основи і
принципи мови кіномистецтва, створити систему роботи з актором, реформувати техніку зйомки.
Фактично, використовуючи досвід літератури і театру, він розпочав створення своєрідної
лексики кіно, якої до нього на усвідомленому рівні практично не існувало. У першу чергу це
позначилося на співвідношенні кадрів з зображуваною дією та написами.
До 1914 року в американському та й загалом у світовому кіно, лідерство у «веденні» дії
на екрані належало напису, а внутрішньокадрове зображування того, що відбувається, ілюструвало
повідомлюване титром.
1

Теплиц, Е. История киноискусства. 1895-1927 (1968). М.: Прогресс. Т. 1, 132.
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«Гриффітівський» період фільмотворення докорінно змінює цю тенденцію. Для нього стає
характерним прагнення розповісти про події не вербальною формою творення змісту, а
безпосереднім показом поведінки персонажів, розгортанням їхніх стосунків іконографічним
способом. Констатаційний характер буття певних фаз дії заміщується процесуальним характером їх
розгортання, що призводить до появи кінематографічного часу, а загалом до сутнісно інших форм
організації матеріалу, появи нових принципів вибудування розповіді, переведення її у площину саме
драматургії.
Фундаментом емпіричних знахідок Д.Гриффіта став досвід літератури та театру. Так,
за визнанням самого Д.Гриффіта, паралельний розвиток двох чи декількох сюжетних ліній,
названий паралельним монтажем, був запозичений ним у Діккенса, а прийом повернення
сюжетної дії у минуле, визначений як «flash-back», у автора кримінальних драм Елмера Райса.
Давно стало науковим кінознавчим трюїзмом твердження, що Д.Гриффіт винайшов крупний
план, хоча у цьому напрямку його випередив у сюжетній динаміці Е.Портер, не говорячи про
використання цього засобу, так би мовити, у фабулярній статиці ще Дж-А.Смітом, Ж.Демені,
Ж.Маре, У.К.Діксоном. Проте, як пізніше визначить С.Ейзенштейн, саме Д.Гриффітом у фільмі
«Багато років поготів» (1908) «вперше осмислено був застосований, а, головне, використаний
крупний план»1).
Сутність новаторського підходу до використання зміни масштабу зображення в кадрі,
обумовленого особливостями підходів до драматургічних рішень, відчутих і використаних
Д.Гриффітом, викликала до життя й новий термін – «close-up».
Сьогодні, з більш як сторічної дистанції, вже важко оцінити масштаб психологічного стрибка,
здійсненного начебто простим – наближенням зйомочної камери до об’єкта зйомки.
Догриффітівський принцип показу зображуваної дії одним кадром, відразу всієї, визначеного
терміном «кадр-фільм», загалом автоматично визначав розмір кадрового поля. Функцією рамки
кадру було охоплювання всієї зони дії. Запропоноване Д.Гриффітом переміщення камери ближче
до діючих персонажів викликало до життя необхідність почленування цілого на якісь частини.
Правда, перші спроби використання цього прийому зупинилися на усвідомленні лише можливостей
почленування. Те, що почленування потребує встановлення нових зв’язків між частинами, потрібно
було ще осмислити…
Основним мотивом і метою переміщення камери у Д.Гриффіта було бажання дати глядачу
можливість роздивитися, докладніше побачити. Але побачити все те ж саме ціле. Ціле, яке від зміни
зони розглядання саме не змінюється.
Такий рівень осмислення явища «крупний план», а відповідно й терміну «close-up»
підтверджується самим Д.Гриффітом. Навіть у 1924 році, коли зйомка крупним планом стала
загальновживаною, він зазначав, що через 100 років, коли екран і плівка стануть удвічі більшими,
«крупні плани» у кіно будуть майже цілком зайві, бо виявиться неважкою справою показувати
міміку на екрані навіть при зйомці на весь зріст.
«Наші «великі плани» чи «вставки», як я їх розумію, інколи занадто громіздкі і відволікають
увагу. Я сам винайшов їх, але старався не зловживати ними, як це робить багато хто. Це –
механічний трюк, і нічиєї особливої заслуги тут немає»,- визначить Д.Гриффіт підзаголовком
«Менше крупних планів» у своїй статті «Кіно через 100 років» (1924)2).
Кіномистецтву знадобиться близько тридцяти років, щоб устами С.Ейзенштейна дати
принципово інше тлумачення терміну «крупний план».
Дослівному гриффітівському значенню терміну close-up як «близько» він протиставить
значення «крупно», як пов’язане з виділенням найбільш суттєвого і значущого. Тим самим
С.Ейзенштейн визначить головною функцією крупного плану завдання «не стільки показувати і
представляти, скільки значити, означати, позначувати», тобто створювати нову якість цілого
з зіставлення окремого3).
До речі й сам Д.Гриффіт використовував обидва позначення цього масштабу зображення:
«the large or close uh», як це мало місце, зокрема, в одному оголошенні 1913 року, хоча у практиці
американського кіно «прижилося» саме друге позначування.
1

Эйзенштейн, С.М. (1968). Диккенс, Гриффит и мы. Избранные произведения. В 6 т. Т.5, 152.
Griffith David Wark. The Vovies 100 Years from Now. «Film Daily». 1924, 22 червня, 49.
3
Эйзенштейн, С.М. (1968). Диккенс, Гриффит и мы. Избранные произведения. В 6 т. Т.5, 166.
2
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Потреба говорити новою мовою, відповідно до нових драматургічно-виражальних завдань
обумовлює потребу камери зрушити з місця і вести зйомку з руху. Виникає термін «traveling
camera».
З метою створення ліричної атмосфери використовується м’якорисуюча оптика і з’являється
термін «soft-fokus». М’якофокусною зйомкою, яку за «старих часів» визначали як «туманну
зйомку», Д.Гриффіт називає зйомку через тюль.
Світло у Д.Гриффіта стає могутнім виражальним, а не лише технічно-експозиційним засобом,
починають розрізняти контрастне і м’яке розсіяне освітлення, фронтальне і контр-а-жур.
Нові виражальні можливості – нова термінологія.
Стосовно творчих принципів Д.Гриффіта з’являється поняття «школа». Щонайперше його
почали використовувати, узагальнюючи новітні підходи до роботи з акторами. «Гриффіт незабаром
переконався в тому, що гра акторів має бути більш природною, має не тільки зводитися до
«художніх поз»,- підкреслювали американські кінокритики1).
Буремні як в соціально-політичному, так і в естетичному планах 20-ті роки ХХ ст. позначені
рішучими спробами європейців теоретично осмислити природу кіно у двох основних напрямках –
розширенні меж можливого у новому мистецтві та визначенні, формулюванні специфічних
властивостей художнього перетворення світу його виражальними засобами.
Історичний детермінізм вимагає перервати тут розгляд органічної наступності розвитку
теоретичної думки західноєвропейського кіносвіту, бо незалежно від її руху, самостійно, хоча й
паралельно, в її становлення буквально вриваються відкриття представників кінематографії іншого
світу, інших потреб...
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PHILOSOPHER AND FILM DIRECTOR
OLEKSANDR GAVRONSKIY: RETURN
OF THE FORGOTTEN FIGURES OF EUROPEAN
SCIENCE AND CULTURE
In this article investigational scientific, creative and cinema-pedagogical activity of the forgotten
figure of European science and culture: philosopher-Neo-Kantian of the Marburg School,
mathematician, film and theatre director, pedagogue of the B.V. Tchaikovsky Acting School and
the Department of Arts of Kyiv State Institute of Cinematography, a vey erudite and intelligent
person, an artist who had Doctor’s degree in philosophy – Oleksandr Iosipovych Gavronskiy
(1888–1958). The author named him the basic scientific studies (monographs of ‘The Logic
of Numbers’ and ‘Metodological Principles of Natural Science’), all him full-length feature films:
‘The Circle’ (1927, other name ‘Duty and Love’), ‘Krivoy Rog’ (1928), ‘Bridge over Vyp’ (1928,
‘Blizzard’), ‘Dark Kingdom’ (1929, ‘Tinkling’), ‘Real life’ (1930, ‘The act of Komsomol Member
Vira’, ‘Life’), ‘Love’ (1933).
Key words: Oleksandr Gavronskiy, Herman Cohen, Boris Pasternak, philosophy, theatre, cinema,
pedagogics of the CRT arts.
Philosopher-Neo-Kantian of the Marburg School, mathematician, film and theatre director,
pedagogue of the B.V. Tchaikovsky Acting School and the Department of Arts of Kyiv State Institute
of Cinematography (KSIC), a vey erudite and intelligent person, an artist who had Doctor’s degree
in philosophy – Oleksandr Iosipovych Gavronskiy (1888–1958). Soviet secret police falsely accused him
of ‘Trotskyism’ in the so-called Kirov Flow. 25 years of imprisonment was the reason why man’s name
in the days of the USSR was mentioned in a negative context, and he was avoided even after his
rehabilitation.
Oleksandr Gavronskiy was born on June 11 (23, according to the new style), 1888 in Moscow
in a wealthy family of a tea vendor. Boris Pasternak often visited the house of D. Vysotskiy, whose cousin
was Oleksandr Gavronskiy, he made a marriage proposal to Ida Vysotska, but she refused. B.L. Pasternak,
as well as O. I. Gavronskiy, studied philosophy at the University of Marburg (Germany) from the head
of Neo-Kantian School, Professor Herman Cohen.
Perhaps, just for this reason Oleksandr Iosipovych Gavronskiy became a prototype of two characters
in the works of Boris Pasternak: Shchtutz in ‘Three Chapters of the Story’ (1922) and Oleksandr Baltz
in the novel in verse ‘Spektorsky’ (1925–1931). Moreover, Anatoliy Anatoliyovych Vaneyev wrote that
O.I. Gavronskiy ‘was mentioned in one of Blok’s poems’1, but didn’t specify the poem.
Oleksandr Gavronskiy got an excellent European education, graduated from the Department
of Philosophy of Marburg University and the University of Geneva and the J.-J. Rousseau Institute.
O.I. Gavronskiy was a very gifted man, because already at a young age he wrote scholarly monographs
‘The Logic of Numbers’ and ‘Methodological Principles of Natural Science.’
In 1915, Oleksandr Gavronskiy became interested in art: he was working as a film director in Zurich
theatre and a main film director of Geneva theatre. After the overthrow of the autocracy in the Russian
Empire, O. Gavronskiy gave up his secure life in Europe and came back home. In Russia torn by the
revolution, and then by the civil war, the film director of the European level headed the Nezlobinskyi
theatre, worked with A. Lunacharskiy, then became a film director in charge of the State Theatre Studio
named after Fyodor Chaliapin.
In 1924, Oleksandr Gavronskiy left the theater, and became infatuated with cinematography, which
the leader of the proletarian revolution declared the most important of the arts. But first, he was
cinematography pedagogue. The former student of the cinema acting school Raisa Yesipova recalled that
‘he appeared in our movie studio after the death of its leader – Boris Vitaliyovych Tchaikovsky.
1

Ванеев, А. Два года в Абези. Музей Національної кіностудії художніх фільмів ім. Олександра Довженка, 1.
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Tchaikovsky died unexpectedly. One day after classes, before entering his house he died on the way.
We lost our teacher and were very confused’ 1.
Boris Vitaliyovych Tchaikovsky (1888–1924) was a film director and a script writer of cinema
companies led by O. Drankov, O. Taldykin, O. Khanzhonkov and other studios at which until 1918 he
made about fifty films (‘The Living Corpse’, 1911; ‘The Deserter’, 1919; ‘The Chapel of St. John’, 1923,
etc.); many cinema editions were publishing his articles, he was the author of the book ‘Movie-Sitters and
Film Actors’, in 1918 he founded the School Studio for movie stars, which was headed by him until his
early death on November 5, 1924.
So, Oleksandr Gavronskiy was heading the cinema acting school from 1924 to 1925. The second
teacher was the school film director, actor, script writer, artist Vsevolod Illarionovich Pudovkin (1893–
1953), who at that time was finishing studies in the workshop of L. Kuleshov, in whose films
‘Extraordinary Adventures of Mr. West in the Country of Bolsheviks’ (1924) and ‘The Death Ray’ (1925)
he was performing the distinguishing roles; he also was a co-writer and an artist. Vsevolod Pudovkin,
according to Raisa Yesipova, appeared infrequently in the cinema acting school, and Oleksandr Gavronskiy
was the main teacher who ‘was consecrating us in cinema secrets, he was teaching very clearly and
in detail’ 2.
After closing the cinema acting school O. Gavronskiy moved to Leningrad, where at the studio
‘Derzhvoyenkino’ (‘Gosvoyenkino’ in Russian) with Iu. Rayzman he directed his first film ‘The Circle’
(1927, another name – ‘Duty and Love’, in 7 parts). Script writers: S. Yermolynskyi, V. Shershenevich;
operator: L. Kosmatov; artist: V. Komardenkov. Cast: A. Ktorov (Vladimir Polyansky, a Soviet official
from the province), V. Popova (Maria, his wife), A. Zhylynskyi (Boris Bersenyev, assistant prosecutor),
B. Chernova (Vera, his wife), S. Getz (Vovka, their son). Unfortunately, the film remained incomplete, and
therefore, one can realize its artistic level only from contemporary publications.
In the film, two directors-debutants showed the conflict between a public duty and a personal feeling,
that could be resolved in a new manner in the Soviet reality.
The years of the New economic policy. Boris Bersenyev, assistant prosecutor, overload with official
duties, was paying little attention to his wife Vera, who was not pleased to play a role of the ‘room lapdog.’
The family ‘idyll’ was shaky and destroyed at the first ordeal. Zhuyir Polyansky appeared in Bersenev’s
house, and fell in love with Vera, who was exhausted from idleness. Her lover appeared to be a prodigal
of public funds, and this is why Bersenev got him. Bersenyev, assistant prosecutor, found out that his wife
Vera was an accomplice of the crime. But in Polyansky, he recognized a lawyer who gave him shelter when
he was pursued by the king’s agents. After much deliberation, Bersenyev decided to give the case a legal
move. The prodigal was given to the court. Communist Bersenyev took his child and left his wife forever.
The following year O. Gavronskiy, at the same studio, already independently shoots a drama ‘Krivoy
Rog’ (1928, Derzhvoyenkino, in 6 parts). Writer: S. Yermolynsky; operator» I. Gelein; artist:
V. Komardenkov. Cast: I. Chuvelyev (Andriy), N. Chertyakova (Katerina, his wife), E. Tokmakov (Father
Paisius), I. Strauch (Stepan), V. Rundaltsev (Ilka, their son), D. Vasiliev (city reporter), E. Malolyetnova,
E. Melnikova, Iu. Chernyshova, A. Zhilinsky, I. Moskvin.
Gavronskiy appealed to the subject of cultural work in the countryside during the ‘dispossession’.
The story by writer S. Yermolynsky was not different from similar propaganda films and became fully
suitable for stamps and schemes of that time. Soldier Andrey during the leave came from the Red Army to
his native village Krivoy Rog. Brought up by the Red Army, he couldn’t remain an indifferent observer
of the struggle for a new life that took place there. By his initiative, a military group of rural youth was
organized. Backward villagers led by Father Paisius were armed against Andrey. Getting accustomed to
new life conditions, Paisius tries to oppose his ‘Cultural enlightenment’ to Andrey’s team. Supported by
village activists, Andrey wanted to make independent of the priest influence, who was hiding skillfully, not
only youth, but also the village adults. During the feast drunk kulaks (rich peasants) staged a drunken brawl
aimed at Andrey and other initiators of closing churches. In the house of drunk Stepan, the leader of the
kulaks, the fire emerged. Andrey mobilized village scouts, members of his group, defended neighboring
houses from fire and saved the only Stepan’s son. The touched kulak gave his gun, hidden just in case, to
Andrey’s team. Then Father Paisius, finding no more support from the villagers, left Krivoy Rog forever.
1
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Most likely, the film wasn’t really successful because O. Gavronskiy was working on his next film as
an assistant director, and his third film was shot in collaboration again. Oleksandr Gavronskiy, who
received an excellent foreign education, continued training though all his life, when he felt the deficit
of experience in some areas. Thus, simultaneously with shooting ‘Krivoy Rog’, Gavronskiy worked as
an assistant film director to Ie. Chervyakov in the film ‘My Son’ (‘Son’, ‘The Old Doesn’t Let You Go’) at
the Leningrad [movie] factory ‘Radkino’ (Russian: ‘Sovkino’).
O. Gavronskiy shot his third film ‘Bridge over Vyp’ (also called ‘Blizzard’, Derzhvoyenkino,
5 parts) in 1928 with the film director N. Verkhovskyi. The film tells about the heroism of the Red Army
fighter, who continued fulfilling his revolutionary duty to the end. Writer: A. Medvedkin; operator:
Ia. Tolchan; artist: V. Komardenkov. Cast: I. Chuvelev (Semen Pyrsa, soldier), N. Kostromsky (railroad
watchman), A. Norvyllo (watchman’s wife), V. Uralskyi (Kurilov), L. Roksanova (his wife), P. Ilyin (their
son). The Years of the civil war. The White Army suddenly broke through the front, took the bridge over
the river Vyp and captured the Red Army guards. One of them, Semen Pyrsa, managed to escape.
The railroad watchman sheltered Semen by telling that he was his nephew. The young Red Army soldier
learned of the death of his comrades from the watchman. Semen accidentally met the villager Kurilov,
whose son was mobilized to the White Army by force. They decided to blow up the railway bridge in order
to stop the advance of the Whites. The villager managed to steal the Whites’ blasting bombs while his son
was guarding the warehouse. Semen blew up the bridge over Vyp, but the Whites caught and shot him.
The film didn’t survive.
Then there was the practice to ‘send’ film directors, who fell short of the management trust, from the
center (which, of course, was Leningrad) to the provincial Odessa. However, in this case the situation was
different: a picture of Oleksandr Gavronskiy decorated a magazine article about the Leningrad film studio
‘Belgoskino’ and the thematic plan of the film studio had two launches: ‘Woman – a hero of the Civil War.’
The film task was to show the active role of women (peasants, party members, workers) in the Civil War.
The principle of construction – three stories united not by plot but by the thought unity. Script:
A. Osynskaya, film director: Oleksandr Gavronskiy, operator: I. Gelein...
‘Cooperation and Defence of the USSR.’ The value of cooperation in the case of strengthening the
Red Army and the country defensive capacity. Script: Kaponikin, dir. O. Gavronskiy1.
So, Gavronskiy was respected in Leningrad. However, he went to Odessa film studio of the
All-Ukrainian Administration of Cinema and Photography. Most likely, Gavronskiy lacked creative
freedom. The director Pavlo Neches was a very visionary man then, and so he tried to pick the best film
directors.
In Odessa, Oleksandr Gavronskiy met Olga Ulitskaya who was his assistant in the first film ‘Dark
Kingdom’ (‘Tinkling’). Later, Olga Ulitskaya became his wife and a co-director of the last movie ‘Love.’
O. Gavronskiy wrote the script of ‘Dark Kingdom’ with S. Yermolynsky, and a co-director
(in modern terminology, the second film director) was Isidor Vinokurov. Cast: Oleksandr Chistyakov,
Leonid Barbe, Bella Chernova, Nina Alisova, Maria Parshina, Vladimir Uralsky, Mykola Palnikov. The
film tells about the cruel customs of the provincial bourgeoisie in old Russia. The graduate student
of Odessa State College of Cinemtography Georgiy Avenarius was starring in the film (a high official).
In the small town of pre-revolutionary Russia, once there lived a butcher’s family. The butcher was
a bestial man, despotic and dull, brought his wife to death with endless hits, and his son turned into
a miserable, suppressed creature. At the wife’s funeral, the butcher fell in love with cobbler’s beautiful
granddaughter – his son’s bride, a shy and humble girl. The butcher pushed his son aside arrogantly and
rudely and married her instead of him. The son left home and became a vagabond and a drunk. But the
son’s fate didn’t make the butcher worry.
The official premiere took place on December 30, 1929. In the magazine ‘Cinema and Life’,
B. Alpers published a long article in which he accused the film director that his film will be understood
only by a narrow circle of educated intellectuals, not the proletariat masses, ‘It (the film by O. Gavronskiy –
O. B.) may appear interesting only to the small groups of aesthetically prepared spectators who, not without
pleasure, will reread together with O. Gavronskiy several literature works of the past and will manage to
evaluate the art taste of the director and the script writer. But for wide audience, ‘Dark Kingdom’ will
rightly remain a dead piece of art’ 2.
1
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Like most movies by Gavronskiy, ‘Dark Kingdom’ didn’t survive, but there were many publications
in the contemporary press.
After shooting for a while, Gavronskiy returned to Leningrad, where in 1930 he shot a drama about
the personal and social life of the Soviet people ‘in reality’ (‘The act of Komsomol Member Vira’, ‘Life’
6 parts) at the studio ‘Belgoskino’ with his new wife Ulitskaya. Writer: L. Zalkind; operators: D. Schlugleit,
N. Sokolov, artist: M. Litvak, assistant directors: R. Prokopyev, P. Mikhailov.
A Komsomol member Vira works at a match factory. As young people surrounding her, she is involved
in social work, and enjoys it. But at the factory, there is a young man – a journalist Kostya. He falls in love
with Vera, and becomes her husband shortly. Kostya assures his sweetheart that the true sense of life is a quiet
family comfort. Under husband’s influence, she gives up the factory when the whole staff is fighting for the
elimination of ‘breakthrough.’ This term meant failure to perform the plan before the revolutionary holidays,
reduced production rates, etc. Comrades see Komsomol girl dismissal at these harsh times as desertion and
insist on her return. Having tasted the fruits of ‘family comfort, Vera starts realizing that real life is possible
only at work, so she returns to the factory. The film remained without parts No. 2, 4 and 6.
In summer 1931, Gavronskiy returned to Ukraine – to start work on the film ‘Love’ at the Kyiv Film
Factory ‘Ukrayinfilm’ and to read lectures at the Department of Art (Creative Department) of Kyiv State
Institute of Cinemtography.
During filming ‘Love’, Gavronskiy managed to organize a wonderful atmosphere of creativity which
‘didn’t disappear for a moment. And the atmosphere created by Oleksandr Iosipovych was full of creativity
and conversations about life, loved by the enchanted Oleksandr Iosipovych. He believed that every human
being is given much, much more than he can value, and he should learn how to use it, and you, added he
with laughter, still have to learn this. Here, was place for wit, laughter, and they usually ended our
gatherings, leaving no room for dissatisfaction, doubt and even something like this’1.
The feature film ‘Love’ can be characterized as a psychological drama. A director of the state farm
‘Gigant’ (Vasyl Zaichikov) falls in love with a journalist (Raisa Yesypova). A main female character’s
friend (Tamara Adelheim) is against this romance. The main female character requires complete dedication
from her man in love, but he cannot pay her enough attention because he is completely devoted to his
business. The film was completed in the draft form.
The script of ‘Love’ was written by Vasyl Tymofiyevych Likot (1899–1937), famous for his script
for the film ‘Girl in a Hurry for a Date’ (1936). The operator was Ivan Ivanovych Shekker, whom
Gavronskiy, apparently, met at the Odessa Movie Factory. Shekker was a graduate of OSCC Department of
Operator’s Work, and Gavronskiy was a film director of the film ‘Dark Kingdom’.
Together with Ivan Shekker, after the failure with ‘Love’, Oleksandr Dovzhenko started to shoot
‘Shchors’, but in autumn 1937 he replaced him with Georgiy Yekelchyk. I.I. Shekker was famous as the
director of photography for ‘I Love’ (1936), ‘Great Life’, 1st episode (1939), ‘Taras Shevchenko’ (1951)
and others.
The art director of the film ‘Love’ was then a debutant Moritz Umansky, who worked later on
another prohibited Ukrainian film ‘Strict Young Man’ (1936), Dovzhenko’s ‘Schors’ (1939), ‘The
Undefeated’ (1945) ‘The Scout’s Feat’ (1947).
‘Love’ was filmed with difficulty, party management in Ukraine, unlike, for example, their
colleagues in Leningrad feared that artists would study the characters’ inner state, so ‘the script was
modified many times’2.
Despite all the difficulties, Gavronskiy not only completed the film ‘Love’, but had future plans
concerning the Kyiv Movies Factory. On August 17, 1933 in the thematic plan of the Kyiv Film Studio for
1933–1934 provided to run O. Gavronskiy with the film ‘My’ under Yadin’s script: ‘... on the collective
farm, the collective farm worker re-education process’3.
But an obstacle for these plans became so-called ‘combing-outs’ swept across the Soviet Union.
They did not pass the Kyiv Film Studio, whose management demanded immediate provision of a film from
its director who had the ‘hostile class’ aristocratic social origin: ‘By order of the Factory director, film
director Gavronskiy must submit his film ‘Love’ on September, 5’4.
1
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Gavronskiy not only delayed the film submission but did not start repenting at the ‘combing-out’, as
angrily reported in an editorial of the factory newspaper, ‘condemn the film director Gavronskiy who hides
the real causes of his mistakes in the film ‘Love’, ‘A reply of Gavronskiy and co-director Ulitskaya
provided here unchanged, cannot satisfy the factory wide public. Gavronskiy doesn’t provide even a brief
analysis of his mistakes, trying not to reveal the shortcomings of the film ‘Love’. Moreover, Gavronskiy
tries to shove the blame for the fallacy of ‘Love’ in our reality, which, according to him, is growing too
rapidly’1.
Broken Oleksandr Gavronskiy in the newspaper of the Kyiv Film Studio ‘For the Bolshevik Film’
was forced to make excuses for the film ‘Love’: ‘We have failed to show how a person subjects to the
social aspects, and didn’t reveal the class basis of the characters’ relationships. Instead of a vibrant picture
of fight and victory in front of the country socialist reconstruction, we gave something resembling
a psychological study... We chose the novel by Avdiyenko – ‘I Love’ ... Just having reviewed the work
properly from all sides, on workers’ audiences, we’ll start filming it’ 2.
After rework in late 1933, the film ‘Love’ was completed, showed to the management of the Kyiv
Movies Studio. Finally, the film must have been approved in Kharkiv, which was then the capital of
Ukraine. However, the highest party USSR management saw counterrevolution in ‘Love’. The result is that
on the night of January 3 to 4, 1934, Oleksandr Gavronskiy was arrested.
A few days before the leading actress Yesipova, who went to Moscow for New Year’s holidays, was
visited by an assistant to Gavronskiy Isidor Vinokurov and said that the beloved film director had been
arrested, the film completely washed away, and everything taken away, ‘I and Isidor were sitting totally
confused, not understanding, stunned and desperate’ 3.
Under unfair accusations, Oleksandr Gavronskiy spent almost twenty five years in the Soviet camps.
This undermined his health but failed to break his spirit, which, according to Vaneyev, who was also
imprisoned in the camp Abez, located near the northern polar circle in the autonomous republic of Komi,
‘Among patients in half-inpatient department, they were also treating Gavronskiy, a very neat gray-eyed old
man. Earlier, he was a philosopher – Non-Kantian of the Marburg school, Cohen’s student’4. Even
in prison, Gavronskiy continued creative activity, headed a drama circle and theater and pop collective
in the camp on Kniazhyi Pogost where he led the performances: ‘Anniversary’ by Anton Chekhov, ‘The
Lower Depths’ by M. Gorky, ‘Heaven and Hell’ by P. Mérimée, etc.
When Oleksandr Iosipovych Gavronskiy was set free, he was going to travel to Odessa to see his
wife Olga Ulitskaya. However, immediately after the release, he fell ill and was hospitalized. Olga
Ulitskaya received a letter that her husband was released, but was very ill in a hospital, and with a question
whether she wanted to take him with her? Ulitskaya brought the ill man to his native city, Chisinau, and
nursed.
In the last days of his life, Oleksandr Iosipovych Gavronskiy was visited by many people, so ‘he died
as he lived, surrounded by people’5. Oleksandr Iosipovych Gavronskiy died in Chisinau on August 17,
1958, but the scientific, artistic and pedagogical legacy of this extraordinary man hasn’t been properly
evaluated still. Despite the fact that, due to the efforts of his wife and film assistant Olga Ulitskaya, shortly
before his death, he was completely rehabilitated.
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ARTISTIC LIFE OF THE SOUTH OF UKRAINE
IN THE 1960-1980S OF THE 20TH CENTURY
The article is devoted to consideration of the features of the artistic process in the South
of Ukraine in the 1960-1980s of the 20th century. The author examines the phenomenon of new
socialist realism of the «thaw» and its manifestations in the painting of the southern artists.
The article considers creative organizations and associations that existed at that time in the
South of the country, and points out on the existence of two trends in the development of the
artistic life – official and oppositional. This tendency has contributed to the development of
many artistic styles and trends that relied, at their root, on the artistic traditions of the early
20th century and allowed innovations within the existing tradition. Among them we can mention
socialist realism, «severe style», «the South Russian Impressionism», nonconformity and
ethnostylistic trends.
Key words: artistic life, the arts, painting, trend, tradition
Починаючи з 1945 року у світовому мистецтві можемо спостерігати тенденцію повернення
до ідей модернізму початку XX століття. Причому, якщо до другої світової війни до експериментів
в мистецтві суспільство і художні критики ставилися далеко не прихильно, то після її закінчення
експерименти стали втілювати «західні цінності».
У 1960 роках подібні тенденції у мистецтві почали спостерігатися і на території України,
що входила до складу СРСР. Свобода творчості, яку було задушено сталінським терором
на початку 1930-х років, в час короткої «хрущовської відлиги» у 60-х роках швидко набирала
сил в колах інтелектуалів та молодої генерації художників. В суспільстві, яке тридцять років
проіснувало під тиском репресій, починалося пробудження вільної думки та творчої ініціативи
покоління. У 1957 р. відбувся Перший Всесоюзний з’їзд радянських художників, що зібрав
делегатів від більш ніж 7000 художників і мистецтвознавців, на якому були підведені підсумки
та визначені шляхи подальшого розвитку радянського мистецтва. В результаті почався обмін
художніми виставками з іншими соціалістичними країнами. Радянське мистецтво стало широко
пропагуватися в Західній Європі, США, Індії, Сирії, Єгипті тощо. В 1958 р. на Всесвітній
виставці в Брюсселі багато радянських художників отримали високі нагороди. Відбувається
активізація мистецького життя в ці роки, але сам художній процес був далеко неоднозначним.
Виникло багато суперечливих питань, зокрема і питання про особливості соцреалізму та місце
радянського мистецтва у світі. Варта уваги в цьому зв’язку думка Б. Гройса про те, що
«в Радянському Союзі офіційне мистецтво, як цікаве мистецтво, закінчилося разом зі смертю
Сталіна і початком відлиги. Пізніше офіційне мистецтво орієнтувалося на відновлення тих чи
інших втрачених традицій..».1
Відомо, що до періоду «відлиги» у радянському мистецтві панував соцреалізм. Дослідник
Д. Попов наголошував на суті соцреалізму як понятті-кентаврі, що, з одного боку, поєднує в собі
поняття стилю та методу, з іншого – не є ані стилем, ані методом у чистому вигляді і точному
формулюванні. Соціалістичний реалізм сам по собі не пропонував ніякої схеми впорядкованої
творчої діяльності. Якщо його і можна назвати методом, то лише у виховному аспекті впливу
на радянських людей. Стилістичні переваги вождя, який особисто опікувався художнім життям
1

Гройс, Б.Е.(1993) Кто есть кто… Сборник статей «Кто есть кто в современном искусстве Москвы»,
Москва: ALBUM, 8.
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країни, не складалися в якусь систему, але постійно визначали собою вибір «зразкових» творів,
стиль яких і ставав до певної міри канонічним1.
«Новий» соцреалізм «відлиги» по суті залишався тією ж самою ідеологічною конструкцією,
лише злегка розбавленою різноманітними стилістичними прийомами. Хоча, саме зі Східною і
Південною Україною, з Києвом були пов’язані спрямування, орієнтовані на окреслення та
відродження національних художніх традицій, які надали своєрідності українській «відлизі». Крім
того, продукція соцреалізму дедалі більше нагадувала «погане мистецтво»: картини без живопису,
скульптури без пластики. А тому однією з головних проблем часу став пошук художньої мови,
фахових засад творчості, до яких так чи інакше залучався досвід раннього модернізму. Кордони
офіційного мистецтва дедалі більше розмивалися. Як зазначає В.Левашов: «Відбувалося активне
розширення меж мистецтва і проникнення в них модерністських методів та прийомів», які
призводили до «гібридних утворень»2.
Художній процес у 50-60-х роках на Півдні України був повністю підпорядкований загальним
мистецьким тенденціям у країні. В той час на території радянської держави процеси образотворення
регулювалися Спілкою радянських художників 3 і Українською спілкою кооперативних товариств
художників «Укоопхудожник».4 Однак, не зважаючи на це, художнє життя на Півдні України
розвивалося за власним сценарієм та мало свої характерні особливості. Отже, метою статті є
розкриття особливостей художнього процесу на Півдні України у 60-80 роках ХХ століття.
Так, у 1951 році у Херсоні створено Херсонське обласне виробничо-творче кооперативне
товариство робітників образотворчого мистецтва, що було підпорядковане спілці
«Укоопхудожник». Головою правління організації було призначено Л.Штирмера.5 Тоді ж було
визначено головне завдання діяльності товариства – пропаганда соціалістичного способу життя
шляхом наближення мистецтва до народу. Основною роботою художників товариства було так
назване «держзамовлення». Перш ніж призначити гонорар за виконаний твір, роботу ретельно
перевіряла й приймала спеціально призначена художня рада, що визначала його відповідність
поставленим завданням. Це підтверджується у документах Товариства. Так, у наказі за 3 вересня
1951 року зазначено: «За останній час має місце факт жорсткого порушення контролю за ідейністю.
З числа виготовлених живописним цехом пейзажів для Херсонського Книготорга, художньою
радою був заборонений пейзаж з українською хатою, виготовлений ст.майстром Ю.Дульським».6
У результаті пейзаж було вилучено та наказано замінити його «іншим ідейно-витриманим твором
відповідної вартості». Таким чином, тогочасне художнє життя Херсона було повністю
підпорядковане «задачам соціалістичного мистецтва» і розгулятися творчій фантазії художника
було майже неможливо. У 1952 році була відкрита перша виставка херсонських майстрів, на якій
експонувалися твори 17 художників, загальною кількістю 85 робіт. Найбільшу кількість творів
на виставці представив Г.Курнаков (близько 20 робіт), серед учасників були С.Каповський,
К.Московченко, І.Ботько, Ф.Зайцев, Л.Штирмер та інші. В основному можна було бачити
«соцреалістичні» твори.7
В цей же час і у Миколаєві було створено подібне об’єднання, підпорядковане спілці
«Укоопхудожник». Колектив художників організації займався виконанням виробничих замовлень
для оформлення міста та області, виготовленням портретів та плакатів, активно працював творчо.
Перша виставка робіт миколаївських майстрів була організована у 1954 році до святкування
300-річчя об’єднання України та Росії. Вона показала, що в області дуже невелика кількість
1

Попов, Д. А.(2013) Социалистический реализм : метод, стиль, идеология? Исторические, философские,
политические и юридические науки, культурология и искусствоведение : вопросы теории и практики. Тамбов:
Грамота, 12, 164.
2
Левашов, В. (1989) Выставка молодых художников. Искусство. Москва,10.
3
Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України України (далі ЦДАМЛМ України)
(1938-1984), Ф.581, оп.1,2., Спр. 3405, Арк.7.
4
ЦДАМЛМ України (1950-64), Ф. 488, оп. 1., Спр.357., Арк.3.
5
Архив Херсонской областной организации национального Союза художников Украины (далее ХООНСХУ):
книга приказов Херсонского областного производственно-творческого товарищества работников
изобразительного искусства от 10.05.1951 г, (г.Херсон) Ф. 4., Дело 1., оп. 1., Лист 1,9.
6
Архив Херсонской областной организации национального Союза художников Украины (далее ХООНСХУ):
книга приказов Херсонского областного производственно-творческого товарищества работников
изобразительного искусства от 10.05.1951 г, (г.Херсон) Ф. 4., Дело 1., оп. 1., Лист 1,9.
7
Чуприна, В.Г.(2002) Художники Херсонщини: Шляхом творчого поступу. Херсон: Наддніпряночка, 9.
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професійних художників і за рекомендацією Спілки радянських художників було прийняте рішення
запросити художників з інших регіонів.1
Починаючи з 1964 року усі обласні товариства «Укоопхудожника» були переведені до системи
Художнього фонду УРСР. Так у Херсоні 2 січня 1964 року було створено обласне відділення
Худфонду УРСР, директором призначено Л.Хайкіна. Аналізуючи накази по відділенню, ми зробили
висновки, що творче життя херсонських художників було дуже активним, однак продовжував
існувати суворий ідеологічний контроль.2 Така ж ситуація спостерігалась і у Миколаєві.
Таким чином, робота в сфері образотворчого мистецтва у 1950-60х роках в Херсоні та
Миколаєві мала виявлення скоріше як професія, а не як покликання, а отже, набувала ремісничого
характеру. Зрозуміло, що більшість художників цілком задовольнялися подібним станом речей. Для
них художня діяльність була лише (або в першу чергу) засобом заробляння коштів на життя, вони
виконували свої обов’язки подібно до чиновників підприємств і установ. Однак були і такі, для кого
робота обов’язково мала передбачати творчий момент. Серед них миколаївський художник
А.Антонюк, що створював самобутні роботи дуже далекі від «держзамовлення». За словами
Т.Креміня: «Живопис майстра рясніє доісторичними сакральними традиціями української культури.
Картинам А.Антонюка притаманні ознаки наївного народного мистецтва, символіка імпресіонізму,
естетика модернізму».3 Такі художники складали меншість у загальному числі херсонських та
миколаївських митців, але завдяки їх творчим здобуткам ми можемо говорити про розвиток інших
напрямів у живописі, окрім соцреалізму, на території даних міст.
Порівняно з Херсоном та Миколаєвом, в Одесі склалася трохи інша мистецька ситуація. Одеса
була центром художнього життя Півдня України та мала великий вплив на сусідні області,
в основному, завдяки розвиненій художній освіті та активному творчому життю у першій половині
ХХ століття. Художній процес у регіоні хоч і підпорядковувався загальним художнім тенденціям
в країні, але водночас мав свої особливості. Ще на початку 1934 року був створений Одеський
обласний Союз радянських художників і скульпторів (Одеський Оргкомітет радянських художників).4
Одеські художники приймали участь у багатьох всесоюзних, республіканських та міжнародних
виставках. На кожній виставці їх роботи відзначалися оригінальністю та своєрідністю, підтверджуючи
приналежність до однієї художньої школи. Так, можемо читати у каталозі республіканської художньої
виставки, присвяченої 50-річчю ЛКСМ України: «Роботи одеситів на виставці приваблюють щирістю,
певною інтимністю… вони не сконцентровані в одному залі... І все таки, не можна не відчути,
побачивши їх картини, що і В.Басанець, i В.Стрельніков i В.Маринюк – художники однієї школи.
Вони показують міські пейзажі: типові, одеські, ледь іронічні…».5
Окрім офіційного художнього життя в Одесі виникає і опозиція. Ще на кінець 1950-х років
припадає зародження у місті мистецького нонконформізму, що мав «південноросійські» корені і
одночасно був пов’язаний із західноєвропейською художньою традицією. Він відрізнявся від
російського нонконформізму тим, що не мав на меті політичних завдань або боротьбу з офіційною
ідеологією, були пошуки «нової» пластичної мови, стилю і методів самовираження. У місті склалося
активне нонконформістське середовище, існував «самвидав». Митці, що втілювали «іншу»
культуру, знайшли вихід до глядача через «квартирні виставки». Пік активності таких виставок
припав на середину 1970-х років. Центральним ядром цього руху були Л.Яструб, А.Ануфрієв,
В.Стрельников, В.Хрущ, С.Сичов. Енергія художників була спрямована на створення образів,
позбавлених будь-якого ідеологічного і політичного забарвлення. Увага концентрувалася
на вдосконаленні чистого мистецтва, в якому зміст і форма – об’єкт естетичної насолоди і ні в якій
мірі не політичний коментар. Цікаво те, що це були не закриті покази: двері квартир були відкриті
для всіх бажаючих і ці виставки збирали безліч глядачів.6
1

Приходько, О.К. (2013) Художники Миколаївщини. 40 років на творчій ниві. Миколаїв: .Шамрай П.М., 13.
Архив ХООНСХУ: приказы по Херсонскому обл. отделению Художественного фонда УССР от 2 января
1964 г, Ф.42а, Дело1, оп.1, Лист 1-29.
3
Кремінь Т. (2013) Богопільський літопис Андрія Антонюка. Всесвіт Андрія Антонюка : біобібліографічний
покажчик Миколаївської обл.. універс. наук. б-ки ім. О. Гмирьова, Миколаїв, 3.
4
Архив Одесского художественного училища имени М. Б. Грекова. Личное дело В. А. Цымпакова; личный
листок по учету кадров (2) , Дело 29., Ед.хр. 151.
5
Каталог Республиканской художественной выставки, посвященный 50-летию ЛКСМ Украины. (1971) Киев, 3.
6
Ложкина, А.(2010). Одесская школа. Авангардный класс. ТОП 10 современных художников Одессы (каталог
выставки), Одесса: Галерея ХудПромо, 124.
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Період особливої активності «незгодних» помічено у 1974-75 роках. Одночасно йшли
виставки на квартирах художників В.Маринюка і Л.Яструб, В.Хруща, О.Волошинова, В.Рісовіча.
Завдяки дружині художника Олександра Ануфрієва, Риті, їх комуналка в будинку на вулиці
Осипова стала для художників одеського андеграунду неформальним центром – чимось на зразок
московської квартири Брик-Маяковського. Свої будинки для показу колекцій також надавали
друзям-художникам збирачі В.Асрієв, В.Сальников, Є.Суслов та ін. Квартира Володимира Асрієва,
в той час музиканта, була одним з найпопулярніших «виставкових залів». У квартирних виставках
брали участь практично всі одеські художники, у яких були твори, що не вкладалися в радянські
норми, незалежно від членства в Спілці художників.1
Вплив квартирних виставок у 70-80-і рр. був дуже великий. Вони дали імпульс для розвитку
в Одесі альтернативного мистецтва, вплинули на творчість художників, які були у ті роки
студентами, але відвідували виставки та переносили свої враження в стіни навчальних закладів і
в подальшу творчість (C.Бєлік, Е.Голубенко, І.Зомб, С.Князєв, А.Лісовський, Ю.Плісс, А.Харон,
П.Рейдман, В.Хохленко, Ю.Цуркан, Д.Тіхолуз, В.Павлов), дали можливість продемонструвати
творчість художників-нонконформістів та знайти їм своїх однодумців. Крім того, задокументовані
квартирні виставки залишилися в декількох каталогах, наприклад: «Каталог колекції Володимира
Асрієва (Одеса 1976)», де зібрані 74 твори одеських художників. Другий каталог, під назвою
«Яструб. Жовтень 76. Одеса», з’явився з нагоди індивідуальної виставки Людмили Яструб, де було
виставлено 99 творів. За висловом М. Мудрак: «Значення тих каталогів, як і квартирних виставок,
полягає в самому факті їх наявності, вони свідчать про надзвичайно добре організовану атмосферу
в Одесі». 2
Отже, на Півдні України склалися сприятливі умови для розвитку багатьох художніх стилів та
напрямів, що в своїй основі спиралися на художні традиції початку ХХ століття та додавали до них
певні новації.
Першою оприлюдненою ластівкою «відлиги» як в українському мистецтві в цілому, так
зокрема і на Півдні, став «суворий стиль». Цей напрям був швидше компромісним, ніж
революційним. Його можна вважати модифікацією соцреалізмy. На перешкоді новаціям стояло
керівництво Спілки художників. Супротив офіціозу був шаленим – це спричинило численні творчі
та життєві трагедії в художньому середовищі України 60-80-х років. У «суворому стилі» працювали
такі південні художники: О.Ацманчук, О.Фрейдін, В.Трапенок, В.Ваганов та інші.
Помітним по всій території радянської держави було протистояння представників соцреалізму
та художників, які відроджували та розвивали «фольклорний напрям». Відомо, що кожного, хто
дбав про національне, за цих часів таврували як націоналіста. Треба було мати мужність та стійкість
переконань, щоб звертатися до традицій М.Бойчука та його школи, Д.Бурлюка, народного
образотворчого примітиву. Риси «національного стилю» на Півдні України бачимо у творчості
А.Антонюка, Ю.Коваленка, В.Алтанця, М.Писанка.
Поряд з іншими живописними системами 60-80-х років на Півдні України продовжувалася
творчість «південноросійських імпресіоністів». Уникаючи тематичної картини із зображенням
революційної міфології, художники-імпресіоністи знаходили мистецьку нішу в жанрах пейзажу,
портрету, натюрморту. Прояви напряму можемо спостерігати в творчості А.Лози, А.Гавдзинського,
О.Слешинського, Н.Мандрикової-Дончик, Л.Межберга, Е.Павлова, А.Платонова та інших.
Слід зазначити, що «неофіційна культура» (андерграунд як певне творче середовище)
у 60-х роках на території України існувала лише на Півдні, а саме в Одесі, об’єднуючи не тільки
«лівих» художників, а й усталене коло глядачів та колекціонерів цього мистецтва. Впродовж 1960-х
років, незважаючи на поступове посилення контролю за мистецтвом, на виставках все-таки можна
було побачити досить різноманітне коло явищ та імен. Серед них: В.Хрущ, Л.Яструб, В.Маринюк,
О.Ануфрієв та інші.
Висновок. Таким чином, бачимо, що художній процес на Півдні України, на відміну
від інших регіонів, розвивався у двох напрямах – офіційному, що був підпорядкований Спілці
художників, та опозиційному, що виник у мистецькому середовищі Одеси. Другий напрям отримав
розвиток завдяки квартирним виставкам і зверненню до авангардних традицій, що склалися у місті
1

Вторая волна Одесского авангарда. Квартирные выставки нонконформистов 70-х гг. Музей современного
искусства Одессы. <http://msio.com.ua/component/content/article/> (2017, март, 18)
2
Сучасне мистецтво з України. Виставка живопису-малюнків-скульптури. Мюнхен. Лондон. Нью-Йорк.
Париж (1979). Каталог. Мюнхен-Париж: Комітет пересувних виставок, 9.
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ще на початку ХХ століття. Робота в сфері образотворчого мистецтва у 1950-60-х роках у Херсоні та
Миколаєві була спрямована, в основному, на виконання «держзамовлення», однак і у даних містах
працювали самобутні художники, творчість яких мала більш «опозиційний» характер. Це такі
майстри як: А.Антонюк, Н.Мандрикова-Дончик, А.Платонов, В.Трапенок, М.Писанко.
У 60-80 роках ХХ століття на Півдні України склалися сприятливі умови для розвитку творчості
у багатьох стилях та напрямах. Серед них можемо назвати: соцреалізм, «суворий стиль»,
«південноросійський імпресіонізм», нонконформізм та етностилістичний напрям.
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THE RESEARCH ON ARTICULATION OF THE CITY
MYTH IN THE CREATIVE ACTIVITY OF ODESA
MUSICAL COMEDY THEATRE NAMED AFTER
M.VODYANOY: INTERDISCIPLINARY APPROACH
This article is dedicated to the problem of implementation of the cultural anthropological and
«verbal history» methods in modern theater studies. The author tries to show how
the aforementioned interdisciplinary instruments may be appropriate in the context of the
research on creative activity of Odesa Musical Comedy Theatre named after M.Vodyanoy and
this activity correlation with Odesa local myth and city identity («odeskost»). It was also
emphasized the irreplaceability of historical-anthropological and culturological strategies at the
detailed reconstruction of comprehensive picture of the past, namely, restoration of the history
of the development and foundation of Musical Comedy Theater on the background of general
Soviet and modern Odesa history, revealing of new facts from actors’ biography, resumption
of the performances, which were took off from the theater playbills, еtc.
Key words: interdisciplinarity, «oral history», cultural anthropology, theater studies, «Odesa
myth», performance, artifact
At present moment in humanitarian science the interdisciplinary researches gained a remarkable
importance. Passionate interest of the scientists to interdisciplinarity is caused by general requirements
of postmodern époque, because in modern culture of ruling pluralism, fragmentariness, non-finishing
the researcher faces the problem of necessary overcoming of narrow specialization and disciplinary
restraint. The tendency on interdisciplinarity also is one of the most significant consequences
of the historical change of social cultural science’s functions which call scientists on more attention to
social ethical issues in their activity. «Under the flag of interdisciplinarity were united all aspects of social
philosophical, psychological and methodological research of science which cannot be afforded
by positivism»1, – E. Mirskyi stated.
In line with modern paradigms at the edge of history, cultural anthropology, culturology and theatre
studies our research was set in the frames of which we insist on the application of historical and
anthropological strategies, actual complexity and interdisciplinarity, which supply scientific work with
desired deepness and variety. New and nontrivial in this context will be an introduction in domestic
scientific circulation on theatre study of the facts received with help of anthropological strategy, «oral
history» and interview method. However, the certain problem currently may be related with introduction
of the proposed scientific instruments in domestic theatre study which will be discussed further on.
This article purpose is the demonstration of the aforementioned strategies and methods relevance
on the example of study of the creative activity of Odesa Musical Comedy Theatre named after
M.Vodyanoy. We consider this theatre presents itself an extremely interesting material not only for the
research just in area of traditional theatre studies, but also for investigation of closely related with
it phenomenon which visibly influences its existence, namely, of the Odesa city myth in the wide range of
its creation, development, functioning and importance in communicative space of the city. Hence,
the repertory, personalities of Musical Comedy Theatre, ways of public communication concerning
performances and theatre’s troupe inside itself, all this promote articulation of Odesa myth», particularly
of the «behavior grammar», the so called cultural «patterns» 2 and universals which enable
the identification of specifics of the «odeskost» as special social cultural feature of local community.
The «odeskost» is understood as certain elements of Odesa residents’ dissimilarity with other cities
residents, i.e. specific patterns which make Odesa residents exactly odesits: the language, the humour,
1

Мирский, Э. (1980). Междисциплинарные исследования и дисциплинарная организация науки. М, 43.
Фокс, К. Наблюдая за англичанами. Скрытые правила поведения.
<http://royallib.com/book/foks_keyt/nablyudaya_za_anglichanami_skritie_pravila_povedeniya.htl>
2
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behavioral stereotypes, way of life, everyday life, holidays, material world filled with numerous senses
and symbolization, etc). The «odeskost» origins or, expressing by metaphors, the root system, as we
presume, lies in «Odesa myth» because it indicates the direction development, nourishes and fills with
curative powers local culture and art. Our scientific experience shows that it is reasonable to consider
adjacent phenomenon along with myth which are included in mythological discussion: «Odesa
language», «Odesa humour», literary, song art, local legends, local celebrations and festivals
(for instance, the Jumorina), local folklore, proverbs, anecdotes, etc. Within this meaning an interesting
source of diachronic and synchronic research on «Odesa myth» existence in local culture are
the performances on the «Odesa topic» and wider cultural practices of Odesa Musical Comedy Theatre
named after M.Vodyanoy, which are the kind of crossing points for all afore mentioned phenomenon and
its alive functioning and understanding by public.
Hence, «Odesa myth» and performances on «Odesa topic» of Musical Comedy Theatre are
considered as interrelated cultural artifacts. We may agree with M.Coule: «Artifacts are the fundamental
components of culture… at the same time they are tools and symbols»1. According to our perception,
artifact is an objective procedural mediated product of people’s activity; as per its nature it is
anthropogenic, variable and interpretable embodiment of cultural shape as concrete material physical
product, behavioral act, social structure, informative message or estimating judgment, usually in syncretic
combination of all mentioned aspects with features of conscious activity. Following this definition, the city
myth and theatre performance as myth’s tangible bearer may be considered as cultural artifacts. It is
necessary to outline that content of the myth and performance as cultural artifacts defines much by the
context, social features of cultural environment where they are created and existing (type of power
relations, correspondence of social structure and others). They do not exist separately, one from another,
even unfortunately, as a rule, they are still considered as isolated in traditional strategies of theatre studies
and theatre criticism.
Methods of cultural (or social) and city’s anthropology coincide a lot. They are mainly related with
induction. The pattern of the research follows the idea: everything starts from the matter. We will direct our
research exactly by this way. Due to the processing of various sources (articles, archive documents and
other written evidences) and especially drawing of the so called «oral history» into the research and
specially elaborated interviews, we determined numerous interesting explanations of certain theatre
performances popularity («The Locust», «At first light», «Four persons from the Jane’s street», «Near the
native berth», «Wedding in Malinovka», and others) by the reason of constant overlapping of their content
with «Odesa myth».
In our opinion, the highly important sources for reproduction of «Odesa myth» and related with
it theatre phenomenon are the individually oriented materials or signs of everyday life (memoirs,
reminiscences of actors, diaries, etc). These once obtain life connotations and realities of daily perception
(general cultural senses), they are «sounded» by commentaries collected with application of «oral history»
methods.
Let specify, that «oral history» is a lead method of the research, especially when any documentary
fixed evidences about object or subject are absent or there are few or insufficient quantity for
comprehensive research. Thereafter, we consider as exemplary the work of Canadian anthropologist
T. Richardson – «Kaleidoscopic Odessa». For gathering of material and reconstruction of «local
imaginary» the author often uses oral history, methods of conversation and interview during her walks
through Odesa along with Odesa residents – «old-timers» (old generation of odesits)2 . In our research we
apply specially designed personally by us original interviews with principal actors, creative management
and administration of Vodyanoy Musical Comedy Theatre.
In general in West European scientific tradition (USA, Great Britain, Canada, Spain, Italy, Germany)
rather than in domestic the method of «oral history» is greatly popular. It must be outlined that currently
«oral history» is a purposeful collection and studying of historical information on certain persons, families,
important events or everyday life with application of audio material, videocassettes or transcription
of prepared interviews, which ought to be saved as records for next generations, strives to obtain
information from the different opinions, most of which may not be found in already existing written
1

Коул, М. (1997). Культурно-историческая психология: наука будущего. М.: Когито-Центр, Институт
психологии РАН, 13.
2
Richardson, T. (2008). Kaleidoscopic Odessa: History and Place in Contemporary Ukraine. Toronto: University
of Toronto Press.
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sources1. We based our research right on the exploratory works of leading English-American specialists in
the area of «oral history» (works of P. Tompson2, L. Shopes3, Jh. Moyer4 and I. Reti5).
If in anthropological and historical discussion the method of «oral history» is very popular and
applied, than in theatrical discussion at present time it is almost unknown. However, in our opinion, oral
history in this context is almost a unique efficient method for gathering and accumulation (reservation)
of information on performances which left the playbill of the theatre, on past generations of actors and their
signature roles, on the glorious pages of theatre’s history which have been already left in the past. It is
strange, but regardless obvious advantages of oral history domestic and even West European theatrologists
neglect its methods. Possibly, it is related with the circumstance that authors still traditionally prioritize
references on «written», professionally authoritative and average. Moreover, the most important is in centre
stage itself. Domestic science traditionally rely on written, but not verbal word, meanwhile West European
science, on contrary, due to the permanent necessity of studying modern mass movements (different protest
actions, struggle of social minorities for their rights and so on and so far) is aimed at catching of people
«voices». Besides social topics (social problems), the oral history is also occupied with the actual art
challenges. The prominent events in this aspect will be the stable interest to the projects of fine art, movie
(for instance, oral history of Hollywood stars), and, finally, to the theatre (establishing of archives on oral
history of different theatres, as for example, Dublin archive of Abbey Theatre). But even in this case, the
studying of real environment of theatre everyday life and of certain performances is not yet a meaningful
priority of the researchers. In this regard our work is nearly the first step in the direction of «oral history»
adaptation within the framework of the study of art at the search of successive and outstanding theatre
existence in city cultural environment.
As we have already mentioned, for domestic theatre studies the application of various written sources
and orientation on the typed word of specialist (censor, theatrologist) is traditional one. However, such
approach only bring us to the understanding of tissue (structure) of theatre artifact, but anyway it does not
consider social cultural context around it and do not provide answers on the reasons of popularity, success,
high interest or opposite to certain performance or theatre in general. Supporting the tradition, we also draw
on the whole massive of texts on Odesa Musical Comedy Theatre (articles, books, memoires, reviews,
spectators opinions on the web-sites, repertory lists, programs, scenarios and so on), but on the other hand,
to find the answers on the addressed issues in our work, we have to enlarge boundaries of classical theatre
studies and appeal to the «oral history» (which is quite appropriate within the framework of common
paradigms of postmodern culture and on the ground of modern globalization processes and integration of
Ukraine into West European space, including, scientific area).
The oral history is a systematic collection of lively evidence of people (historical evidences) where
the most important condition is contextuality, preservation of information and authenticity, because the data
shall be constantly verified (verification of names, surnames, titles, dates, etc.), the received material
proceeded, and special archives established. In our scientific paper on the basis of concepts of leading
specialist in ‘oral history» were produced around 6 types of special «questionnaires» for different groups of
informants, among whom are the following: principal director of the theatre (V.Podgorodinsky), two
directors of the theatre – actual (О.Redko) and previous (E.Rumashevsky), company manager
(А.Poslavsky), three generations of actors – coryphees (Ye. Dembska, І.Ivanova), «coryphees’ apprentices»
or middle generation (V.Frolov, V.Frolova, N.Zavgorodny, N.Zavgorodnya, O.Oganezova, A.Akhmetova
and others) and theatre’s youth (R.Rudny, І.Kovalska, N.Tkachuk and others). At the processing
of interview materials the preference was given to the objective comparative approach (according to
Tompson6). Composed in advance list of questions («questionnaire») is needed not only for providing the
research with scientific severity, but also because the material is much intended for comparative analysis
(we address various generations of informants and the interviews are already a kind of dialogue between
époques and different «pictures of the world»). Still, surely, due to the anthropologic strategy and methods
of «oral history» not only it is possible to study Odesa city myth and certain social cultural periods (some
question of our interview project were aimed at restoration of old Odesa image), but also to disclose more
1
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precisely contextual correlation of city myth and theatre, to reproduce complete picture of the past, namely
history of the development and foundation of Musical Comedy Theatre within general Soviet and modern
Odesa history (micro- and macrohistory), to reveal new facts from the biography of Odesa actors, to revive
performances took off from the playbill, which originally was the key task of the research. Nevertheless, at
the same time prepared in advance questionnaire did not exclude encouragement of new interesting
information from the storytellers, which was consequently determined and demonstrated at the research.
Actors mostly with pleasure shared various memories about theatre life (stage images, characters,
repertories, tours, rehearsals, histories of performances creation, their disappearance from the playbills, etc.)
and «around theatre» life (up to the so called theatre «fairy tales»). Hence, due to the method of «oral
history» it is possible to find out information about relations inside the theatre team (especially interesting
how the model «master (teacher) – apprentice» is expanded on the example of relations of several
generation of actors at Musical Comedy Theatre from coryphées to modern youth) and relations out
of scene identifying various external impacts (relations at the level theatre-city, theatre-authority, theatrespectators, etc.). With help of «oral history» it became possible even to «catch» the feelings (both personal
and collective), for instance, patriotism and pride to native city (subject of «devotedness to Odesa and own
spectator», as a product of «Odesa myth», is constantly dramatized in actors’ biographies, expressed in their
communication with public, tours, representation of theatre image in cultural space of the city, its numerous
performances, various art actions and other theatre artifacts).
Evidently, the efficiency of the proposed strategies and methods, actuality of the research itself on
the background of modern interdisciplinary studies, as well as specifics of work problematics, is extremely
perspective and far going. Certainly, actual historic, anthropologic and cultural instruments make possible
the restoration of theatre life in city space to the maximum diversified and full-blooded version, as well as
the creation of «alive flow of the reality» or «life world flow», as A. Shiutz wrote 1.
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MODEL OF COMMUNICATION ACT
IN ART BY JU. M. LOTMAN.
In this article a genesis of Ju. M. Lotman’s scientific approach to the model of communication act
at perception of art work was analyzed. There were specified the factors which affected
Lotman’s deny from the semiotic model of communication act by R. O. Jakobson and his finding
on polyglottical model of communication act. These changes in scientific approach of Juri
Lotman were influenced by ideas of M. M. Bahtin: dialogism and polyphonism in communication
act. Also, three communicative functions according to Lotman, which are present in any artistic
text, were investigated in the article. At the end of the article an application of Lotman’s
polyglottical model in cinematograph was demonstrated on the example of «Kuleshov effect».
Thereby, we point at applicability of Lotman’s polyglottical model all over the art.
Key words: model of communication, dialogism, polyglottism, Kuleshov effect, Lotman.
Art plays an important role in life of the mankind. One of the strong sides of art is its effect
on people. A communication act between an art work and a man perceiving it arises from the mentioned
influence. The one of sciences which studies communication act is semiotics. Ju. M. Lotman defines the
latter as a science on communication systems and signs which are used by people in the process
of communication1. Also, Juri Lotman defines art as a mean of communication connecting those who
transmit a message with a person receiving it2. In this article we will analyze a communication act at
perception of art work on the basis of Lotman’s scientific approach in various periods of his activity.
As well, at article’s ending we will demonstrate the way these all models are embedded in artistic text as
in the art work on example of film text.
A communication act where sender, information and information recipient are present may be
considered as semiotic model of communication act. In the first period of his activity Lotman while
analyzing communication act in art and culture has used R.O. Jakobson’s functional model of the act
of communication 1960 (except Lotman’s autocommunication which is not a subject of this article).
Jakobson’s model was based on the model of information theory founder, a mathematician Claude
Shannon (1916–2001), who in 1949 together with electronic engineer Warren Weaver (1894–1978) has
published it in the small book «The Mathematical Theory of Communication»3. This model is called
Shannon and Weaver information-coding model of communication. It must be admitted that it is relevant
for transmission of technical information (signals). Hence, the main goal of Shannon and Weaver was a full
transmission of undistorted information from the addresser (sender) to the addressee (recipient). At that it
was possible to monitor qualitative features of message (information) transmission and identify the factors
affecting transmission’s quality.
R.O. Jakobson applied ideas of K. Shannon in linguistics and semiotics. In his article «Linguistic and
poetics» (1960), he distinguished that six factors participate in verbal communication, which form his
communication model: The ADDRESSER sends a MESSAGE to the ADDRESSEE. To be operative the
message requires a CONTEXT or «referent» and to be graspable by the addressee, and either verbal or
capable of being verbalized; a CODE fully, or at least partially, common to the addresser and addressee;
a CONTACT, a physical channel and psychological connection between the addresser and the addressee,
enabling both of them to enter and stay in communication (text highlighted by author)4. Fig. 1.
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Jakobson stated that for each model’s element «a specific function of language corresponds»1.
He indicated six functions: The EMOTIVE or «expressive» function; the CONATIVE function;
The PHATIC function; The METALINGUAL (i.e., glossing) function; the POETIC function;
the referential function (text highlighted by author)2.
In the message, as a rule, several functions are apparent, which are interconnected in certain
hierarchy and that is why verbal messages constitute an interaction of these functions with one of them
dominating3. So, speaking about poetry, Jakobson defines dominant function depending on poetry genre:
«The particularities of diverse poetic genres imply differently ranked participation of the other verbal
functions along with the dominant poetic function. Epic poetry, focused on the third person, strongly
involves the referential function of language; the lyric, oriented toward the first person, is intimately linked
with the emotive function; poetry of the second person is imbued with the conative function and is either
supplicatory or exhortative, depending on whether the first person is subordinated to the second one or the
second to the first»4.
As was mentioned afore, according to Jakobson the sender (addresser) and receiver (addressee)
of information must know and possess absolutely identical codes for occurrence of communication process.
As far as, according to Jakobson, a code determines language, this means that these two participants
of communication must know language-code (in synchrony) on which the information is transmitted.
The purpose of such communication model is a reception by addressee of precise information sent by
addresser in the same form as it was sent by addresser. Everything new deems as undesirable. That is why
any change of original information at receive is determined as noise and disturbances, consequently it is
undesirable.
As we mentioned before, Jakobson based his model on Shannon’s model. Shannon’s communication
model was elaborated for technical transmission of information in one direction: from the addresser to the
addressee. This feature is typical also for Jakobson’s model: return communication is absent (even
according to Lotman theoretically there is a possibility of complete return transfer of information from the
receiver to the sender)5.
Yet, before Jakobson wrote the article «Linguistics and poetics» in 1960, Michael Bakhtin (1895–
1975) has pointed on such particularity of communicative process as dialogueness explaining it on the
example of Dostoevsky’s works analysis, and called it as polyphony. As per Bakhtin, a word is oriented on
interlocutor from certain social group. That is why an existence of abstract interlocutor is impossible,
because it would not be possible to find a common language with such interlocutor6. Bakhtin stated that a
word is a two-sides action expressing interrelation between the addresser and the addressee7. The most
important feature of Bahtin’s communication model is bidirection or dialogism, i.e. there is no addresser
(speaker) if addressee (hearer) is absent8. Besides dialogism Bakhtin stressed that structure
1
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of communication act totally determined by social situation and social environment where this
communication occurs1. Hence, the social event of verbal interaction realized by utterance and utterances
makes a reality of language and speech. And this reality does not constitute an abstract system of
«something», as structuralism insists2. Consequently Bakhtin indicates that any statement obtains sense
only in context, at precise time and in a specific place, because language lives in concrete and personal
verbal communication3.
Speaking about communication act, Bakhtin introduces notion of the «Reported Speech». «Reported
speech is speech within speech, utterance within utterance, and at the same time also speech about speech,
utterance about utterance»4 (according to Lotman this is «The text within the text»).
Dialogism (dialogical relations including speaker’s treatment of his own word5) Bakhtin also
investigated in the work on Dostoevsky and introduced a notion «metalinguistics» for its studying, as far as
for him dialogical relations are out-linguistic. Herewith, these relations anyway cannot be extracted from
domain of the word, i.e. from the language as specific comprehensive phenomenon. Language exists only at
dialogical communication of persons using this language, that is why a dialogical communication is an
original area of language life. So, analyzing Dostoevsky’s novels, Bahtin characterized them as
«polyphonical»6.
In spite of Bakhtin’s negative attitude to structural-semiotic approach as such, it makes a significant
impact (direct and indirect) on Ju.M. Lotman. Peter Grzybek in his article «Bakhtin’s semiotic and
Moscow-Tartu school» (1995) defines the concept of Bahtin’s semiotic, namely of the notions «code»,
«text», «utterance» and compare them with the same notions at representatives of Moscow-Tartu Semiotic
School, specifically in Lotman’s views as founder and chairman of this school. By this comparison German
researcher demonstrates evolution of mentioned notions at Ju.M. Lotman interpretation, notably their
approximation to Bakhtin’s comprehension7. The author of the article also quoted Lotman’s direct letter to
Bakhtin: «No «monologic» (Le. monoglot) apparatus could produce messages that are in principle new
(thoughts), i.e. could be called a thinking apparatus. A thinking apparatus must have in principle (in the
minimal schema) a dialogic (bilingual) structure. This deduction, incidentally, gives new meaning to the
prophetic ideas of M.M. Bakhtin about the structure of dialogic texts8«9. Here, we may conclude that main
Bakhtin’s influence on Lotman resulted on understanding that in communication act (as well as in artistic
text) it is important to have at least two languages in act structure for creation of new meaning.
Avtonomova N.S. speaking about Lotman’s attitude towards Bakhtin stated that Lotman had
a different from Bakhtin understanding of dialogue, however bakhtin’s ideas served as impetus for
development of lotman’s ideas. Speaking about polyglottism in communication act, Lotman suggested
on cultural codes, but not on Bakhtin’s «voices»10.
Juri Lotman himself also made a statement on importance of Bakhtin’s ideas for semiotics. It is about
his report «Bakhtin’s heritage and actual problems of semiotics». In the report Lotman compares Bakhtin’s
method with concepts of F. de Sossura and points at two important distinctions: 1) dynamic vision of signal
systems by Bakhtin in contrast to «statical» vision by Swiss linguist; 2) Bakhtin opposes an idea
on dialogism to previous «monological» concepts11. Here Lotman answers to bakhtin’s comprehension
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of «dialogue» and provides his own interpretation of such: «Now we know how to define a notion
«dialogue» as a method of information transmission between different coding systems. <…> Dialogue
precedes language, but not language precedes dialogue. There is a situation where two persons are
interested in exchange and so language appears. <…> We have a complicated semiotic situation with
double transmission, with key commitment to outsider word, with intention to include foreign word in own
language and by doing so to create a possibility of dialogue. <…> [Dialogue is – M.K.] a mechanism
of new information adoption. This is the information, which has not been yet present before dialogical
contact start, but appeared during it»1. Notably, dialogism leads to the creation of new meaning
in the message.
Starting from Bakhtin’s «dialogism» Lotman arrives at a postulate on the «necessity for culture
of two and more languages supplementing each other: verbal and figurative languages, of literature and
theatre, literature and cinema, etc. One of the greatest psychophysiological discoveries of XX century on
identification of distinctions between functions of two cerebral hemispheres is also included in this
conclusion»2.
In the middle of 1970 Lotman slowly budge from Jakobson’s model, considering as we mentioned
above, that it explains ideal (abstract) variant of communication act when speaker and hearer possess
absolutely identical codes in equal measures and at that there is no place for misunderstanding between
them which is treated as undesirable and appears in result of noises and disturbances. In contrary, Lotman
evaluates such as a source for creative initiative (creation of new texts-messages). Speaking about
Jakobson’s model, Lotman arrives at conclusion that this model does not perform the main task
of communication (specifically in art) – creation of new texts-messages3. Juri Lotman sees in this an
essence of communication act. For its realization, in Lotman’s opinion, «intersection of language space
of the speaker and hearer» is required, and he shows this by graphical display, Fig. 2.

Fig. 2.
«In a situation where there is no intersection, communication appears to be impossible, whilst a full
intersection (where A and B are deemed identical) renders communication insipid. Thus, whilst a specific
intersection between these spaces is admitted, at the same time an intersection between two contradictory
tendencies appears: the struggle to facilitate understanding, which will always attempt to extend the area
of the intersection, and the struggle to amplify the value of the communication, which is linked to
the tendency of maximally amplifying the difference between A and B. <…> It appears that the value
of dialogue is linked not to the intersecting part, but to the transfer of information between non-intersecting
parts. This places us face-to-face with an insoluble contradiction: we are interested in communication in the
very sphere which complicates communication and, in actual fact, renders it impossible. Moreover,
the more difficult and inadequate the translation of one non-intersecting part of the space into the language
of the other, the more valuable, in informative and social terms, the fact of this paradoxical communication
becomes. You could say that the translation of the untranslatable may in turn become the carrier
of information of the highest value»4.
Processes of communication themselves Lotman understands as a process of text translation from
the language of speaker to the language of hearer, which are, usually, not identical, but have a lot
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in common: «The very possibility of such a translation is determined by the fact that the codes of both
participants in the communication, although not identical, form intersecting sets»1.
As a result in the process of communication act a new text is created which is different from
the original one (speaker’s). New text Lotman determines as follows: «A new text we understand to be
a message that does not coincide with an initial text, and which cannot be automatically deduced from it»2.
In such a way, speaking about act of art communication at the art work perception, Lotman points on the
necessity of the following «…the author’s code and the reader’s code must form intersecting sets
of structural elements. For example, the natural language in which the text is written must be
comprehensible to the reader. Non-intersecting parts of the code form that province which is distorted,
creolized, or by any other method reorganized in the passage from writer to reader»3. By this virtue, a new
meaning is created, which is especially typical for artistic text.
Following all afore mentioned on communication act in art, we may conclude that Lotman’s
polyglottical model of communication act is more relevant for description of communication in art, than
Jakobson’s model. However, in semiotics it is generally accepted that art works communicate according to
Jakobson’s model. It is not correct, in our opinion, because Jakobson’s model is not able to transmit a key
communicative importance of art which is a creation of new meanings (senses), as Ju.M. Lotman
established. Along with this, Lotman reserves certain space for Jakobson’s model in communication act
of art work (artistic text) perception. For instance, in the article «Three functions of the text» (1986), Juri
Lotman determined three functions exerted in any artistic text: 1) transmission of constant information
which corresponds to Jakobson’s model; 2) generation of new senses – creative function which corresponds
to polyglottical model of Lotman; 3) memory function which also may be called as cultural tradition; this
function is necessary for previous function, namely generation of new senses4, and has a polyglottical
structure5.
Last two functions are principal in artistic text. Also Lotman indicates that the first function basically
has a possibility of return transmission of received message from receiver (addressee) to sender (addresser).
This message will contain original view as at the delivery from addresser to addressee. The second function
has no ability of return transmission at all, because created in the result new sense of message is not
contained in the sent by addresser original message.
Here we would like to demonstrate an action of Lotman’s second function at the creation of motion
sense during sticking of two frames at the so called «Kuleshov effect». According to Lotman a frame is
a minimal element of motion language (as a word in language). If we would take two frames and montage
(stick) them together, we will get a new meaning which was absent either in the first, or in the second frames
separately. Juri Lotman defines such montage effect as «the lowest level» of narrative6. This new motion
meaning is a «Kuleshov effect», which was described for the first time by Lew Kuleshov in the book «Art
of cinema/ (My experience)» in 19297. At the beginning he filmed actor Mozhukhin, a plate of a soup, a child
in coffin and a young lady laying on the sofa. After that he made three cuts: 1) actor + a plate of a soup = a
hero is hungry and admire about food (plate of soup); 2) actor + child in coffin = a hero is sadden by child
death; 3) actor + young lady laying on the sofa = a hero thinks about woman (see Fig. 3).
The meaning obtained at combination of two frames may not be transformed back in the same
frames, it created as a new one and does not exist in combined frames. In his book «Dialogue with screen»
(1994) Lotman decribes Kuleshov effect defining the connection between combined (adhered) frames as
dialogue8. As we have already mentioned afore, the dialogue is a necessary precondition for Lotman’s
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Fig. 3.
polyglottical communication model. Creation of new meaning at sticking of two frames (montage) is
an essence of Kuleshov effect. Following the before said we may conclude that dialogical form
of communication exists in motion meaning, film editing, movie, as well as in all art, and it operates on
the basis of Lotman’s semiotic polyglottical communication model, which expresses the sense
of communication act in art, namely a creation of new meaning at art work perception.
Jakobson’s communication model which Lotman did not deny at artistic text perception,
but considered it as missing to express an art sense, is also present in Kuleshov effect. Jakobson’s model as
the first function of Lotman is observed at transmission of external factors of filming object: external
features of actor’s face, of laying lady, of the plate with soup, of the coffin with a child, etc. External factors
of objects itself are not changed at montage and information on them is contained in adhering frames. This
function in the motion text we will call as photographic. If theoretically we would transform received by us
photographic motion message from one frame to a tangible medium, at the result we will get an original
film image sent to us by moviemaker which corresponds to the Jakobson’s model. Photographic function
of the film image creates an illusion of screen film world reality. At that Lotman states that this function
created many complications for establishment of cinema and art1. However, this is already a subject for
another our article.
Hence, a specific feature of communication in art is a creation of new senses which demands
dialogism in the structure of artistic text. This feature is typical for all types of communication acts
researched by Lotman: autocommunication; canonic and non-canonic text; discrete and nondiscrete
languages in one artistic text, asymmetry in communication. Through the dialogism Lotman reached to
mythologism in artistic text which is considered by him as a type of nondiscrete text. Principle of dialogism
brings Lotman to the top of scientific idea: a creation of semiosphere where peripheral processes are
in dialogue with central (core) processes of culture and society. On the basis of dialogical principle also
built up a model of ternary structure of society, on which all western civilizations are grounded nowadays,
and Lotman thoroughly analyzed this model. Consequently, it may safely be said that starting from
1970 dialogism became a core principle in Ju.M. Lotman’s scientific approach. We may observe that one
1
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of the first sources of dialogical principle of Juri Lotman is his dialectic approach to the research
of structure which he introduced in the soviet semiotics1.
As well dialogism enables certain structure or science to broad its boundaries or sometimes even
completely dissolve them, which leads to new paradigm in art or world view, for instance – to
postmodernism and further to proteism which shows current condition of human society and world view2.
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THE ART OF INTERTEXTUAL READING IN STUDYING
THE LETTERS OF APOSTLE PAUL
The concept of «intertextuality» is a controversial and actively discussed topic among
researchers of the biblical text. Questions arise about the origin and purpose of the intertextual
event, criteria to discern their presence in the text and their theological value. After a short
description of the concept of intertextuality in the use of Scripture by the Apostle Paul, we will
focus on the question: Where does the meaning of Scripture quotations come from and the role
of Richard Hays’s research in using the notion of intertextuality in understanding the New
Testament hermeneutics. We will try to see how the researchers of the phenomenon
of intertextuality in Scripture determine the presence of the echoes of Scripture and answer
the more important question of how it can help us understand the hermeneutics of Paul
in relation to Scripture and form our method for interpreting Scripture.
Key words: intertextuality, methodology, intertextual dialog, echoes, use of Scripture in NT.
Задокументовані дослідження в галузі використання Старого Заповіту в Новому Заповіті
в наш час беруть свій початок з періоду Реформації.1 Є кілька докладних оглядів історії дослідження
в цій галузі2. Поняття інтертекстуальності широко використовується сучасними дослідниками як
результат розвитку літературознавчого і риторичного аналізу тексту за останні 40 років. Після
короткого опису розвитку та застосування поняття інтертекстуальності в галузі використання
Писання Апостолом Павлом, ми сфокусуємо увагу на порівнянні різних способів
інтертекстуального читання Писання.
Поняття «інтертекстуальності» як структури для вивчення використання Писання
Ап. Павлом
Поняття «інтертекстуальності» вказує на властивість тексту, в якому присутній нерозривний
зв’язок між текстом і його асоціаціями з іншими текстами. Це поняття використовується в
герменевтиці для дослідження значення тексту у взаємозв’язку з іншими текстами. Сучасні
дослідники намагалися дати визначення і розділити поняття інтертекстуальності на кілька
категорій,3 але ми звернемо увагу на дві різні концепції: традиційну і нову інтертекстуальність.

1

Згідно досліджень HenryGough, найбільш раннє зіставлення цитат зустрічається в переліку Роберта Стефана
(фр. Robert Estienne, лат. Stephanus ), в його виданні грецького Нового Заповіту (Париж, 1550), див. Gough,
Henry.(1855). The New Testament Quotations. London: Walton and Maberly, iii.
2
Крістофер Стенлі робить наголос на використанні виразних НЗ цитат, див. Stanley, D. Christopher. (1992).
Paul and the Language of Scripture. Cambridge: Cambridge University Press, 3-28. Інший докладний опис
дослідження до 1988 р., див. Marshall I. Howard. (1988). «An Assessment of Recent Developments,»
in It Is Written: Scripture Citing Scripture. ed. Donald A. Carson and H. G. M. Williamson. Cambridge; New York:
Cambridge University Press, 1-21. Короткий, але змістовний огляд, що заслуговує уваги, див. Ellis, E. Earle.
(1957). Paul's Use of the Old Testament. Edinburgh; London: Oliver and Boyd, 2-5.
3
Стів Мойсе пропонує три категорії: 1. Інтертекстуальне відлуння, 2. Діалогічна інтертекстуальність, та 3.
Постмодерністська інтертекстуальність. Див. Moyise, Steve. (2000). «Intertextuality and the Study of the Old
Testament in the New Testament,» in The Old Testament in the New Testament: Essays in Honour ofJ. L. North.
ed. S. Moyise; Sheffield: Sheffield Academic Press, 14-41.
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Традиційна інтертекстуальність
Інтертекстуальність, як властивість тексту, який бере свій початок в результаті усвідомленого
або неусвідомленого вкраплення інших біблійних текстів, розглядає літературні посилання
на попередні тексти, не залежно від того, чи є ці тексти очевидними цитатами чи ні.1 Подібні
інтертекстуальні зв’язки стоять біля витоків традиційних історико-критичних підходів до дослідження
Святого Писання2. Редакційний критицизм, критицизм джерела і форми тексту припускають
інтертекстуальні зв’язки між попередніми традиціями (усними або письмовими) і остаточними
текстами. Основним завданням цих традиційних підходів було знайти літературний вплив більш
раннього тексту на більш пізній текст. Завдання тлумача в традиційному підході: спочатку довести
використання джерела в більш пізньому тексті, а потім продемонструвати вплив джерела. У цьому
процесі тексти порівнюються, причому особлива увага приділяється демонстрації подібності
і різночитання як ключових факторів для визначення наміру автора в більш пізньому тексті.
Традиційна інтертекстуальність розглядає текст як закритий або єдиний об’єкт дослідження,3
де значення тексту визначає автор. Таким чином, тлумачення є авторо-центричним. Ця традиційна
модель інтертекстуальності має впливову роль в розумінні використання Писання Апостолом
Павлом серед євангельських християн.
Нова інтертекстуальність
Не дивлячись на те, що саме поняття інтертекстуальності не є чимось новим, зазвичай
вважають, що Юлія Крістєва була першою, хто запропонував використовувати термін
«інтертекстуальність» для літературного дослідження.4 Інтертекстуальність Крістєвої має свої
характерні риси внаслідок нового в розумінні того, що є текстом.5 Вважається, що Михайло Бахтін
надихнув Крістєву в її новому визначенні поняття тексту.
Михайло Бахтін запропонував, що текст характеризується його «діалогічною якістю».6 Тобто
текст вже не розглядається як єдиний, закритий об’єкт дослідження, який не має свого голосу, але
його вивчають в контексті діалогу з іншими факторами поза текстом. Крістєва розглядає
інтертекстуальність як текстовий діалог кількох текстів.7 Базуючись на працях Бахтіна, Крістєва
посилається на текст як на перетин двох осей: «горизонтальної осі», що з’єднує автора і читача
тексту, і «вертикальної осі», що з’єднує текст з іншими текстами.8 Поєднання цих осей формує
текстовий простір, де автор, одержувачі та зовнішні тексти ведуть діалог, і де «горизонтальна вісь
(суб’єкт-одержувач) і вертикальна вісь (текст-контекст), врешті-решт, збігаються, виявляючи
головне: будь-яке висловлювання (текст) є таким перетином двох висловлювань (текстів), де можна
прочитати, щонайменше, ще один вислів (текст)».9
Для Крістевої діалогічна якість застосовується, починаючи від всього тексту до найменшої його
частини. Для семіологів кожен текст – це система кодів і знаків, де кожен текст і кожне прочитання
залежать від попередніх кодів, кожен текст знаходиться під юрисдикцією інших дискурсів, які
накладають на нього свої відбитки.10 Знаки, з яких складається текст, не обов’язково повинні бути
письмовими або вербальними. Вони можуть мати в собі матеріальні артефакти (архітектуру, моду, їжу
і т.д.), людські дії (рукостискання, поцілунок і т.д.) або навіть історичну подію.
1

Більш докладне обговорення феномену інтертекстуальності в Старому Заповіті див. Fishbane, M. (1985).
Biblical Interpretation in Ancient Israel. Oxford: Clarendon Press, 6-19.
2
Як наприклад, гіпотеза про джерело Q в Синоптичних Євангеліях, де, як припускають, Матвій і Лука
використовували Євангелію від Марка, джерело Q та інші тексти для написання своїх текстів.
3
Вважається, що саме так можливо ідентифікувати та виділити окремий текст как джерело для більш пізнього тексту.
4
Moyise, Steve. (2000). «Intertextuality and the Study of the Old Testament in the New Testament»
in The Old Testament in the New Testament: Essays in Honour of J. L. North. Edited by Steve Moyise
(Sheffield: Sheffield Academic Press, 14.
5
Vorster, Willem. (1989). «Intertextuality and Redaktionsgescichte,» in Intertextuality in Biblical Writings: Essays
in Honour of Bas van lersel. ed. S. Draisma; Uitgeversmaatschappij J. H. Kok: Kampen, 20.
6
Tull, K. Patricia. (1999). «Rhetorical Criticism and Intertextuality,» in To Each Its Own Meaning.
ed. S. L. McKenzie and S. R. Haynes; Louisville, Ky.: Westminster John Knox Press, 166.
7
Кристева, Ю. (2004). Избранные труды: разрушение риторики, пер. с франц. Москва: «Российская
политическая энциклопедия», 454.
8
Ibid., 473.
9
Ibid., 473.
10
Кристева, Ю., Бахтин, М. (2000). «Слово, диалог и роман», Французская семиотика: от структурализма
к постструктурализму. пер. с. фр. Г. К. Косинова. Москва: «Прогресс», 428.
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У порівнянні з традиційною інтертекстуальністю, текст розглядається не як закритий об’єкт
дослідження, який має усталений сенс, але як місце перетину текстових площин, як діалог різних
видів письма: автора, одержувача, листа, утвореного нинішнім або попереднім культурним
контекстом. Нова інтертекстуальність намагається дослідити, як одна (або більше) система знаків
не просто наслідує або відтворює, але переходить, завдяки транспозиції, в іншу систему.1
Більше того, в новій інтертекстуальності сам читач функціонує як «текст», привносячи
в перетин письмових текстів своє інтертекстуальне полотно або площину. Життєві переживання,
такі як дії, емоції і знання, теж складають «текст». Коли одержувач читає письмові тексти, вони
переплітаються з безліччю інших «текстів», привнесених читачем. Той факт, що текст завжди вказує
на інші «тексти», і сам читач привносить «тексти», призводить до висновку, що не може бути тільки
одна інтерпретація тексту. Тому «будь-який текст є продуктом вбирання і трансформації якогось
іншого тексту. Тим самим замість поняття інтерсуб’єктивності постає поняття інтертекстуальності, і
виявляється, що поетична мова піддається як мінімум подвійному прочитанню».2
Інтертекстуальність в посланнях Павла
У книзі «Отголоски Писания в посланиях Павла», Річард Хейз пропонує3 інтертекстуальний4
підхід у дослідженні листів Павла,5 де розуміння того, як Павло використовує СЗ, збагачує наше
тлумачення послань Павла та інших книг НЗ. Хейз визнає, що алюзії і відголоски6 СЗ зустрічаються
в посланнях Павла завдяки тому, що Павло був цілком занурений в богослов’я і мову СЗ. Хейз не просто
бажає простежити присутність відголосків Писання, але хоче відповісти на більш складне питання:
як відголоски допомагають нам зрозуміти герменевтику Павла у відношенні до СЗ і сформувати наш
метод тлумачення Писання. Тема використання СЗ в посланнях Павла активно обговорювалася
протягом останніх десятиліть в монографіях і коментарях на книги НЗ.7 З часу публікації «Отголосков»
в 1989, дослідження в області «інтертекстуальності» отримали значний розвиток в галузі біблеїстики.8
Чим унікальний підхід Хейза до використання СЗ в НЗ? Хейз не просто концентрує увагу
на очевидних цитатах зі СЗ чи на певній екзегетичній методології Павла в тлумаченні СЗ тексту, але
намагається побачити, як Павло повністю переосмислює зміст СЗ. У спробі зрозуміти Павла, який
«искал новый путь к решительному и в богословском отношении плодотворному переосмыслению
Писаний Израиля»,9 Хейз використовує особливий підхід до інтертекстуальності Джона
Холландера, в якому той фокусує увагу «не на психіці поета або історичній передумові поетичних
алюзій, а на риторичному і семантичному впливі алюзій».10 Цей семантичний вплив виявляється
1

Kristeva, J. (1974). La revolution du langage poetique J. Kristeva. L’Avant-garde a la fin du XIX siecle :
Lautreamont et Mallarme. Seuil; Paris, 59 – 60.
2
Кристева ,Ю., Бахтин, М. (2000)., 5-6.
3
Хейз, Ричард. (2011). Отголоски Писания в посланиях Павла. Черкассы: Коллоквиум, 5.
4
Поняття «інтертекстуальність» можливо вперше було використано Юлієй Крістєвою і активно
використовувалося в біблійних дослідженнях. Пізніше, дивлячись на некоректне використання своїх праць,
Крістєва вважала за краще використовувати термін «транспозиція», пояснюючи інтертекстуальність як
переміщення (транспозиція) однієї системи знаків в іншу. (Kristeva, Julia. (1984). Revolution in Poetic Language
(New York: Columbia University Press, 59-60.)
5
Стефан Алкієр (Stefan Alkier) вказує на три різні підходи в використанні інтертекстуальності в біблійних
дослідженнях: авторо-орієнтований, отримуваче-орієнтований та експериментальний (Alkier, Stefan. (2009).
«Intertextuality and the Semiotics of Biblical Texts», in Reading the Bible Intertextually. ed., Stefan Alkier, Richard
Hays, and Leroy Huizenga; Waco: Baylor University Press, 10).
6
Хейз визнає, що ці терміни важко визначити в окремій категорії (Хейз, Ричард. (2011). Отголоски Писания
в посланиях Павла, 49-50). Він використовує термін «аллюзия» для «явной интертекстуальной отсылки»
і термін «отголосок» для неочевидних інтертекстуальних посилань. Хейз посилається на Холландера
(Hollander, J. (1981). The Figure of Echo: A Mode of Allusion in Milton and After. Berkeley, CA: University of
California Press, 64.) у визначенні відголоску: «отголосок – это метафора, соответствующая аллюзированнию,
и замещая его собой, не зависит от осознанного намерения» (Отголоски Писания в посланиях Павла, 49).
7
Хейз обговорює критичні підходи до Павлової герменевтики в Отголоски Писания в посланиях Павла, 14-27.
8
Тут можна наводити велику кількість прикладів. Особливо варто відзначити декілька праць, які вступають
в діалог з методологією Хейза: Evans, Craig and Sanders, James. (1993). eds. Paul and the scriptures of Israel.
Journal for the Study of the New Testament: Supplement Series 83. Sheffield: JSOT Press; Moyise, Steve. (2008).
Evoking scripture: seeing the Old Testament in the New. London: T & T Clark. Гарний огляд у збірці статей, яка
представлена в Stanley, Porter and Stanley, Christopher. (2008). eds. As it is written: studying Paul's use
of Scripture. Atlanta, GA: Society of Biblical Literature.
9
Хейз, Ричард. (2011). Отголоски Писания в посланиях Павла, 9.
10
Hollander. (1981). The Figure of Echo, 19.
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не тільки завдяки аналізу того, як текст відноситься до підтексту, але так само через аналіз того, як
текст відноситься до підконтексту, де СЗ «аллюзии и отголоски у Павла часто служат примером
использования литературного тропа металепсиса».1 У розумінні Хейза, текст може:
«отсылать нас к более раннему тексту, причем таким образом, что более ранний текст
начинает восприниматься созвучно с более поздним в большей степени, нежели на то указано
явно. Следовательно, для того чтобы интерпретировать (текст), читатель должен восстановить
не выраженные явно или скрытые соответствия между двумя текстами… (Это значит, что) мы
должны возвратиться к Писанию и рассмотреть более широкие контексты в библейских
текстах-предшественниках – это поможет нам понять смысл образных эффектов,
порождаемых интертекстуальными связями.»2
Тому інтертекстуальне читання не повинно бути тільки науковим аналізом джерел текстів
Павла, але метою подібного читання має бути виявлення риторичного наголосу, що виходить
із нового значення, отриманного в результаті взаємодії тексту і підтексту. Хейз намагається
визначити інтертекстуальні зв’язки у відголосках СЗ, і бажає відокремити екзегезу від наукових
зазіхань, нагадуючи своєму читачеві, що не може бути точності в оцінці алюзії, «поскольку
экзегеза – не точная наука, а искусство, располагающее ограниченным набором инструментов и
во многом опирающееся на человеческое воображение».3 Згідно з Хейзом, новий зміст, отриманий
в результаті «интертекстуальной игры»,4 не може бути виявлений за допомогою наукових
герменевтичних методів, але тільки тими, «кто имеет уши слышать».5
Проте все ж таки потрібні певні правила, які допоможуть тому, хто займається цим
мистецтвом, визначити, чи вважати розглянуту фразу відголоском і як правильно оцінювати її
інтерпретацію. Хейз пропонує наступні сім критеріїв в спробі виявити і інтерпретувати
інтертекстуальні відголоски:6
1. Доступність. Чи було передбачуваним джерело тексту, відголосок якого чується, чи
доступний він автору та (або) першим читачам?
2. Гучність. Наскільки значиме або помітне місце, яке займає текст-попередник в Писанні
(повторення слів або синтаксичних конструкцій, риторичний акцент відголоску)?
3. Повторюваність. Як часто Павло цитує або посилається на один і той же біблійний уривок?
4. Тематична узгодженість. Наскільки добре відголосок, що передбачається, вписується в хід
міркувань Павла? Чи прояснюють образи та ідеї в передбачуваному джерелі тексту
міркування Павла?
5. Історична достовірність. Чи сподівався Павло на те, що його читачі зрозуміють
очікуваний смисловий ефект?
6. Історія тлумачення. Чи чули інші тлумачі ті самі відголоски – як ті, що жили в епоху
розвитку біблійної критики, так і ті, що були до того?
7. Переконливість. Чи є запропоноване тлумачення розумним? Чи проливає воно світло
навколишнє оповідання?
Ці критерії стали основою для багатьох наступних досліджень інтертекстуальності в НЗ, як
монографій,7 так і у вигляді коментаря «Ветхий Завет на страницах Нового».8 Сім критеріїв Хейза
для визначення відголосків стали найвідомішою частиною його книги, але насправді ці критерії
служать тільки прологом до його основної тези. Головний зміст «Отголосков» присвячений
не визначенню відголосків, а їх тлумаченню. У спробі захистити себе від звинувачень в тому, що він
почув більше відголосків, ніж Павло, Хейз пропонує сім своїх критеріїв. Обсяг наукових досліджень
1

Хейз, Ричард. (2012). Возрождение воображения.Черкассы: Коллоквиум, 12.
Idid., 13.
3
Хейз, Ричард. (2011). Отголоски Писания в посланиях Павла, 50.
4
Idid., 216.
5
Idid., 36.
6
Idid., 50-54.
7
Wagner, J. Ross. (2002). Heralds of the Good News. Leiden; Boston: Brill; Beetham, Christopher. (2008). Echoes
of Scripture in the Letter of Paul to the Colossians. Leiden; Boston: Brill; Abasciano, Brian. (2005). Paul's Use
of the Old Testament in Romans 9:1-9. London; New York: T&T Clark; Wakefield, Andrew. (2003). Where to Live.
Atlanta, GA: Society of Biblical Literature.
8
Биел, Г.К., Карсон,Д.А. (2010). Ветхий Завет на страницах Нового. Черкассы: Коллоквиум.
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на тему критеріїв Хейза свідчить про їх значимість, але як ми побачимо пізніше, не всі були
переконані у їх важливості.
Деякі дослідники приймають і використовують критерії Хейза без будь-якої критики, як
наприклад Бієл,1 який давно спеціалізується на темі використання СЗ в Новому, і Гатрі.2 Бієл згоден,
що інтертекстуальне читання «не точна наука, а певне мистецтво»3 але, на відміну від Хейза,
стверджує, що «якщо пізній текст насправді розкриває ідею раннього тексту, тоді сенс, розвинений
пізнім текстом, був спочатку включеним в «канву значення» раннього тексту».4 Хейз, навпаки,
розглядає інтертекст не як роз’яснювальну подію, а як поетичну. Наприклад, Хейз вважає, що
взаємозв’язок між «сином» в Осія 11: 1 і Ісусом «може бути визначений завдяки акту уяви, який
сприймає прообразний зв’язок між двома історіями, виходу і Євангелії».5 Бієл, в свою чергу, вважає,
що зв’язок між «сином» в Осії 11: 1 і Ісусом набагато глибший, ніж просто зіставлення виходу
в історії народу Ізраїльського і подібного виходу до Єгипту Ісуса в дитинстві. Бієл стверджує, що
Матвій роз’яснює пророцтво Осії, який ще тоді бажав, щоб його читачі побачили в виході народу
Ізраїльського ще більший прийдешній вихід.6 Бієл вважає, що типологічну екзегетику Осії можна
було б виявити, використовуючи історико-граматичну екзегетику самої книги Осії.7 Бієл наголошує
на розумінні Писання як богодухновенного тексту, що виходить від єдиного голосу, без якого
неможливі теологічні висновки, що були зроблені на підставі інтертекстуальної інтерпретації.8
Томсон9 розширює сім критеріїв Хейза до одинадцяти:
(1) узгодження дієслів; (2) концептуальне погодження; (3) узгодження форми; (4) місце, яке
займає висловлювання із Євангелії в традиції; (5) загальна мотивація і обгрунтування; (6)
відміна від Греко-Римської та Юдейської традиції; (7) присутність домінікальних індикаторів;
(8) присутність індикаторів традиції; (9) присутність інших домінікальних відголосків або
груп слів / понять в безпосередньому контексті; (10) ймовірність того, що автор знав
висловлювання; (11) екзегетична цінність.
Крім того, що Томсон бажає зробити наголос на визначенні відголосків у словах Ісуса Христа,
він пропонує корисний критерій, повністю відсутній у Хейза – узгодження форми. Можна
припустити, що автор не повторюватиме слова з передбачуваного джерела, але може повторити
структуру або аргументацію. Ще один пункт Томсона вимагає особливої уваги – відміна від ГрекоРимської та Юдейської традицій, де підкреслюється можливість почути відголосок від текстів, які
не входять до СЗ. Хейз визнає подібний потенціал поза-біблійних текстів і реагує на критику на свою
адресу за те, що його дослідження мало б включати обговорення присутності відголосків із позабіблійних текстів.10 Хейз наполягає на більшій важливості свого першого критерію (доступність),
завдяки якому ми знаємо, що Павло мав доступ до книг СЗ, але не можемо з упевненістю датувати
багато поза-біблійних текстів або зрозуміти їх герменевтичний підхід. Наприклад, Хейз ставить під
сумнів приписування Павлові мидраш екзегетики.11 Проте критерії Хейза були б більш підкріплені
визнанням можливої присутності поза-біблійних джерел відголосків.
Портер12 стверджує, що останні чотири критерії Хейза не стільки визначають відголоски,
скільки намагаються їх інтерпретувати, що призводить до висновку, ніби тільки три критерія (з семи)
допомагають визначити відголосок. Проте насправді Хейз вважає всі свої критерії допомогою
1

Beale, G.K. (2008). We Become What We Worship: A Biblical Theology of Idolatry. Downers Grove, IL:
InterVarsity Press, 24-25.
2
Биел, Г.К., Карсон Д.А. (2010). Ветхий Завет на страницах Нового, 919-20.
3
Beale, G.K. (2008). We Become What We Worship, 24-25.
4
Ibid., 26.
5
Hays, R.B. (2005). «The Gospel of Matthew: Reconfigured Torah,» HTS 61, 174.
6
Beale, G.R. (2012). ‘The Use of Hosea 11:1 in Matthew 2:15 One More Time’, Journal of the Evangelical
Theological Society 55.4, 699.
7
Beale, (2012). ‘The Use of Hosea 11:1 in Matthew 2:15 One More Time’, 711.
8
Beale, G.K. (2008). We Become What We Worship, 22-27.
9
Thompson, M.B. (1991). Clothed with Christ: The Example and Teaching of Jesus in Romans 12.1–15.13. JSNTSup, 59;
Sheffield: Sheffield Academic Press, 30-36.
10
Хейз, Ричард. (2012). Возрождение воображения, 181-86.
11
Хейз, Ричард. (2011). Отголоски Писания в посланиях Павла, 26-27.
12
Porter, S.E. (2008). «Allusions and Echoes», in Stanley E. Porter and Christopher D. Stanley. eds., As it is Written:
Studying Paul’s Use of Scripture. Leiden: Brill, 39.
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в тлумаченні відголосків, але первісна їх мета – це тест на присутність відголоску.1 Хейз вказує на
п’ять можливих місць, де може відбутися інтертекстуальний зв’язок або герменевтична подія, що
породжує новий сенс: (1) в свідомості Павла, (2) в свідомості оригінальних читачів листів Павла, (3)
в самому тексті, (4) в нашому акті тлумачення, (5) в співтоваристві тлумачів.2 При цьому він не
готовий прийняти теорію жодної з герменевтичних шкіл, представлених вищевказаними варіантами, і
пропонує розуміти методологію своєї книги, як спробу «связать воедино упомянутые теории,
учитывая достоинства и недостатки каждой».3 Але його опис сьомого критерія для виявлення
присутності та сенсу біблійних відголосків (переконливість) як найбільш важливого,4 дає зрозуміти,
що Хейз все ж таки віддає перевагу останнім двом можливим місцям для інтертекстуального зв’язку.
Стенлі вказує на те, що низький рівень грамотності, обмежений доступ до книг в античному
світі і незнання юдейських писань серед неюдеїв, ставить під сумнів перший критерій Хейза
(доступність).5 На цій підставі Стенлі вважає, що перші одержувачі листів Павла не впізнали б
навіть дослівних цитат з Писання, за винятком випадків, коли цитати були позначені як такові
в тексті.6 Насправді, нам важко з достеменністю реконструювати ситуацію оригінальних
одержувачів. Сам Стенлі припускає присутність «інформованої аудиторії»7 серед одержувачів
листів Павла, включаючи старійшин, які могли бути достатньо поінформованими про юдейські
писання. У будь-якому випадку, оповідання самого Павла для нас – більш надійне керівництво
до розуміння його герменевтики та його одержувачів, ніж гіпотетичне реконструювання того, що
він міг очікувати від передбачуваних здібностей своїх читачів.
Дейл Аллісон, подібно до Хейза і Томсона, обговорює відносну гучність інтертекстуального
голосу в тексті (цитата, алюзія, відголосок), і пропонує свої шість критеріїв, дуже схожих
на критерії Хейза.8 Так само як Хейз і Томсон, Аллісон визнає, що в методології дослідження
відголосків не можна уникнути суб’єктивності, оскільки не існує наукового методу для їх
визначення.9 Аллісон пояснює, що інтертекстуальне читання, яке «за своєю природою є більш
поетичним, ніж роз’яснювальним»,10 вимагає від читача його власного вкладу, де передбачуваний
інтертекст «надає задоволення відкриття, і читачі, яких запросили заповнити прогалини, вдячні
авторам, які поважають їх настільки, щоб не кричати».11 Аллісон попереджає про модерністські
критичні підходи в біблійному тлумаченні, які ставляться «упереджено до передбачуваного і ледь
вловимого»12 і не хочуть або не можуть вийти за межі упереджень їх епохи.
Сьомий критерій Хейза (переконливість) викликає багато питань у тих,13 хто має сумнів разом
з Гріном,14 в мінімалістичному розумінні Хейзом поняття інтертекстуальності, і побоюються, що
разом з ідеями інтертекстуальності, що були перейняті у теоретиків постструктуралістської
семіотики,15 Хейз також перейняв герменевтичний релятивізм. Хейз відповідає на подібні
1
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побоювання: «Мне хорошо известен философский контекст, в котором эти теоретики проводят
интертекстуальный анализ, однако я не понимаю, почему, интересуясь вопросом интертекстуальных
отголосков, я должен соглашаться с идеологическими установками этих ученых.»1 Тим не менш,
Хейз вважає сьомий критерій (переконливість) «наиболее важным»2 і в кінці книги дає зрозуміти,
що вищевказані підозри небезпідставні:
«Идеальное представление о ясном авторитетном тексте, заключающем в себе неизменный
смысл, несостоятельно, поскольку отстаивать такой тезис означает отрицать необходимое
участие в акте толкования читателя и сообщества, к которому он принадлежит. Мы уже
больше не можем думать о смысле как о чем-то, что заключено в тексте; тексты обладают
смыслом только потому, что их читают и ими пользуются сообщества читателей.»3
Хейз також стверджує, що первісний сенс тексту не був для Павла головним герменевтичним
зацікавленням,4 навпаки, необхідно наслідувати «Павлову примеру диалектического
взаимодействия с Писанием»,5 бути сприйнятливим до веління Духа,6 свободи «интертекстуальной
игры»7 і мати сміливість проявляти творчу свободу в тлумаченні Писання.
«Продолжая признавать Павловы толкования Писания образами непреходящего значения, мы
также будем создавать новые образы из текстов, которые толковал Павел, и будем делать это,
вплетая писания самого Павла в интертекстуальное полотно, быть может, замечая
соответствия, не замеченные самим Павлом.»8
Хейз стверджує, що так, як Бог говорив через Мойсея, Він також говорить через тлумачення
Павла, де в результаті взаємодії між древнім і новим значенням, виникають нові значення, нове
вираження благодаті, що носять перетворювальний характер для їх читачів.9
Сім критеріїв Хейза залишаються корисним інструментом для виявлення та інтерпретації
відголосків в Писанні, і в той же час встановлюють баланс між тим, як оригінальний сенс СЗ тексту
(перші п’ять критеріїв) перетворює і впливає на автора більш пізньої цитати (інші критерії).
Більше того, дослідження Хейза не тільки ставлять питання: «каким представляется Писание
в рамках повествовательного мира Павловых образов?»,10 але й спонукає нас, як читачів Писання,
до епістемологічної трансформації, до трансформації, що веде до «герменевтики доверия».11
Завдання інтертекстуального читання не може бути обмежене лише пошуком присутності
інтертекстів. Інтертекстуальне читання підводить читача до теологічних висновків, а теологічні
висновки призводять до трансформації.

References:
1. Abasciano, Brian. (2005). Paul’s Use of the Old Testament in Romans 9:1-9. London; New York: T&T Clark.
[in English].
2. Alkier, Stefan. (2009). «Intertextuality and the Semiotics of Biblical Texts», in Reading the Bible Intertextually.
ed., Stefan Alkier, Richard Hays, and Leroy Huizenga; Waco: Baylor University Press, 10. [in English].
3. Allison, D.C. (2000). The Intertextual Jesus: Scripture in Q. Harrisburg, PA: Trinity, 11-13. [in English].
4. Allison, D.C. (2005). Studies in Matthew: Interpretation Past and Present. Grand Rapids, MI: Baker, 76.
[in English].
5. Barths, Roland. (1981). «Theory of the Text,» in Robert Young, ed., Untying the Text: A Post-Structuralist
Reader. Boston: Routledge & Kegan Paul. [in English].
6. Beale, G.K. (2008). We Become What We Worship: A Biblical Theology of Idolatry. Downers Grove,
IL: InterVarsity Press, 24-25. [in English].

1

Хейз, Ричард. (2012). Возрождение воображения, 190.
Хейз, Ричард. (2011). Отголоски Писания в посланиях Павла, 53.
3
Хейз, Ричард. (2012). Возрождение воображения, 263.
4
Хейз, Ричард. (2011). Отголоски Писания в посланиях Павла, 216.
5
Ibid., 263.
6
Ibid., 216.
7
Ibid., 216.
8
Ibid., 260.
9
Ibid., 222-23.
10
Хейз, Ричард. (2012). Возрождение воображения, 3.
11
Ibid., 210-21.
2

111

ISSN 2533-4816 EVROPSKÝ FILOZOFICKÝ A HISTORICKÝ DISKURZ

7. Beale, G.R. (2012). ‘The Use of Hosea 11:1 in Matthew 2:15 One More Time’, Journal of the Evangelical
Theological Society 55.4, 699. [in English].
8. Beetham, Christopher. (2008). Echoes of Scripture in the Letter of Paul to the Colossians. Leiden, Boston: Brill.
[in English].
9. Bealel, G.K., Carson D.A. (2010). Vethij Zavet na stranicah Novogo. [Old Testament on the pages of the New
Testament]. Cherkasy: Kollokvium. [in Russian]
10. Bloom, Harold. (1973). The Anxiety of Influence. New York: Oxford University Press. [in English].
11. Bloom, Harold. (1976). Poetry and Repression: Revisionism from Blake to Stevens. New Haven: Yale University
Press. [in English].
12. Ellis, E. Earle. (1957). Paul’s Use of the Old Testament. Edinburgh; London: Oliver and Boyd, 2-5. [in English].
13. Evans, Craig and Sanders, James. (1993). eds. Paul and the scriptures of Israel. Journal for the Study of the New
Testament: Supplement Series 83. Sheffield: JSOT Press. [in English].
14. Fishbane, M. (1985). Biblical Interpretation in Ancient Israel. Oxford: Clarendon Press, 6-19. [in English].
15. Gough, Henry. (1855). The New Testament Quotations. London: Walton and Maberly, iii. [in English].
16. Green, W.S. (1993). ‘Doing the Text’s Work for it: Richard Hays on Paul’s Use of Scripture’, in Evans, C.A. and
Sanders, James A. eds., Paul and the Scriptures of Israel. JSNTSup, 83; Sheffield: Sheffield Academic Press, 63.
[in English].
17. Hays (1989). Echoes of Scripture in the Letters of Paul. New Heaven & London: Yale University Press, 198-99.
[in English].
18. Hays, R.B. (2005). «The Gospel of Matthew: Reconfigured Torah,» HTS 61, 174. [in English].
19. Hays, Richard. (2011). Otgoloski Pisanija v poslanijah Pavla. [Echoes of Scripture in the Letters of Paul].
Cherkasy: Kollokvium, 5. [in Russian]
20. Hays, Richard. (2012). Vozrozhdenie voobrazhenija. [The Revival of the Imagination]. Cherkasy: Kollokvium,
12. [in Russian]
21. Hollander, J. (1981). The Figure of Echo: A Mode of Allusion in Milton and After. Berkeley, CA: University
of California Press, 64. [in English].
22. Kristeva J. (1974). La revolution du langage poetique J. Kristeva. L’Avant-garde a la fin du XIX siecle :
Lautreamont et Mallarme. Seuil; Paris, 59 – 60. [in French].
23. Kristeva. (2004). Izbrannye trudy: razrushenie ritoriki, per. s franc. [Collected works: Destruction of Rhetoric].
Moscow: «Rossijskaja politicheskaja jenciklopedija», 454. [in Russian]
24. Kristeva Ju., Bahtin M. (2000). «Slovo, dialog i roman», Francuzskaja semiotika: ot strukturalizma k
poststrukturalizmu. per. s. fr. G. K. Kosinova [«Word, Dialog in Novel», French Semiotics: from structuralism to poststructuralism]. Moscow: «Progress», 428. [in Russian]
25. Kristeva, Julia. (1984). Revolution in Poetic Language (New York: Columbia University Press, 59-60. [in English].
26. Marshall I. Howard. (1988). «An Assessment of Recent Developments,» in It Is Written: Scripture Citing
Scripture. ed. Donald A. Carson and H. G. M. Williamson. Cambridge; New York: Cambridge University Press, 1-21.
[in English].
27. Moo, D.J. (2007). ‘Paul’s Universalizing Hermeneutic in Romans’. SBJT 11.3, 83-84. [in English].
28. Moyise, Steve. (2000). «Intertextuality and the Study of the Old Testament in the New Testament,» in The Old
Testament in the New Testament: Essays in Honour ofJ. L. North. ed. S. Moyise; Sheffield: Sheffield Academic Press,
14-41. [in English].
29. Moyise, Steve. (2008). Evoking scripture: seeing the Old Testament in the New. London: T & T Clark. [in English].
30. Porter, S.E. (2008). «Allusions and Echoes», in Stanley E. Porter and Christopher D. Stanley. eds., As it is
Written: Studying Paul’s Use of Scripture. Leiden: Brill, 39. [in English].
31. Porter, S.E. (2008). «Allusions and Echoes», in Stanley E. Porter and Christopher D. Stanley. eds., As it is
Written: Studying Paul’s Use of Scripture. Leiden: Brill, 38. [in English].
32. Stanley, D. Christopher. (1992). Paul and the Language of Scripture. Cambridge: Cambridge University Press,
3-28. [in English].
33. Stanley, Porter and Stanley, Christopher. (2008). eds. As it is written: studying Paul’s use of Scripture. Atlanta,
GA: Society of Biblical Literature. [in English].
34. Stanley. (2004). Arguing with Scripture: The Rhetoric of Quotations in the Letters of Paul. London:
T&T Clark, 3. [in English].
35. Thompson, M.B. (1991). Clothed with Christ: The Example and Teaching of Jesus in Romans 12.1–15.13.
JSNTSup, 59; Sheffield: Sheffield Academic Press, 30-36. [in English].
36. Tull, K. Patricia. (1999). «Rhetorical Criticism and Intertextuality,» in To Each Its Own Meaning.
ed. S. L. McKenzie and S. R. Haynes; Louisville, Ky.: Westminster John Knox Press, 166. [in English].
37. Vorster, Willem. (1989). «Intertextuality and Redaktionsgescichte,» in Intertextuality in Biblical Writings:
Essays in Honour of Bas van lersel. ed. S. Draisma; Uitgeversmaatschappij J. H. Kok: Kampen, 20. [in English].
38. Wagner, J. Ross. (2002). Heralds of the Good News. Leiden; Boston: Brill. [in English].
39. Wakefield, Andrew. (2003). Where to Live. Atlanta, GA: Society of Biblical Literature. [in English].

112

EUROPEAN PHILOSOPHICAL AND HISTORICAL DISCOURSE • Volume 3 Issue 1 2017

CONTEMPORARY CULTURAL STUDIES
Olena Berezinska
International Humanitarian University, Ukraine

THE MODEL OF INTERACTION OF CULTURES
OF THE ODESSA REGION
The model of interaction of cultures on the basis of the actualization of the theoretical interest
in ethnic, regional and local specificities of individual cultures in the Odessa area is presented in
this article. Intercultural dialogue mitigates the adverse aspects of globalization and lays the
foundation for lasting peace. This interaction defines a new type of intercultural dialogue, which
is based on tolerance interacting cultures. The urgency of the question causes
multidimensionality of the phenomenon of the dialogue of cultures. There is a need to integrate
knowledge about the peculiarities of mentality, socio-cultural of existence and consciousness of
nations, ethnic, sub-ethnic groups and cultural regions. The development of dialogue between
cultures has become one of the most important challenges of our time. Today it is necessary to
establish a new type of intercultural dialogue. The cultural tolerance should become its
foundation. Modern culture is also beginning to shift to a new type of human existence in the
culture. Culture becomes the epicenter of human existence in all spheres of life in the XXI
century.
Key words: interculturality, national culture, dialogue of cultures model, tolerance.
The full implementation of the intercultural and interreligious dialogue implies the full involvement
of representatives of the different cultural communities – cultural, historical, ethnic and religious, localregional, ethno-linguistic. These communities study the spiritual world, traditions, history and culture of the
people. It formed not only in own cultural tradition but also in the conditions of the cultural experience.
This phenomenon accents attention on imposition of the worldview, ideological, ethnic and religious
systems, on interconditionality of different levels and forms of identity, on the specific of cultural interests
of different associations. Theoretical interest is important in the ethnic, regional, local specific of cultures. It
helps to create a model of cooperation of separate regions of Ukraine. At the same time there is a necessity
to integrate knowledge about the features of mentality, sociocultural life and consciousness of nations,
ethnos, and sub ethnic groups and cultural regions of Ukraine in the system of specific categories and
concepts.
The relevance of the study helps to identify general patterns of origin, the nature and functioning of
the specific cultural values of ethnic communities and regions and their associations in the integrated
cultural continuum of Ukraine in the beginning of the XXI century. This determination is extremely needed
for creation of the integrated, integral picture of the national culture based regional chronotope.
Development of dialogue between cultures becomes one of the major tasks of our time. Authentic,
equal intercultural dialogue softens the negative aspects of globalization and lays the foundation for lasting
peace. It helps to overcome barrier between people. Ethno phobia and xenophobia, permanent inter-ethnic,
inter-religious conflicts require the formation of a new culture of relations. Such relationships must be built
on respect, on tolerant attitude to foreign culture. Take the following into consideration. The condition of
dialogue does not necessarily imply friendly relationships and real rapprochement peoples. So it is
necessary to establish a new type of intercultural dialogue. And it will be the foundation of cultural
tolerance. Tolerance towards people of other nationalities involves understanding, convergence and
awareness of belonging to a common culture.
Let us remember the reasons for the birth of one or another national tradition, its stability or changes
under the influence of foreign cultural impacts. This will help us to get rid of prejudices and
preconceptions – in relation to the own nation, in relation to other nations. We need to know the history and
characteristics of their own national culture. This will lead us to an understanding of the close relationship
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and complex interplay of a variety of cross-cultural influences. All local cultures throughout history
interacted with other local cultures. Any modern ethnic or national culture is the product of a long history
of intercultural contacts.
The idea of dialogue appeared in the far past. The ancient Indian culture texts are filled with the idea
of the unity of cultures and peoples, macro- and microcosm. They contain a lot of thoughts about
the person. His life largely depends on the quality of his relationship with the environment, from
the consciousness of beauty forces, understanding as a reflection of the universe in our existence.
Ancient Greek philosophers – the Sophists, Socrates, Plato, Aristotle, the philosophers of
the Hellenistic period were engaged in the problems of dialogue. They created a dialog space on the basis
of spiritual culture, they recognized the pluralism, equality point of view and they recognized the universal
principles of freedom and the value of the individual and society as a whole1.
Dialogue was used in the moral order in the middle Ages. The philosophical treatise of Abelard «Yes
and no» in essence ideological (1122) and work «Dialogue between a philosopher, a Jew and a Christian»
have anticipated not only confessions dialogue, but a dialogue of cultures2.
Dialogue as a form of interpersonal communication has existed since very ancient times.
The German philosophers Immanuel Kant, Fichte, Schelling addressed the problem of dialogical relations
about 200 years ago. Feuerbach was a harbinger of the study dialogue beginning of XX century.
He developed the idea of Fichte about another culture and interdependence «I» and «other». I. Herder
considered the interaction of cultures as a way of preserving cultural diversity. The cultural isolation leads
to a death of culture. I. Herder believed that the changes should not affect the «core» of culture3.
Modern cultures are formed as a result of numerous and long-terms cooperation. The dialogue took
place in ancient times. Critical consciousness was replaced at mythical. Dialogues of the Renaissance show
the formation of a new paradigm, of a new type of consciousness. Modern culture is beginning to shift to
a new type of human being in the culture. Culture moves to the epicenter of human existence in all spheres
of life in the XXI century. There are many modern studies of the interaction of cultures in the social and
cultural space. The work of the British political philosopher and sociologist of Polish origin Zygmunt
Bauman is interesting in this regard. French philosophy, sociology and cultural studies know Jean
Baudrillard, who explores the interaction of cultures. Spanish sociologist Manuel Castells is a well-known
researcher of socio-cultural space of the city4.
Scientists are divided into two groups in the study of the interaction of cultures. The first group
argues that the story carried in the change of cultures, each of which lives its own, self-contained and
isolated life (concepts N Danilevsky, E. Meyer, Arnold Toynbee, E. Troeltsch, L. Frobenius, and
O. Spengler et al.). The second group supports the idea of a single line of human development, the creation
of human culture (concept of J. Herder, V. Solovyov, Voltaire, Kant, G. Lessing, Montesquieu, Karl
Jaspers, and others)5.
The object of our research is the Odessa region as a multidimensional phenomenon. Consideration of
his as a socio-cultural education is an imperative, which is based on the principles of dialogue. It is based
on the principle of dialogue – between communities, institutions, between the past and the present, the
present and the future. The dialogue participants are co-authors of a single process – the formation of
a regional model of society as a socio-cultural community. It is a system of relations. It connects
the individual cultures in a common culture. The region becomes an active force. It transformed as a result
of historical development. The region reclaims social and geographical space.
The subject of our study is the interaction of cultures in the socio-cultural space of the Odessa region.
It is an environment of innovation activity due to the high level of social and cultural dynamics and
mobility. That is the direction of the correct vector of development of region. It is necessary to make it
a harmonious cultural environment, comfortable for life and for productive cross-cultural interactions. We
will present the Odessa region as a model of the relationship and interaction between cultures. How do
cultures influence each other and how do changes occur in these relationships and interactions.
1
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Odessa region is the meeting place of cultures of different types and levels. Such dialogue should be
a productive. We need to find criteria and models of intercultural relations. We need to find such criteria
and models of intercultural relations which will give positive results of this cooperation.
Odessa is the meeting place different cultures. There are many nations and peoples who lived in the
Odessa region in different historical periods. In fact, the first settlements appeared on the territory of the
south of Ukraine 40-13 thousand years BC. It was in Pridnestrovie at the end of the Late Paleolithic. Later,
the Scythians began to settle in this territory. It was VII-II century BC. Scythian settlements were
concentrated in the area of the coast of the Dniester estuary. Nadlymanske settlement is a significant finding
and confirms this fact. It is a small settlement of the Scythians. His remains were found in the area of the
left bank of the Dniester estuary.
Sarmatians began the following people, who settled on the lands of modern Odessa in the II century
BC. – II century AD. Settlers from Greece came to the Odessa region in the VI century BC. The Greeks
have left a significant mark on the history and architecture of our region. They founded town of Tyre and
Nikon on the banks of the Dniester estuary. The Romans conquered the northwestern Black Sea region in
the I-III centuries. Gothic tribes came from the northwest in the III century. The Huns have replaced them
in the IV century.
Many people were in Odessa last. It Pechenegs, Cumans and Slavs. The forays of wild Mongol tribes
have turned the south of Ukraine to the «wild field» in the XIII century1. Part of the Odessa region was
invaded for several times in the XV century. Lithuania decided to install its control in the north-west at the
beginning of the century. Her power was short-lived. Turkey became the invader in 1480. The Golden
Horde broke up at this time. The Crimean Khanate was formed as a result of the collapse. It established its
control over the lands between the Dniester and Southern Bug. Turks and Tatars began to attack in the
Northern Black Sea coast in the middle of the XV century. Turkey was controlled Crimean Khanate. The
settlers started to settle in the devastated areas in the north of the modern area in the XVIII century. They
were runaway peasants from the Commonwealth (Rzeczpospolita), the Russian Empire and Moldova.
The Crimean War ended in 1856. Terms of the Paris Peace Treaty were negotiated. Russia ceded to
Moldova the southern part of Bessarabia, territory of Ishmael. Russia also ceded part Akkerman and Cahul
counties with a population of over 127 thousand under the terms of the Treaty of Paris2. Lands of the
southern Bessarabia, including Ishmael returned to the former owner in 1878. The national composition of
the population of Bessarabia looked as follows: «Moldovans (Romanians), Rusyns, or tribe south Russian,
Bulgarians, Armenians, Greeks, and German colonists, Swiss, everywhere resettled Jews and Gypsies».
Pre-revolutionary scientist A. Zashchuk investigated national structure and wrote a lot about it3.
The foundation of the port of Odessa in the south of Ukraine became one of the most significant
events. Later, the city became known as the main sea gate of Ukraine. Odessa was the largest city in the 20s
of XIX century. It was in the third place after Moscow and St. Petersburg.
The government began to resettle of peasants from the Northern provinces. The reason was to
populate the area around Odessa. It was necessary to regulate the influx of the peasantry in the Kherson
district. Special incentives have been established by landowners. The peasants could be freed from military
service. They could be exempted from paying taxes for a certain period. And in the 20s of XIX century
Odessa became the largest city. Currently Odessa region is among the most multinational regions of
Ukraine. Ukraine is home for many nationalities. Representatives of 133 nationalities have found their
place in the Odessa region. That is why the creation of favorable conditions for the development of the
ethnic, linguistic and cultural identity of peoples is one of the priorities of regional cultural policy.
Modern culture of the Odessa area is formed as a result of an active and long-term cultural
cooperation. Appeal to the dialogue of cultures is always an indication of change of scientific paradigm. It
takes place especially in historical terms. Modern culture starts to pass to a new type of human being in the
culture. Culture moves the epicenter of human life in the XXI century. That is happening in all areas of
life4. Dialogue of cultures – is communication. Dialogue is the negotiations between representatives
of the unique cultures and diverse cultures. The dominant feature is a mutual understanding.
1
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Understanding is one of the most important driving forces of the process of development of national
cultures in the space of the Odessa region. It becomes the basis of a specific reflection of objective reality.
National culture cannot fully exist without interaction with other cultures. Insulation has always had
a negative impact on national pride and on national prestige. The solvation leads to the multiplication of the
experience not only of their national culture, but of the other cultures, of their positive interaction in the city
and in the region. Successful parkour of culture shock causes a significant change in the cultural forms of
life. We watch the dialogue of cultures. We observe for the penetration in the system of values
of a particular culture. This dialogue takes place on the basis of respect for the cultures of each other.
Synthesis of the original culture and foreign culture leads to mutual enrichment and helps to entry into the
global cultural context.
The large migration has contributed to an increase in the rate of urbanization in the Odessa region
in 1959-1989 years. Population displacement to Odessa has increased as a result of these processes. This
phenomenon has contributed to significant changes in the national composition of the region.
The peoples, who were deported during the war, were returned to the region. For example, it was
possible to note the return of numerous groups of Germans to Odessa region, which were relocated to the
East on the eve of the Second World War. And the towns and villages that were formerly populated by
Germans became home to people of other nationalities. They consider this is native place1. Complex interethnic interactions occur on the territory of Odessa region as a result of these historical interactions.
Different ethnic groups are formed by the intersection of the enclave cells with multi-ethnic population.
Odessa region became a zone of difficult ethnic interactions. What was happened as a result of these
events? There is a process of convergence of diverse social and cultural groups and their transformation
into a single territorial unit with a common national identity. There is a partial assimilation. Ethnic group
endows its culture in favor of the cultural environment only partially, giving up any one of the areas of his
life. For example, representatives of the relevant ethnic group are guided by the norms and requirements of
a foreign environment for the work. But they stick to follow the rules for its traditional ethnic culture at
home, in a familiar environment. This communication is accompanied by the adoption of a second language
and the established norms of behavior, but does not affect the foundations of another culture and way
of life2.
Consider of the ethno-village in the Odessa region in the area of Tarutino district. Frumusica Nova is
located between the villages of the valley and of Staroselie. The name of the village is the Moldavian.
The translation of the title is «New Beautiful». Five villages were located in these lands until the spring
of 1946:
Frumushika Nova, Cantemir, Gofrumstal, Zurum and Rosia. All the villages were demolished
in the spring of 1946. The inhabitants have moved to neighboring towns.
The names reflect a multi-ethnicity of Bessarabia. Moldovans, Bulgarians, Germans, Gagauz lived
here. Ethno-village was built in 2008. This village began to recreate a traditional of Moldavian farmstead.
Homesteads German colonists appeared later. And there were also estates of the Bulgarian,
Ukrainian, Jew, Russian, Gagauz nations. There were only 8 houses with farm outbuildings and courtyards
in the village. These buildings are exactly repeated appearance of traditional national estates abroad XIXXX centuries. Historical situation recreated inside of these houses. Antique furniture and other household
items were used for reproducing the ancient of the atmosphere.
There are three historical and ethnographic units in the Odessa region: the Black Sea, steppe between
Bug and Dniester, South Bessarabia (Budjak) and of the Southern Podolia. «The Transition Zone» has been
formed between such blocks in the center of Odessa region.
The population of non-indigenous nationalities is more than 37 percent of the population
of the region. The Ukrainians inhabit – 62.8%, Russian – 20.7%, Bulgaria – 6.1%, Moldovans – 5.0%,
Jews – 0.6%, Gagauz – 1,1%, Belarusians – 0.5% Poles – 0.1%, Armenians – 0.3%, Roma – 0.2%, Tatars –
0.1%, Germans – 0.1%, Albanians – 0.1%, Czechs, Greeks and others3.
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In % of total

Amount
(thousand people)

2001 год

1989 год

year 2001
in % by 1989

Ukrainians

1542,3

62,8

54,6

107,6

Russian

508,5

20,7

27,4

70,7

Bulgarians

150,7

6,1

6,3

90,9

Moldovans

123,8

5,0

5,5

85,6

Gagauz

27,6

1,1

1,0

100,9

The Jews

13,4

0,6

2,6

19,4

Belarusians

12,8

0,5

0,8

60,1

Armenians

7,4

0,3

0,2

142,9

Romany

4,0

0,2

0,2

104,3

Poles

3,2

0,1

0,2

59,5

Germans

2,9

0,1

0,1

81,0

Georgians

2,8

0,1

0,1

115,8

Azerbaijanis

2,8

0,1

0,1

111,6

Tatars

2,6

0,1

0,1

70,5

The Greeks

2,1

0,1

0,1

119,7

Albanians

1,9

0,1

0,1

104,1

The Arabs

1,3

0,1

0,0

в 13,2 r. b.

other nationalities

45,6

1,9

0,6

в 2,8 r. b.

Odessa is a shining example of the colorful diversity of the nations and the cultures, the intercultural
dialogue of the model of a new type. More than a hundred nationalities is living on its territory. Each nation
has left its distinctive mark in the historical appearance of the city. Unique language of Odessa and the
Odessa International cuisine are prime examples of this. The interweaving of different cultural traditions
has contributed to this. You can hear about wonderful Odessa in Greek, in Polish, in Bulgarian, on Jewish,
in Ukrainian, in German, in Czech, in French, in Italian. You can hear about the contribution of the best
representatives of this or that nationality in the formation of the unique aura of our city. There are many
names of streets in Odessa: German, Polish, Jewish, Italian, French Boulevard. The district of Moldavanka
arose when the city was very young.
We see the result of interweaving the diverse cultures, traditions and lifestyles. We can see
the outward appearance of Odessa. We hear the special «language» in Odessa. We feel a special mentality
and the characteristic humor. «Odessa ethnos» is a kaleidoscope of nationalities. The Jewish people occupy
a special place in it. The city attracts thousands of Jews to its special atmosphere. A special type of Odessa
Jewry was formed in the city. The image of the «indigenous inhabitant of Odessa» would not be complete
without Jews. There are many attractions in Odessa: Cultural Center of the Jewish community; the Hasidic
Synagogue and the Brody Synagogue, the kosher food store, the largest Jewish cemetery in Ukraine,
Holocaust memorial 1941-1944, and Jewish memorial of the 1905.
Unified state policy in the sphere of culture and art is realized in the Odessa area for the purpose
of cultural development. It is aimed at preserving the cultural potential of the region. It is aimed at
the revival and development of Ukrainian national culture and language, cultural traditions of the region.
It creates favorable conditions for the development of ethnic, linguistic and cultural identity of the people
living in the area. It helps educate youth.
State policy in the sphere of culture and art helps to aesthetically educate children. Odessa secondary
school number 103 can claim the title of the most multi-ethnic educational institution not only the city but
also the country. Representatives of more than a hundred different nationalities and ethnic groups study
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in it: Ukrainians, Bulgarians, Russian, Moldovans, Gagauz, Albanians, Georgians, Greeks, Armenians,
Uzbeks, Vietnamese, Roma, Laks, and Arabs.
Cross-cultural interactions are possible and necessary. The mechanism of interaction of this
relationship has a complicated, multilevel nature. The model of the cultural dialogue assumes the unity
of the structure of cultural relations and interactions. The mythology, the language, the religion, the art,
the science play a major role in the rapprochement of cultures.
Cultures conduct active or passive dialogue among themselves. Cultures influence each other directly
or indirectly. It does not matter. They are on their places, they are living their lives. «The small»
of the culture is absolutely equal to all others. The culture is a complex formation. It consists from the
different national elements. The carriers of these elements are part of the nation. This is especially true for
today’s situation. The mixing between people becomes uncontrollable. Representatives of various
nationalities are living in one state, in one city in one village. Each is spreading their culture. Everyone is
included in the culture of a great nation and a global culture. So it is difficult to locate the voice of the
national culture. How is it possible to localize the sound of a single instrument in the orchestra, and clean
it from alien sounds and dissonances? This can be achieved within a specific analysis of the specific culture
or cultures of one particular region. The synthesis of cultures will be possible in the world, because each
of them performs the same function, serves for same purposes and develops according to the same laws.
National cultures are independent, autonomous and equivalent in their essence. They are coordinated with
the specifics of the process of globalization.
We offer a model of intercultural interaction. This model involves a two-way educational work. This
work should focus on the youth, as the most active part of the population. It must obey ideology of the
brotherhood and tolerance. Such relationships take place in the dialogue of cultures in Odessa region.
The main goal, which is to be implemented in such a way, is a consistent and non-violent familiarity with
each other, with the best examples of mass culture. It is the main task on the way. In our view, it is very
important to recognition of the kinship and an identity. It is important to be able to see and feel the hidden,
unseen, that which is hidden from the eyes, but always defines the sought identity. The famous Tunisian
filmmaker Nacer Khemiri wrote: «You can explain the difference between East and West on the garden
example. You can see the West garden, it is around the house. The East garden is invisible, and it is located
in the center of the house. The Islamic concept of gardens prevails in Cairo, Grenada, Marrakech and Tunis.
The garden can be hidden, because it is a place for contemplation and meditation. Your mind disappears
there. The aim of the classical western garden (gardens of Louis XIV or the garden of the Medici family) is
an attempt to dominate above the world around them. It is a garden of Mastery. There is a classical western
garden. There is a Japanese garden landscape. It promotes of relaxation of thought. The Eastern invisible
garden stimulates the contemplation of the inner soul. All gardens are divided into several great traditions
and cultures. We need all gardens for the enrichment of the world»1.
Our conclusion is simple. The defense of cultural diversity is an ethical imperative. Culture is
inseparable from respect for human dignity, tolerance for the conduct of intercultural dialogue of the new
type.
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FEATURES OF THE RHETORICAL ANALYSIS
OF INTERNET-DISCOURSE
The article approaches to understanding the concept of internet-discourse in humanities. Based
on establishing the specific use of rhetorical modes logos, ethos and pathos in internetcommunication demonstrates the features of rhetorical analysis of internet-discourse.
An analysis of approaches to understanding the concept of Internet-discourse, found that
modern studies used these approaches to the study of Internet-discourse: cognitive, semiotic,
and psycholinguistic. Thus, there is a simultaneous study of the functioning and language, and
strategies and forms of influence on the participants of communication. Establish major classical
equivalents understanding modes: pathos – emoticons, logos – memes, ethos – trolling.
Key words: discourse, online discourse, rhetorical modes, communication.
Проблема інтернет-дискурсу як унікального та специфічного явища в останні роки все
активніше досліджується майже всіма науками. Разом з тим, проблематичним є навіть саме
витлумачення поняття «Інтернет». Так, Дж. П. Барлоу, вважає Інтернет простором свободи і
незалежності нового покоління людей. Деякі теоретики інформаційного суспільства, зокрема,
М. Кастельс, визначають Інтернет, фіксуючи в першу чергу його соціальні характеристики.
М. Маклюэн, стверджує, що Інтернет пов’язаний з процесами кооперації та об’єднання, властивими
комунікації в такому середовищі.
Виступаючи з критикою теоретиків інформаційного суспільства, Д. Іванов пов’язує
з Інтернетом процес інтенсифікації комунікації1. В. Тарасенко робить акцент на нестабільності у
віртуальності всесвітньої мережі, говорячи про неї як про культурну реальність і пропонуючи
розглядати її з позиції системного підходу. С. Парінов розглядає Інтернет як сферу комунікації між
людьми, яка будується на принципах колективізму, комфортності і довіри2.Є. Русанов визначає
Інтернет за допомогою категорії віртуальності, що, на його думку, відображає суть цього явища3.
С. Херрінг (Herring S.) розглядає комунікацію в інтенрнет-мережі як таку, що зовсім відрізняється
від письмової та розмовної аспектів реалізації спілкування4.
Разом з тим можна виділити низку досліджень зазначеної проблематики, які об’єднані
загальною назвою критичного підходу. Вони ж схильні витлумачувати Інтернет у культурному
контексті як форму, спосіб існування культурного постмодерну. Так розуміє Інтернет І. Калугіна5,
ототожнюючи його з кунсткамерою, пропонуючи наступні характеристики: як відсутність еталону,
аморфність, динамізм. Н. Ахренова пропонує ставитися до Інтернету як до культури постмодерну
і визначає його, виходячи з безпосереднього (візуального) досвіду сприйняття6.
1
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Варто також наголосити на дослідженнях, які хоча і не стосуються інтернет-проблематики
напряму, але все-таки є дотичними. Вони присвячені проблемі візуального характеру сучасної
культури та представлені такими авторами, як Ф. Джеймісон, Гі Дебор, А. Усманова. Розвідки,
спрямовані на виявлення симулятивного характеру сучасних мас-медіа та Інтернету, розроблялися
у дослідження Ж. Бодріяра, С. Жижека. Чимало уваги приділялося конститутивній властивості
віртуальності, яка докладно вивчалася вченими Н. Носовим, Т. Носовим, Є. Ковалевською,
Л. Гримак, Ю. Яценко.
Комунікативний, знаково-символічний характер феномена Інтернету зумовлює звернення
до сфери філософії та епістемології мови, представленої в роботах М. Бахтіна, Х.-Г. Гадамера,
Ч. Пірса, Дж. Серля, Ф. де Сосюра, М. Хайдеггера, Ж. Дерріда та ін.; теорії інтертекстуальності
Ю. Кристєва. Дискурсна методологія дослідження пов’язана з працями М. Фуко, М. Пеше, Р. Водак,
І. Касавіна, І. Сандомирської. У тому числі ця проблематика, так чи інакше,
в загальнометодологічному плані присутня в дослідженнях логічного, педагогічного, політичного,
рекламного, релігійного дискурсів Л. Альтюсера, Ж. Бодрійяра, Т. ван Дейка, М. Фуко, Е. Шейгал та
ін.; роботах дослідників дискурсу М. Макарова, Е. Кожем’якіна, Є. Кроткова, Є. Лазарєва.
На особливу увагу заслуговують роботи, що знаходяться на перетині власне дискурс-аналізу
та психоаналізу, що дозволяє розглянути проблему комунікації і змістоутворення в більшій
культурноантропологічній перспективі, прийти до осмислення не тільки дискурсивних процесів, але
також до пояснення правил організації дискурсу, що ми знаходимо в роботах Ж. Лакана і
С. Жижека.
Мета цієї статті – систематизуючи підходи до розуміння поняття інтернет-дискурсу
в гуманітарних студіях, продемонструвати особливість риторичного аналізу інтернет-дискурсу,
ґрунтуючись на встановленні специфіки використання риторичних модусів логосу, етосу та пафосу
в інтернет-спілкуванні.
В Україні існує певна кількість публікацій, присвячених інтернет-дискурсу, серед яких
дослідження Л. Компанцевої, присвячені інтернет-комунікації у лінгвокультурологічному та
когнітивно-прагматичному аспектах, та праці О. Горошко, що стосуються тендерних досліджень.
Студіюються лінгвокультурологічні (О. Лутовинова) особливості інтернет-дискурсу, його
жанрові формати (Л. Самойленко), мовне оформлення (А. Аврамова). Значну увагу приділено
осмисленню таких засадничих понять інтернет-комунікації, як гіпертекст (Н. Коломієць),
віртуальний комунікативний простір (Н. Асмус), мовна особистість віртуального комуніканта
(М. Рижков) тощо. Усі дослідницькі завдання вирішуються крізь призму дискурсивного підходу,
методологічним принципом якого є антропоцентризм – евристичний принцип розгляду мови та
мовлення у зв’язку з мисленням людини, що відображає її внутрішній стан, загальнолюдські,
національно-культурні, соціальні цінності. Проте багато аспектів комп’ютерного спілкування ще
потребують детального висвітлення. Таким чином, аналіз науково-гуманітарної та філософської
літератури, присвяченої проблемі інтернет-дискурсу і ряду суміжних тем, дозволяє зробити
висновок про необхідність синтетичного, міждисциплінарного підходу до дослідження Інтернетдискурсу як культурної форми сучасності, об’єднаної єдиною філософською методологією (в тому,
чи іншому філософсько-дисциплінарному ракурсі: філософсько-культурологічному, філософськоантропологічному).
Дискурс – багатозначний термін ряду гуманітарних наук (лінгвістики, соціальної семіотики,
політології, філософії, соціології, психології, дисциплін логічного циклу), предмет яких прямо або
опосередковано передбачає вивчення функціонування мови. Тому цей термін має різні тлумачення.
У лінгвістичній науці висловлюються різні думки з приводу розуміння терміна «дискурс»; існує
багато робіт, присвячених трактуванню поняття «дискурс» (М. Фуко, Ж. Дерріда, Ю. Крістєва,
З. Херріс, І. Гальперін та ін.), розглядаються співвідношення «дискурсу» і «усного/письмового
тексту» (Т. ван Дейк, Є. Кубрякова). Загальна теорія дискурсу містить два ключових категоріальних
терміна – текст і дискурс, які виконують метатеоретичну функцію для оцінки еволюції і сучасного
стану цієї теорії. Сучасному розумінню сутності дискурсу сприяють як роботи, в яких фігурує
поняття дискурсу, так і наукові дослідження з теорії тексту.
У найзагальніших формулюваннях дискурс може бути визначений, з одного боку, як смислове
поле, а, з іншого – як сконструйована в ньому семіотична реальність, в якій з урахуванням
екстралінгвістичних чинників (напр., ситуативного контексту, фонових знань і соціальноособистісних характеристик співрозмовників) за допомогою певних лінгвокогнітивних механізмів
мовними особистостями (учасниками дискурсу) інтерпретуються ті чи інші фрагменти
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навколишньої дійсності. Як зауважує В. Громова, «дискурс конструює певну версію об’єктів, подій,
категорій, проекцій «Я»« 1.
У межах сучасної антропоцентричної лінгвістики теорія дискурсу є одним з найбільш
перспективних наукових напрямів, які базуються на дослідницькому досвіді соціолінгвістики, теорії
мовленнєвих актів, психолінгвістики, конверсаційнного аналізу, лінгвістики тексту та ін. Як робоче
взяли за основу визначення дискурсу, запропоноване В. Карасиком, відповідно до якого дискурс
розуміється як текст, занурений у ситуацію спілкування2.
Таким чином, дискурс – це текст, що розглядається в момент актуальної включеності
в комунікативний акт, у ході взаємодії з контекстом. Дискурс характеризується комунікативною
ситуацією, функціями і змістом. Крім того, необхідно враховувати часовий фактор, цілі, результати,
мотиви, контекст і сенс. Щодо цих факторів існує безліч класифікацій дискурсу: первинний,
вторинний і законсервований; гіпотаксичний, паратаксичний; випереджаучий, одночасний,
наступний;
генералізуючий,
сингулярний;
текстуальний;
ситуаційний;
інтерактивний;
контекстуальний.
У соціолінгвістичних дослідженнях інтернет-дискурс розглядають як самостійне явище, що
ґрунтується на континуумі усного та письмового дискурсів. Зазначимо, що інтернет-дискурс є
не лише вдалим поєднанням обох дискурсів, він має безліч власних унікальних характеристик.
Вплив письмового дискурсу проявляється у візуальному контексті. Інтернет-дискурс є письмовою
формою комунікації. Така комунікація може бути двох типів: синхронною (різноманітні чати,
меседжери) та асинхронною (email, замітка в соцмережах тощо). Вплив усного дискурсу полягає
в наявності емоційного вираження, яке існує у вигляді смайлів, emoji, наліпок тощо. Також
реалізується у наявності голосових повідомлень вбудованих в меседжери. Феррара, Брунер і Уітмор
(1991) використовують термін «інтерактивний письмовий дискурс», щоб охарактеризувати
інтернет-дискурс3.
Стрімка інформатизація усіх сфер людського життя наприкінці ХХ-го початку ХХІ-го століття
сприяла не тільки створенню і розвитку інноваційних способів подачі, зберігання і пошуку
інформації, але і формуванню нового унікального соціокультурного і лінгвістичного середовища і
реальності, яка активно формується з розвитком мережі Інтернет. Крім того, розвиток комп’ютерних
і телекомунікаційних систем, конвергенція обчислювальної техніки, засобів зв’язку і комунікацій
радикально змінює дискурсивний ландшафт культури4. Ці тенденції нівелюють відмінності між
вербальним і письмовим дискурсом і формують базис для створення абсолютно нового типу
дискурсу – віртуального. На сучасному етапі саме Інтернет асоціюють з віртуальною реальністю.
На відміну від комп’ютерного моделювання (створення комп’ютерних віртуальних світів), Інтернет
має ключову властивість, яка сприяє повсякденному сприйняттю його як віртуальної реальності.
Це спілкування на відстані, опосередкованими комп’ютерними пристроями, що можливо завдяки
комунікативним і комутаційним властивостями мережі Інтернет. Ця можливість може розглядатися
як новий вимір інтерсуб’єктивості, що визначає простір і створює реальність. Однак, мережа
Інтернет далеко не вичерпується тими видами діяльності, які можуть бути інтерпретовані в межах
теорії симулякрів або теорії децентрації. Досить велика кількість користувачів ніколи не брали
участь у створенні симулякрів, і Інтернет не є для них приводом по-новому поглянути на власну
ідентичність або ідентичності. Інтернет – це, перш за все, інформаційна мережа або система
комунікацій, яка використовується для реалізації найрізноманітніших видів діяльності5 6 7.
1

Громова, О.В. (2016). Значение аналитического дискурса для осознания экзистенциальных категорий.
Філософія і політологія в контексті сучасної культури, вип. 1, 41-48.
<http://nbuv.gov.ua/UJRN/filipol_2016_1_8>
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Карасик, В.И. (2012). Языковая матрица культуры. Волгоград: Парадигма, 448.
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Ferrara, K., Brunner, H., & Whittemore, G. (1991). Interactive written discourse as an emergent register.
Written Communication, 8 (8), 8-34.
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Ажимов, Ф.Е., Шульмин, И.А. (2016). Специфика интернет-дискурса в контексте постметафизического
проекта ж. деррида. Историко-философский екскурс, №12, 110-116.
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Галичкина, Е.Н. (2001). Специфика компьютерного дискурса на английском и русских языках (на материале
жанра компьютерных конференций): автореф. дис. канд. филол. наук: 10.02.20. Астрахань, 21.
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Горошко, О.І. (2009). Гендерні аспекти інтернет-комунікацій: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт.
соцілог. наук: спец. 22.00.04, 35.
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Калугина, Т.П. (2000). Интернет как «новая кунсткамера». Виртуальное пространство культуры. Материалы
научной конференции 11-13 апреля 2000 г., СПб.: Санкт-Петербургское философское общество, 133-135.
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Поняття інтернет-дискурсу – досить молоде. У сучасній науковій літературі, яка стосується
його вивчення, зустрічається чимало варіацій: інтернет-комунікація, електронна комунікація,
комп’ютерно-опосередкована комунікація, віртуальна комунікація, комп’ютерна комунікація,
комп’ютерний дискурс, віртуальний дискурс, електронний дискурс, комп’ютерне спілкування,
мережева комунікація, online-комунікація. При цьому, серед дослідників немає єдності у поглядах
щодо виокремлення ознак та жанрів спілкування в Мережі.
Парадигмальні особливості поняття інтернет-дискурсу в роботі поділені на дві групи:
властивості першого порядку, що характеризують віртуальний дискурс як когнітивнокомунікативний простір особливого типу (електронний канал зв’язку, гіпертекстуальність,
симулякрність), і породжувані ними властивості другого порядку (глобальність, дистантність,
уривчастість заповнення інформаційних лакун, візуалізація, дескриптивна, інтердискусивна,
контекстно-ситуативна обумовленість, переважна анонімність і добровільність контакту,
неоднорідність тимчасового зазору між думкою й її вербалізацією, а також тенденція до оралізації).
Підкреслимо, що не можна поставити знак рівності між поняттями «інтернет-дискурс» та
«віртуальний дискурс», «комп’ютерний дискурс», «електронний дискурс», «мережевий дискурс».
Наприклад, категорії «комп’ютерний дискурс» і «електронний дискурс» можна вважати
синонімами, які позначають текст, у контексті комунікативного акту, що реалізується за допомогою
електронних засобів зв’язку, а точніше, за допомогою комп’ютерної техніки або мобільних
гаджетів. Під поняттям «Інтернет-дискурсу» розуміють комунікативну взаємодію в глобальній
мережі Інтернет, а «мережева дискурсивна практика» – як спілкування у всесвітній павутині, так і
в інших типах мереж, у тому числі, і в локальних, корпоративних і т. д. Можна зробити висновок,
що ці типи дискурсу складаються «в гіпер-гіпонімічних відносинах» і в якості характеристичної
риси включають вказівку на певний електронний засіб зв’язку, який генерує комунікативне
середовище.
Найбільш коректною, на наш погляд, є думка С. Парінова, відповідно до якої інтернетдискурс є поєднанням різностильових елементів, включення розмовних слів і зворотів, елементів
мовної гри, використання фразеологізмів різних структурних типів, вживання слів у складі описових
визначень, конотативних слів і словосполучень, що побічно відображають оцінку описуваного
явища1. Отже, ґрунтуючись на вищевикладеному, будемо виходити з того, що дискурс функціонує
у двох реальностях: віртуальній і реальній. Бурхливий розвиток електронних технологій дозволяє
удосконалювати і розвивати способи комунікації, пов’язані з електронними технологіями. До того
ж, основна відмінність віртуальної реальності від справжньої полягає у відсутності будь-якої сили
впливу з боку віртуальної реальності на справжню реальність, оскільки остання є основою
виникнення віртуального середовища, що створює умови для виходу спілкування за його природні
межі.
Дискурс існує, перш за все, і головним чином, у текстах, але таких, що містять специфічний
лексикон, особливі правила слововживання, динамічне словотворення. Це – «можливий
(альтернативний) світ», причому можливий світ як у філософському, так і логічному розумінні
(Ю. Степанов). У нашому випадку, світ Інтернету, що динамічно розвивається та характеризується
особливим інтернет-лексиконом, семантичними процесами в лексиці, особливостями
слововживання і синтаксису, також виступає можливим світом.
Різноманітні жанри спілкування в Інтернеті є реалізацією інтернет-дискурсу, оскільки тут має
місце мовленнєве вираження когнітивного процесу сприйняття певної концептосфери (Інтернет,
в його окремих проявах – концептах). На користь цього говорить низка прагматичних,
соціокультурних, психологічних чинників, опис цілеспрямованої соціальної дії мовлення, виявлення
емоційного ставлення до певного концепту, інтерпретація оцінки цього явища, декодування засобів
формування певної думки про описувану подію або явище, дешифрування чинників спонукання
учасника комунікації до певних дій і реакцій.
Будучи одним з типів електронного дискурсу, інтернет-дискурс має такі самі риси, проте
у нього наявні власні особливості, які й є предметом нашого дослідження. Тексти, що є різними
жанрами інтернет-дискурсу, і лексичні одиниці є продуктом процесу породження і об’єкту
інтерпретації, в той час як інтернет-дискурс є лінгвістичним феноменом, частиною (продуктом)
якого є текст. Можна припустити, що аналіз тексту є частиною аналізу дискурсу, який включає
1

Паринов, С. (2014). Истоки Интернет цивилизации. Internet, №15, 11.
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соціальні умови, які спричиняють породження і сприйняття тексту, ментальні процеси й інші
екстралінгвістичні чинники (Н. Фейрклау, Є. Кубрякова, О. Александрова).
Інтернет-дискурс є процесом створення тексту в сукупності з прагматичними,
соціокультурними, психологічними факторами, цілеспрямованою соціальною дію, що включає
взаємодію людей і механізми їх свідомості – когнітивні процеси1.
За словами Є. Галічкіної, інтернет-дискурс, «будучи багатожанровим функціональним
різновидом публічного монологічного та діалогічного мовлення, характеризується цілою низкою
специфічних комунікативних засобів. Своєрідність мовленнєвого спілкування учасників
комп’ютерної комунікації полягає не тільки у використанні професіоналізмів, але і в комбінації
лексичних одиниць, що належать до різних стилів і регістрів, утвореним відповідно
до прагматичних установок і мети спілкування в комп’ютерній мережі»2.
Для інтернет-дискурсу не працює схема «агент-клієнт», яка традиційно використовується для
характеристики інституціонального дискурсу, так як відносини між комунікантами часто
рівноправні3. Також характерна відсутність видимої соціальної, гендерної та вікової градації (чого
неможливо уникнути в переважній більшості видів дискурсу). Ця градація замінюється певною
розробленою моделлю поведінки.
До того ж, інтернет-дискурс обмежений технічними можливостями (наявність у комуніканта
комп’ютера, доступу в Інтернет) і людським фактором (знаходження співрозмовника в цей момент
у мережі і його перебування на певному ресурсі). Але, будучи штучно створеним комунікативним
середовищем, інтернет-дискурс, по суті, умовний і не має часових і просторових меж, він дозволяє
взаємодіяти один з одним користувачам, незалежно від їх географічного положення та часового
поясу.
В інтернет-дискурсі функціонують власні жанри, в яких реалізуються як загальні, так і
індивідуальні властивості, характерні виключно для цього типу дискурсу. Лексика Інтернету має
риси як письмового, так і усного різновиду мови; зберігає в собі деякі риси технічного жаргону, але
також наповнена загальновживаною лексикою, формується за принципами утворення неформальної
лексики. Це деякою мірою зумовлено специфікою використання цієї лексики, а також
соціокультурними чинниками її виникнення і поширення.
Через такий особливий статус лексики в мережі Інтернет, незаперечної важливості її
дослідження і представленого ним величезного інтересу для вчених необхідний комплексний підхід
до її вивчення, що включає в себе елементи різних наукових підходів: лінгвістичного,
літературознавчого, культурологічного, етнографічного та інших. Одним з таких комплексних
підходів може служити підхід, методологічно прийнятий в лінгвокультурології.
Наприклад, процеси, що відбуваються сьогодні в медіасфері досить переконливо, на наш
погляд, свідчать про те, що феномени «третьої природи» (віртуальної реальності) створюють свій
особливий світ, який не зводиться до явищ «другої природи» до світу артефактів. Зокрема,
інтенсивна «дигіталізація», що захоплює сьогодні практично всю медіа сферу, тобто переклад
інформації в цифрову форму, демонструє нам, що інтернет-дискурс, який успішно популяризується
в мережі, який набуває сьогодні статусу мови масових комунікацій, вже не може розглядатися лише
як щось таке, що технічно відрізняється від традиційних форм міжособистісного спілкування –
від класичного письма і природної мови.
За визначенням Ф. Ажимова, І. Шульміна, специфіка інтернет-дискурсу носить онтикоонтологічний характер4. Онтичний вимір – це символічна діяльність користувачів, здійснювана
за допомогою різних типів знаків (аудіальних, вербальних, графічних і т. д.). На цьому рівні письмо
і мовлення розуміються тривіально, в межах буденної свідомості, а термін «дискурс» є синонімом
терміна «мова». На онтологічному рівні дискурс уподібнюється «прото-письму». Наприклад,
у кібернетичному ракурсі «прото-письмо» є двійковою системою числення, яка шляхом
1

Ажимов, Ф.Е., Шульмин, И.А. (2016). Специфика интернет-дискурса в контексте постметафизического
проекта Ж. Деррида. Историко-философский екскурс, №12, 110-116.
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Галичкина, Е.Н. (2001). Специфика компьютерного дискурса на английском и русских языках (на материале
жанра компьютерных конференций): автореф. дис. канд. филол. наук: 10.02.20. Астрахань, 21.
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комбінаторики парних елементів передає деякий позитивний зміст (інформацію). Цей зміст є
перетвореною формою «коду» інтернет-дискурсу, а не вираженням інтенцій користувачів.
Отже, можливо, стверджувати, що інтернет-дискурс є постметафізичним проектом, оскільки,
на відміну від традиційних видів комунікації цей феномен не є формою подання сутнісного і
логосом буття, а виступає механізмом абсолютного розрізнення1. Таким чином, інтернет-дискурс є
яскравим прикладом метафізики Відсутності, альтернативній класичній метафізиці Присутності.
Поєднання стратегій дослідження (діалектичного, психоаналітичного та дискурс-аналізу)
дозволяє нам розглядати інтернет-дискурс не тільки як соціальну технологію, але і як дискурсивне
явище, зв’язавши його з практиками самореалізації. Трактування інтернет-дискурсу як феномена,
що виник на перетині епох модерну і постмодерну зумовило звернення до необхідності експлікації
тих знаково-комунікативних форм, які передували Інтернету. Цю дослідницьку процедуру можна
назвати «культурною археологією» (соціогенезис), висновки якої свідчать про те, що самореалізація
людини в епоху Античності локалізована рамками політичного та педагогічного дискурсів.
У середні віки вона була обмежена релігійним, педагогічним і військовим дискурсом; а в епоху
Нового часу педагогічним, політичним і економічним дискурсом. Для сучасності (постмодерну)
властиве поєднання дискурсів педагогічного, політичного і рекламно-медійного. Специфіка
останніх полягає в їх словесно-образному характері, що пов’язано з візуальним характером сучасної
культури, а також посиленням тенденції відчуженості й автономності образу себе в символічному.
Практики самореалізації, вони ж – дикурсивні механізми компенсації травматичності суб’єкта
(Ж. Лакан), локалізуються в дискурсі педагогіки, політики і реклами. Практики автосуб’єктивації
в межах педагогічного дискурсу слід розглядати, як самоосвіту, яка полягає в самоконструюванні
цілісного образу суб’єкта за допомогою пізнавальної активності в просторі Інтернет здійснюваних
аспектах професійної сфери, соціокультурної спільності, визнання власної унікальності – окремості.
Специфіку самореалізації в межах політичного дискурсу можна виразити за допомогою
поняття інтерпеляції (Л. Альтюсер). У цьому випадку «бути суб’єктом» як чогось єдиного означає
практику саморозпізнавання за допомогою ідеології. Суть самореалізації криється у «відповіді» на
«запит» влади, який наразі триває дискурсивно. Нею (відповіддю) є «обертання» суб’єкта, тобто
ототожнення з образом, пропонованим або таким, що нав’язується ідеологією. Практики
самореалізації центровані рекламно-медійним дискурсом слід розглядати в аспекті проблеми
інтенсифікації споживання, або «спокуси» (термін Ж. Бодріяра). Подолання базової неповноти
здійснюється суб’єктом у бажанні, волі до «зваблення», «відповіді» на якусь провокацію реклами,
як «порожнього знаку». Тим самим суб’єкт знаходить символічну цілісність (або її ілюзію)
за допомогою актуалізації бажання (об’єктивувати в споживанні). Таким чином, специфіка інтернетдискурсу як культурно-семіотичного та культурно-антропологічного утворення визначається
практиками самореалізації, локалізованими дискурсами педагогіки, політики, реклами тощо.
Розглядаючи проблематику комунікації в інтернет-мережі в рамках риторичної теорії,
зазначимо, що, не дивлячись на розмаїття характеристик, комунікація в інтернет-мережі багато
у чому діє за такими самими законами, як і реальна. Риторичний аналіз інтернет-дискурсу має свої
особливості, пов’язані зі специфікою інтернет-спілкування. Розглядаючи проблематику комунікації
в інтернет-мережі, в рамках риторичної теорії, буде доречним зазначити, що не дивлячись
на розмаїття власних характеристик, комунікація в інтернет-мережі багато у чому діє за такими ж
законами, як і реальна. Але потрібно чітко окреслити поле діяльності – у даному випадку буде йти
мова лише про текстове спілкування в інтернет-мережі – тобто без залучення аудіо/відеозв’язку.
Це викликано тим, що для останнього способу спілкування надто важко провести чітку лінію поділу
– наскільки така комунікація є віртуальною? Для текстового ж спілкування потрібно відразу
зазначити інший момент. Прагматичні інтерпретації набувають характеру неоднозначних, феномен
брехні взагалі трансформується у конструкт, який потребує нового визначення. Окрім того,
потрібно відзначити, що проблематичним для риторичної оцінки є і, власне, сам «оратор», тобто
мовець, оскільки останній існує лише суто «на віру». Це пояснюється тим, що під час діалогу через
інтернет-месенджер, обидва (якщо учасників двоє) користувачі не бачать один одного, а, отже,
насправді, на місці кожного із них може бути хтось зовсім інший. Це приводить нас до проблеми
«підміни опонента», тобто неможливість зафіксувати та підбирати риторичні прийоми та методи
1

Ажимов, Ф.Е., Шульмин, И.А. (2016). Специфика интернет-дискурса в контексте постметафизического
проекта ж. деррида. Историко-философский екскурс, №12, 116.
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під конкретну ситуацію або людину. Звідси можна вже зробити висновок, що потрібні нові підходи
до актів комунікації в межах риторичних студій.
Використання риторичних модусів логосу, етосу та пафосу в інтернет-спілкуванні має свою
специфіку. Кожен з них – це окрема сфера впливу та апеляцій. Логос – це рівень промови, на якому
оратор намагається апелювати до розуму слухачів (у нашому випадку – читачів). Зазвичай логос –
це сукупність аргументів, подібних до еристичних, які спрямовані на переконання опонента. Навіть
якщо відштовхуватися суто від терміна «логос», то стане вже зрозуміло, що на увазі мається слово,
яке повинен нести оратор. Складність використання в інтернет-спілкуванні такого риторичного
модусу, як логос полягає у тому, що тут важко вирізнити специфічні форми аргументації. Причина
у тому, що у цій царині, в цілому, діють такі самі закони аргументації, як і в реальному спілкуванні
(за деяким винятком, про який вже зазначалося вище – відносно невербального спілкування). Але,
насправді, є суто новий витвір Інтернету – так звані інтернет-меми, що можуть служити як
універсальні точки звернення. Інший рівень – етос. Це ті засоби впливу, які використовують
моральний аспект людської свідомості. Сюди можна віднести все, що, скажімо так, пов’язано
з намаганням апелювати «до совісті». Суто інтернет-явищем виступає прийом тролінгу – метод, що
дозволяє спровокувати співрозмовника на конфлікт, який уможливить подальшу суперечку.
Суміжним з ним явищем виступає флейм – навмисна провокація оратора задля зміщення мети
(теми) діалогу. Тролінг зазвичай оцінюється як негативний метод, але його почасти досить важко
відрізнити від реальної аргументації. Третій рівень – це пафос. Цей модус потрібен для того, щоб
викликати певні почуття, емоції в аудиторії. Ступінь емоційності, чуйності оратора впливає напряму
на тих, хто його читає. Можна говорити про те, що пафос виконує центральну функцію, оскільки
людина – це, в першу чергу, емоційне, а не раціональне створіння, тобто, якщо викликати у неї
потрібний набір емоцій, то ступінь логічності, обґрунтованості аргументів або рівень довіри до
оратора вже не будуть грати такої ролі. Для інтернет-спілкування, знову-таки, існує дуже
специфічна форма прояву пафосу – це смайлики – графічні відображення емоцій. Підкреслимо, що
специфіка віртуальної комунікації з точки зору риторичних модусів полягає в тому, що в цій сфері
відбувається відхилення від класичного тлумачення логосу, етосу та пафосу, хоча інтернет-мем,
тролінг і смайли в цілому виконують свою функцію впливу на аудиторію.
У результаті аналізу підходів до розуміння поняття інтернет-дискурсу, виявлено, що
у сучасних дослідженнях найчастіше застосовуються такі підходи до вивчення зазначеного
дискурсу: когнітивний (Л. Компанцева, П. Сергієнко), семіотичний (І. Ільїна), поліпарадигмальний
(Л. Компанцева), психолінгвістичний (І. Ільїна). Для дослідження специфіки інтернет-дискурсу
доцільно залучати доробоки дисциплін логічного циклу: риторики, теорії аргументації та еристики.
Екстраполяція лінгвістичних розвідок на царину логічного знання, дозволяє серйозно розширити
розуміння такого складного та багатоманітного феномена як інтернет-дискурс. При цьому
відбувається одночасне вивчення і особливостей функціонування мови, і стратегій та форм впливу
на учасників комунікації. Відсутність конкретних методик дослідження, нерозповсюдженість
специфічних методів і прийомів змушує вчених адаптувати традиційні методи до цілей своєї
роботи, проте такі адаптації іноді не враховують особливості інтернет-дискурсу. Отже, інтернетдискурс на сьогодні залишається одним з найперспективніших предметів вивчення, тому кількість
публікацій з цієї теми невпинно зростає в Україні і світі, а тенденції досліджень стають все більш
виразними.
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ІНДІЙСЬКА КУЛЬТУРА
ЯК ОБ’ЄКТ ТВОРЧОЇ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ
У ЄВРОПЕЙСЬКОМУ МИСТЕЦТВІ
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INDIAN CULTURE AS THE OBJECT OF CREATIVE
INTERPRETATION IN THE EUROPEAN ART
In the European art of the late 19 – early 20 century interest in the East found its diverse and
original incarnation in art. Typically, treatment of artists, composers, writers and poets to images
and themes of oriental culture, associated with Orientalism. European art researchers note
extremely wide resonance, that oriental theme received in artistic practices. Styling in eastern
spirit took place along with the serious study of Chinese, Indian and other Asian cultures. East,
often personified in the image of India began to be realized as a cultural ideal also for its spiritual
guidance from the Western world. India is often present in literary and poetic, music and drama
works of modern times.
Key words: art, artistic creation, modern times, India, East.
У європейському мистецтві XIX століття величезною заслугою романтиків можна вважати те,
що вони почали вивчати поетичний і містичний Схід. З їх появою європейська література дізналася
імена таких видатних представників східної поезії як Сааді, Рудакі, Нізамі, Хайяма, Фірдоусі.
До епохи романтизму Схід був для Європи якоюсь алегорією: до Сходу зверталися, намагаючись
приховати за цим злободенні натяки («Перські листи» Монтеск’є, «Кандид» Вольтера та ін.).
У Європі склався стереотип сприйняття людини Сходу як людини істинної, цільної, вільної.
Європа сприймала Схід за принципом контрасту: все, що погано на Заході, на Сході добре. І Схід
залишався для Європи землею обітованою, царством мудрості і справедливості. Лише в кінці
XVIII століття починається вивчення культури Сходу, проникнення в її зміст. Одним з перших
І. В. Гете звернув увагу на скарбницю східної літератури, що знайшло відображення в його
«Західно-східному дивані» і прологу до «Фауста», написаним ним під враженням від санскритської
драми Калідаси «Сакунтала». «Вплив санскритської літератури на нашу епоху, – відзначав
Шопенгауер, – буде не менше, ніж вплив грецької літератури в XV столітті під час Відродження»1.
Яскравим прикладом музичної інтерпретації образів Сходу в цілому і індійської культури є
творчість К. Дебюссі, що обумовлено творчими уявленнями французького композитора. Як відомо,
характерною рисою поглядів К. Дебюссі на мистецтво і культуру є синтетичність сприйняття, сплав
всередині античності, збірне розуміння Сходу, з’єднання античності, християнства та буддизму, і,
нарешті, – об’єднуюче сприйняття Заходу і Сходу.
Творчість К. Дебюссі відносять до імпресіонізму, однак його музика представляє собою
перехідну форму від пізньої романтичної музики до модернізму в музиці XX століття.
К. Дебюссі активно звертається до образам культури Індії та буддизму. «Зустріч» Дебюссі і
Сходу зазвичай датують 1889 роком, коли він, побувавши на Всесвітній виставці, познайомився
з яванською музикою. Згадки про ці враження зустрічаються в листах, рецензіях, статтях Дебюссі і
в 1895, і на початку 1900, і в 1913 роках. Але якщо античність приваблювала композитора протягом
усього його життя, то інтерес Дебюссі до Сходу різко зріс в 1900-1910-х років. Наприклад,
в 1912 році він згадує в рецензії на концерт Ж. Е. Колонна закони конфуціанства, яванську музику
і «східні тканини», без яких не існує сьогодні хорошого оркестру»2.
1

Абашев, В. (1993). Танец как универсалия культуры серебряного века. Универсалии Серебряного века.
Пермь, 7-19.
2
Гуревич, П. С. (2001). Философия культуры: учебник для высшей школы. НОТА БЕНЕ. 15. 458
128

EUROPEAN PHILOSOPHICAL AND HISTORICAL DISCOURSE • Volume 3 Issue 1 2017

Серед друзів Дебюссі було чимало тих, хто надзвичайно цікавився Сходом (Л. Лалу,
А. Мессаже, Р. Годе, Сегелан, Туле), а також езотеричними і окультними вченнями, які широко
розповсюдилися в кінці XIX – початку XX століть в європейських країнах.
Інтерес до Індії для К. Дебюссі – це інтерес до іншого мислення і інших цінностей, такий
характерний для французької (і ширше європейської) культури кінця XIX століття. Останній
обумовлений виникненням таких наукових дисциплін, як санскритологія та індологія, і появою
перекладів «Бхагаватгіти» на латину і європейські мови (найбільш повний переклад на французьку
мову був зроблений вперше Ж. Бюрнуфом у 1861 році). Але особливого поширення «Гіта» і
індійська культура отримали в кінці століття. Поль Бурже, друг юності Дебюссі і один
з «законодавців літературної моди» 1870-80-х років, писав, що «... в душі кожної освіченої людини,
яку розривають думки, криється буддист»1.
В якості яскравого прикладу він наводить творчість глави парнаської школи Леконта де Ліля
з його «Бхагават». З ім’ям цього поета пов’язані кілька творів Дебюссі: два невиданих камерновокальних твори – «Еклога» (1881) для сопрано і тенора без супроводу і романс «Дівчина з волоссям
кольору льону» (1882), що дав назву одній з фортепіанних прелюдій композитора.
Оригінальним заломленням образів індійської культури з’явився фортепіанний цикл Ф. Бузоні
«Індійський щоденник» (1910), а також його «Індійська фантазія» для фортепіано з оркестром
(1913), у яких втілилися уявлення європейського композитора про особливості музичної мови
індійської музики втілені за допомогою прийому стилізації.
Образи Сходу знайшли своє оригінальне втілення в творчості Дж. Пуччіні, а саме в його
операх «Турандот» і «Мадам Батерфляй». Інтерес композитора до східної культури відповідав
загальним художнім тенденціям межі XIX – XX століть, коли захоплення неєвропейської екзотикою
захопило всю Європу. Дж. Пуччіні став першим західноєвропейським композитором, який відкрив
в музиці світ Японії. Як і Верді в «Аїді», він не прагнув до етнографічної достовірності, а намагався
передати в музиці своє художнє відчуття Японії. Наскільки переконлива Японія Пуччіні, можна
судити по тій величезній популярності, який користується «Мадам Баттерфляй» у самих японців.
І все ж головним завданням композитора була не стилізація японської культури, а розкриття
людської драми.
Легенда про прекрасну дочку Неба, жорстокосердну принцесу Турандот європейському
читачеві стала відома завдяки збірці перських казок «Тисяча і один день», виданій орієнталістом
Франсуа де ла Круа в 1711 році в Парижі. На театральних підмостках Турандот з’явилася
в 1729 році, коли на паризькій ярмарку Сен-Лоран вперше була показана знаменита комічна опера
Лесажа і Д’Орневаля «Китайська принцеса». Славний шлях найвідомішої принцеси Китаю
продовжився в Італії – привезена з-за Альп таємнича красуня зачарувала венеціанця К. Гоцці, і
в 1762 році він присвятив їй одну зі своїх найвідоміших казок для театру.
У XIX столітті сюжет про Турандот привернув увагу Німеччини: в 1801 році Ф. Шиллер,
піддавши значній переробці казку Гоцці, створив п’єсу, що століття не сходить з театральних
підмостків Європи. Протягом XIX століття до образу екзотичної китайської принцеси зверталися і
композитори. Поки міф про Турандот не знайшов свого досконалого вираження в опері Пуччіні,
в різних куточках Європи з завидною регулярністю з’являлися все нові музичні твори навіяні
легендарної принцесою Китаю. Музику до п’єси (в переробці Ф. Шиллера) написав К. М. Вебер,
опери – К. Блюменредер, Ф. Данці, К. Г. Рейсігер, Г. С. Льовенсхольд, Ф. Бузоні, балет – Г. фон
Айнем.
У зв’язку зі зверненням європейців до образів індійської культури слід згадати «Химери»
Ж. де Нерваля, «Загальний курс літератури» А. де Ламартина, а також статтю І. Тена про буддизм,
написану близько 1889 р., що виникла з приводу відомої книги Ф. Кеппена «Історія буддійської
релігії». Французький письменник кінця XIX століття Поль Бурже стверджував, що «... загальна
основа, яка пов’язує між собою мріяння всіх людей одного покоління – Індійський півострів і його
релігійні образи»2.
Не була обійдена орієнтальна тематика і російської філософією XIX століття: до неї
зверталися В. Соловйов, Н. Данилевський, П. Чаадаєв, Л. Карсавін. Причому, інтерес російської
філософії до дихотомії Захід-Схід має досить специфічний характер, так як завжди був пов’язаний
1

Бонгард-Левин, Г. М. (1993). Древнеиндийская цивилизация. 2-е изд., испр., доп. Москва. 28 320.
Kelley, R. T. (2000). Tradition, the Avant Garde and Individuality in the Music of Olivier Messiaen: Musical
Influences in Méditations sur la mystére de la Sainte-Trinité. Graduate Seminar in Music. 29.
2
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з питанням про культурну ідентифікацію російської національної свідомості, про самовизначення
російської культури1.
Індія на зламі XIX-XX століть стала для російської культури країною обітованою, магнітом,
який потужно притягував до себе думки і сподівання російської культури. «Індія, – писав
Н. Ф. Федоров – досі грала роль спокусливого дерева пізнання добра і зла; всі народи, що мали
значення в історії, куштували від нього, і епоха такого куштування була часом їх процвітання і
разом падіння. Всі великі, так звані всесвітні, монархії, як Вавилон, Ассирія, виникли на роздоріжжі
в Індію; Фінікія, Царство Соломона також зобов’язані своїм піднесенням і падінням зносинами
з нею; (...) Греко-Македонія, Рим і Візантія лежали на тих же шляхах. Італія і Німеччина в середні
століття своїм піднесенням були зобов’язані тому самому шляхові через них до Індії; вони пали,
коли були відкриті інші шляхи, і тепер знову піднімаються завдяки відкриттю Суецького каналу»2.
Тема Індії в російській літературі є досить ранньою. Маючи своїм джерелом давньоруську
літературу, вона з плином часу видозмінювалася, набувала нових рис, але залишалася постійним
об’єктом уваги російських письменників. Ще в давньоруському світовідчутті саме Індія займає
особливе місце як країна мрій, колиска мудрості, втілення раю на землі.
До образу Індії зверталися багато російських письменників XIX століття. Так чи інакше,
індійська тематика представлена в творах і іменитих і маловідомих письменників:
М. В. Ломоносова, І. А. Крилова, І. С. Тургенєва, Л. М. Толстого, П. А. Каленова, М. Д. Деларю ,
Д. П. Ознобишина, А. А. Фета, С. Я. Надсона, Д. С. Мережковського, К. Д. Бальмонта, А. Білого,
В. Я. Брюсова, І. А. Буніна, М. С. Гумільова, Вяч. Іванова, М. А. Волошина, В. Хлєбнікова,
Н. А. Клюєва, М. К. Реріха.
Російські композитори також часто зверталися до теми казкового Сходу, який давав їм
можливість ввести в музику своїх опер незвичайні і виразні орієнтальні мелодії і ритми.
Це зумовило цілий напрям в російській музиці XIX століття, яке отримало визначення «російського
орієнталізму».
Барвистий казковий світ Сходу отримав своє втілення вперше у М. І. Глінки (звідси і бере
початок орієнталізм в російській класичній опері), показаний в тісному зв’язку з російською,
слов’янської тематикою. Орієнтальна тема російської музики була закладена в творчості
М. І. Глінки, який в своїй опері «Руслан і Людмила» широко використовував можливості втілення
східної («орієнтальної») теми. Його принципи оркестрового колориту, звернення до особливостей
ладово-гармонійної та ритмічної специфіки східного фольклору відкрили для музикантів наступних
епох шляхи російської музичної орієнталістики. З тих пір східний елемент майже у всіх російських
композиторів став улюбленою областю застосування фантазії і винахідливості.
М. А. Римський-Корсаков звертається в своїх операх до образів Індії (знаменитий Індійський
гість в опері «Садко»), один з найяскравіших орієнтальних образів в російській опері – образ
Шамаханської цариці з «Золотого півника». Н. А. Римському-Корсакову, як нікому іншому,
судилося не тільки якнайширше використовувати східну тему для своїх творчих цілей, але істотно
розширити цю область.
Переважна більшість російських композиторів, які зверталися в своїх творах образам Сходу,
розуміли їх, головним чином, як уособлення пристрасності і поривчастої, чарівної млості і
вишуканої краси. Втілення цих характерних особливостей пов’язувалося, як правило, з можливістю
застосування колоритних гармонійних і ритмічних поєднань. М. А. Римський-Корсаков у втіленні
східної тематики йшов у своїй творчості шляхом, розпочатого його великим попередником –
М. І. Глінкою. Тому в його інструментальних орієнтальних творах ( «Антар», «Шехерезада») «... ми
знаходимо цілий світ, що обіймає велику гаму всіляких настроїв, а не тільки пристрасті і млості, як
наприклад у Балакірєва, або ж дикості і варварства, як у Бородіна ( половецькі танці)»3.
Шамаханська цариця – це образ східної красуні, яка заворожує своєю чарівною красою і
чарами недалекого царя Додона. Однак її краса і пристрасність нічого спільного не має з теплотою і
щирістю людського почуття. В образі спокусниці, підступної чарівниці Н. А. Римський-Корсаков
передав характерний для пушкінської поезії блиск і сарказм. Спокушаючи Додона, Шамаханська
1

Каган, М. С., & Хилтухина, Е. Г. (1994). Проблема» Запад-Восток» в культурологии: взаимодействие
художественных культур. Москва: Наука.55 160
2
Федоров, Н. (2013). Вопрос о братстве, или родстве, о причинах небратского, неродственного,
т. е. немирного, состояния мира и о средствах к восстановлению родства. Litres.245.
3
Корзухин, И. (1910). Римский-Корсаков и Рихард Вагнер. Берлин, Штольберг и Ко.3.
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цариця переслідує цілком певну мету: стати царицею Додонова володінь, завоювати його царство.
Тому образ цієї героїні – одного з найколоритніших музичних втілень орієнтальної теми
в російській музиці – є в деякому роді і войовничим, злим і підступним. Не випадково
Т. Чередниченко, характеризуючи вигляд Шамаханської цариці, робить акцент на негативній
стороні цього образу: «Музична характеристика Шемаханської цариці не просто орієнтальних, але
навіть в чомусь інфернальна, страшна»1.
Таким чином, можна констатувати той факт, що інтерес європейської культури до Сходу
спостерігався ще задовго до зламу XIX-XX століть, починаючи з самої античності. На перших
етапах свого формування інтерес європейців до східної культури розвивався під знаком
протиставлення «цивілізованого», «свого» світу і «варварського», «чужого». Однак, починаючи
з епохи Ренесансу, Схід, часто персоніфікований в образі Індії, починав усвідомлюватися як якийсь
культурний Ідеал, відмінний за своїми духовними орієнтирами від західного світу, і проповідує
єдність Людини і Природи, Божественної Мудрості і сакрально-містичного розуміння світобудови.
Саме в такому варіанті «земного Раю» Індія все частіше присутня в літературно-поетичних творах
Нового часу.
У західноєвропейському мистецтві також можна відзначити образи східної культури,
і зокрема, індійської, які послужили об’єктом художньої інтерпретації у творах К. Дебюссі,
Ф. Бузоні, Дж. Пуччіні.
В цілому можна стверджувати, що інтерес європейського світу до образів і тем Сходу та Індії
конкретно, пов’язаний, перш за все, з кризовими явищами європейської культури в цілому, яка,
черпала в «чужий» традиції нові і свіжі сили, нові світоглядні ідеї і ідеальні цінності. З іншого боку,
можна розглядати інтерес до Сходу як спробу європейського мистецтва значно розширити
горизонти художньої змістовності і виразності, «освіжити» «свою» традицію. У будь-якому
випадку, очевидним залишається той факт, що Схід для європейської свідомості зламу XIXXX століть і наступного століття XX з’явився невичерпним джерелом образів і тем, оригінально
і різноманітно переломлених в художній практиці.
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ON THE QUESTION OF CONCEPTUALITY
OF KARL JASPERS’ AXIAL AGE IDEA
This article studies the problem of conceptual basics of Karl Jaspers’ Axial age theory. It briefly
describes argumentation of main opponents of the theory. The hypothesis is put forward
claiming that unsolved problems (a kind of “blank pages”) in Karl Jaspers’ concept are
paradoxically related to the necessity of distinction between two symbolic visual images
attached to the Axis conceptual field.
At the same time, the author offers a solution to the problem, namely: it is shown that proving
the validity of Karl Jaspers’ undoubtedly productive theoretical idea (regarding the Axial Age as a
historical phenomenon, which definition will provide comprehension of the world history
meaning in general) is to be based on the comparative analysis of the concepts of two scholars –
Mykola Chmykhov and Karl Jaspers and with implementation of simulation modeling.
It is concluded that the proposed path of study is the most effective and optimal, for it may
become a solution to important scientific questions which have been raised but not solved
within the Jaspers’ concept.
Key words: “axial age”, “axis”, cosmic law, comparative analysis, modeling method, East-West
bifurcation.
“Axial age”, as it was interpreted by the German philosopher K. Jaspers, is a moment of spiritual
breakthrough, the spiritual transformation of society marked by synchronicity (8-2 century BC, with
"epicenter" in the 5th century BC.) and geographically fixed within five relatively independent
(autonomous) regions of the world – Greece, Judea, Iran, India and China. According to K. Jaspers, “axial
age” is not only one of the four selected by him important stages of the history and culture of mankind, to
which he includes so-called “Promethean era” – primitive age, “era of the great cultures of antiquity" –
glorious civilizations of the Bronze Age (culture of ancient Egypt, Mesopotamia, etc.), then actually “axial
age” and “era of science and technology”1; but “axial age” for him was a special milestone of historical
development, which should be defined as a center, a kind of "starting point" of world history in general.
Moreover, the main theoretical argument in K. Jaspers’ concept of “axial age” is based on that premise,
according to which the definition of the meaning of “axial” period opens up the possibility of adequate
interpretation of the meaning of the whole of world history2.
However, K. Jaspers’ idea of “axial age” was ambiguously accepted by scientific community. It gave
rise to a considerable number of its ardent supporters, but also those who tried (and sometimes – quite
reasonably) to somehow “undermine” foundations of its conceptualization.
Among the latter is particularly distinguished German historian Jan Assmann, who believed that what
K. Jaspers called spiritual “breakthrough” of “axial age” should be interpreted as merely just a statement
of transition from the so-called “ritual coherence to the textual”, which, owing to the spread of writing, took
place in different regions during the first millennium BC and therefore can not be “inscribed”
in chronological limits of “axial age” defined by K. Jaspers3. Finally, Jan Assmann, in fact, denied
conceptuality of the theory of “axial age”, and categorically stated: “...I have to admit that I can not bring
1

Ясперс, К. (1991). Смысл и назначение истории. Москва: Политиздат, 53.
Ясперс, К. (1991). Смысл и назначение истории. Москва: Политиздат, 32-39.
3
Ассман, Ян (2004). Культурная память: Письмо, память о прошлом и политическая идентичность в высоких
культурах древности. Москва: Языки славянской культуры, 314.
2
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myself to believing in “axial age” as a global turnaround in the universal history ... Excessive fascination
with time and simultaneity is a birth defect of the “axial age” theory, which gives it rather mythical than
theoretical nature” 1.
On the other hand, Russian scientist V.Yeremeiev stated that in Chinese tradition in the 12-11 century
BC (the era of the Western Zhou) the king Wen Wang developed “axial”, by essence, doctrine of
“Protoarithmosemiotics”, which has already contained the basic ideas regarding spiritual revolution of the
“axial age” (namely: 1 – “new understanding of the purpose of a human” as an effective structure
of cosmogenesis; 2 – “awareness of opportunity to influence own destiny through self-development”, which
suggested ascension through psycho-cosmos to the highest – transcendent – origin); in this regard,
chronological boundaries of the “axial age”, proposed by K. Jaspers, should be revised, and therefore taken as
far back to the time of the founding of Western Zhou Dynasty, i.e. the 12-11 century BC2.
However, Ukrainian historian and philosopher Y. Pavlenko, accepting K. Jaspers’ basic
argumentation regarding “axial age”, at the same time draws attention to the fact that the German
philosopher only managed to capture this phenomenon, but could not explain it, or at least link it “with
other stage changes that occurred before and during marked centuries” 3.
In our view, the abovementioned ambiguity of scientific views on understanding the essence of
“axial age”, so as rejection of its chronological limits defined by K. Jaspers, directly and primarily linked to
the fact of existing synonyms within the conceptual field of “axis” in German, where the general concept
“axis” has two semantic nuances, two meanings assigned to various words: German word “Angel” fixes
idea of “axis” as the center of something, while the word “Achse”, used by K. Jaspers, fixes the idea of
“axis” as a vertical, which crosses a horizontal. Remarkable is the fact, that the idea of “axis”, regardless of
the means of its verbal expression in any specific language, in the mind of any person, as a rule, are two
visual images that are fully consistent with the outlined above synonymous couple in German: visual
images of axis as a vertical in a horizontal plane (the image of their intersection) on the one hand, and the
axis as the center of anything – on the other. If we apply these visual images to the semantics of “axial
age”, we will receive distinction of two different semantic spaces:
• the first visual image of axis (the idea of axis as a vertical, which crosses a horizontal): in this
case, “axial age”, “axial” cultures are perceived as a synchronic vertical line that crosses the diachronic axis
of world history (horizontal);
• the second visual image of axis (the idea of axis as the center of anything): in this case, “axial
age” is seen as central, climax moment of the history, which meaning definition allows understanding the
essence of world history in general.
Choosing metaphorical image of axis to describe the phenomenon of “axial age” K. Jaspers indirectly
quoted Hegel, who in his lectures on philosophy of history called the idea of the trinity of God defining –
“... the axis around which world history rotates. History starts in this point and goes from here forward”4.
“While these statements, – reasonably notes Hans Joas, – may sound like a source for Jaspers’ book title,
the problem with the whole quote is that Hegel in German original did not use the word “axis”, he used
“Angel” – a word which is usually translated as a “hinge on the door; essence of a conversation, issue;
rotation around the core issues of thought” or “point of rotation, fulcrum; rod; the main point; center”.
Could it be possible that Jaspers’ confusion between “Achse” and “Angel” is the origin of the term that we
all use today?” “More interesting is that – Hans Joas adds reasonably – all these questions are philological,
however intellectual origin of the idea itself is a problem” 5.
The paradox of Jaspers’ choice between German words “Achse” and “Angel” is, in our opinion, in
the following. K. Jaspers at the first few pages of his book highlights the main theoretical thesis about
“axial age” as a historical phenomenon, defining the essence of which opens the way to comprehend the
meaning of world history in general, that means he used the meaning of “axis” as the center of something
“hinge on the door”, the point of rotation around the main issue. Based on this, Jaspers’ readers hope to find
1

Assmann, J. (2012). Cultural Memory and Myth of the Axial Age. The Axial Age and its Consequences. Cambridge,
Massachusetts, and London, England: The Belknap Press of Harvard University Press, 398.
2
Еремеев, В.Е. (2005). Символы и числа «Книги перемен». 2-е изд., испр. и доп. Москва: Ладомир, 492-494.
3
Павленко, Ю.В. (2000). Історія світової цивілізації: Соціокультурний розвиток людства: навчальний
посібник. Вид. 2-ге, стереотип. Київ: Либідь, 211-212.
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Гегель, Г.В.Ф. (2000). Лекции по философии истории. Санкт-Петербург: Наука, 339.
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Hans, J. (2012). The Axial Age Debate as Religious Discourse. The Axial Age and its Consequences. Cambridge,
Massachusetts, and London, England: The Belknap Press of Harvard University Press, 10.
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confirmation of this important theoretical thesis. However, this does not happen: K. Jaspers left all those
questions unresolved, turning them into “white spots”. In addition, attention is attracted by the indisputable
fact that K. Jaspers, trying to explain the nature of spiritual conflict of “axial age”, only made uncertain
statements about its characteristics (“horror of the world”, “own helplessness”, “precipice”, “radical
questions”, “liberation and salvation”) or generalizing considerations such as: a person “has the impression
that he\she lives at a late stage of development, moreover, in a period of a decline. People feel the proximity
of the catastrophe, eager to help with understanding education, introduction of reforms”1. Thus, the “white
spots” in the book of K. Jaspers are basic, crucial, fundamental questions: if there is a spiritual “gap” – then
how exactly it reveals itself; if in “axial” cultures there is the idea of “salvation” – then how it occurred; if
there is the spiritual “catastrophe” – then what is its fundamentally important essence?
Finally, in this regard, we can put forward an assumption that this circumstance (extremely serious
issues, put by K. Jaspers, with no direct answers to them) has provoked the situation in which the theory of
“axial age” was not unequivocally accepted by the scientific community and gave a wide scope not only for
its arbitrary interpretations, but also to its serious criticism – even to denial of its conceptualization, as we
can see in Jan Assmann’s works.
So, K. Jaspers not accidentally allow philological confusion between “Achse” and “Angel”: without
giving necessary arguments in support of his main theoretical thesis (“axial age” as the notional center of
the world history); he tried to confirm the idea of “axis” in another sense – axis as a vertical, which crosses
a horizontal, that is not actually “Angel”, but “Achse”. But such type of “argumentation”, which could be
called just merely a list of characteristic traits of “axial age”, is, in our opinion, nothing like actually fixing
the main features of this historical phenomenon, but not explaining its principally important essence in the
broader context of pre-“axial”, “axial” and post-“axial” cultures.
Thus, according to K. Jaspers the following features should be recognized the characteristic traits of
“axial age”:
• synchronicity (8-2 century BC);
• autonomy;
• spiritual (ideological) parallelism; parallelism (identity, similarity) of “spiritual processes” in terms
of their content;
• the existence of so-called personalistic idea (as common ground for this kind of ideological
parallelism), which comes down to persons’ understanding of themselves as a microcosm within the
macrocosm – the Universe, the Universum; more precisely, the presence of what was called by K. Jaspers
“discovery” of “personality” – the fact of human awareness about their involvement in the transcendent
very foundation of the world (K. Jaspers’ quote: “... a person realizes being in general, itself and its limits”;
“...learns the absolute in depths of self-awareness and clarity of the transcendent world”2; “at axial age, the
opening of what later became known as mind and personality took place”3);
• locality (a manifestation of the phenomenon of “axial age” not on the scale of the entire globe, but
only within three of its relatively small spatial areas: at the West, in India and China – “three centers of
spiritual radiation” according to K. Jaspers terminology);
• registration of urgent spiritual crisis (“spiritual chaos”) and development of the idea of “salvation”
from a spiritual “catastrophe”;
• comprehension of world religions as a direct “product” of “axial age”, which was finally
implemented and the concept of “salvation”;
• fixation of the fact that a person realizes own historicity and origin and emergence of the related
need to create all sorts of periodization of historical time;
• K. Jaspers’ evaluation of “axial” era as the era which completion was marked by the creation of
great empires;
• a statement of the sharp transition from myth to logos, that is the origin of philosophy and the
beginning of active and deliberate philosophical reflection on the meaning of mythological texts and
therefore “transformation” of the latter, their “comprehension at great depth”.
In our opinion, the abovementioned list of characteristic traits of “axial age” just proves conclusively
that putting forward as the main theoretical postulate the idea of “axial age” as the starting point of world
1
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history, the definition of which meaning would shed light on the essence of all history of the mankind
(the first visual image of axis), K. Jaspers at the same time, did not provide any substantiated evidence
in favor of this idea. On the contrary, the whole argument of the German thinker directed, oddly enough,
on the other – to confirm the thesis of the presence of different types of synchronous transformations during
the “axial age”, and this, in general, corresponds the semantics of the second visual image of axis – the axis
as a vertical, which crosses a horizontal.
Exactly such paradoxical situation does confirm the existence of “white spots” in the concept
of K. Jaspers, i.e. existence of open critical questions that have remained open. The table below aims
to demonstrate the available range of such “unanswered questions” in Jaspers’ theory of “axial age”.
Type of synchronous transformation

Unanswered questions

Cultures of the “axial age” produce their “spiritual
product” autonomously.

But what are the reasons for such autonomy? What
gave the possibility to be spiritually self-reliant?

In the “axial age” emerges spiritual (ideological)
parallelism (uniformity) of “spiritual processes”
in terms of their content.

But didn’t this type of spiritual parallelism take place
before the “axial age” – particularly in the Bronze Age
cultures?

“Axial age” develops the idea of transcendence
(personalistic idea, the idea of “discovery”
of “personality”).

But did this idea arise at this exactly historic time?
Or was it earlier? Wasn’t it in the Bronze Age? After
all, a theory of the human aura was developed in the
culture of ancient Egypt.

Essential attribute of the “axial age” is such
characteristics as locality.

But why did “axial” cultures develop in those particular
parts of the world? And why did only in those places?

In the “axial age” emerges spiritual crisis (according
to K. Jaspers “catastrophe”, “spiritual precipice”).

But what is the essence of this spiritual crisis?

In the “axial age” emerges the idea of “salvation”.

But from what is that “salvation”?

World religions emerged as a “product” of the “axial
age”.

But can we consider emergence of world religions as
chronological boundaries of the “axial age”?

In the “axial age” historical consciousness wakes up,
thus bringing forth to the first periodization of the
“axial age”.

But why did the need to comprehend the past history
arise exactly at that moment? Why didn’t it arise
earlier?

The “axial age” was completed by creation of powerful
empires (like the Oriental despotisms of the Bronze
Age).

But what was the reason for their formation? And why
did they appear just than? And why did such type as
oriental despotisms?

In the “axial age” took place transition from myth to
logos associated with the origin of philosophy, and
with purposeful reflection on the meaning of
mythological texts.

But why did just than, in the “axial” period, emerge a
need to explain a content of mythological texts through
the language of philosophy? Why did just than emerge
what we now call “thinking of the second step”, i.e.
thinking about thinking?

This list of unanswered questions is the best evidence to prove the opinion that K. Jaspers only
managed to capture the phenomenon of the “axial age”, but could not explain it. However, in our view,
answers to most of these questions are possible after comparative analysis of K. Jaspers’ and
M. Chmykhov’s concepts.
We believe that comparative analysis of the concepts of these two scientists should be based on the
simulation of historical process that can solve precisely this kind of difficult and yet fundamentally
important issues. Simulation method allows not only to outline the general contours of the concepts of
various authors, but to reach the solution of complex problems (“white spots”), which are not solved in the
framework of one of the authors, but may still be solved by “superimposing” concepts of different authors
on each other. The example of such approach just may be the comparative analysis of K. Jaspers’ and
M. Chmykhov’s concepts aimed at defining the essence of the “axial age” and its role in the context of
world history. The main objective of the proposed model will be to superimpose K. Jaspers’ “axial age”
concept on M. Chmykhov’s idea on dynamics of ideological models within the cosmic stage of mankind’s
worldview.
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M. Chmykhov is well-known in scientific community as the author of unique in its kind
cosmoarchaeological concept of historical transformation. Paying attention to the cyclical nature of the
cultural-historical process, as its main phases (in particular – historical eras and their periods)
chronologically consistent with the rhythm of cosmic cycles, M. Chmykhov was not limited by mere stating
of that cyclicity; he tries to follow the general line of deployment of the global history, proceeding to the
issue of its direction, and thus – linearity. Furthermore, the main criterion for development of his linear
paradigm of history is, fixed in the materials of archaeological sites and traced throughout all of recorded
human history, dynamics of worldview models of humanity.
Insightful in its entirety research of specific material and spiritual culture, starting from the earliest
stage of anthropogenesis (from the Stone Age), allowed M. Chmykhov to conclude that there are two
fundamentally different systems of human worldview:
• precosmic, based on the tjurunga cult and ideas about totem;
• cosmic, for which is typical understanding of existing laws in nature and the Universe,
understanding rhythm of planetary processes, their impact on life of both society and an individual.
Precosmic system of worldview emerged in the days of primitive society: it covered Paleolithic and
Mesolithic periods. On the next historical era – the era proto-Neolithic – cosmic system of worldview
emerged, which, according to M. Chmykhov still continues. If the core of worldview model of precosmic
stage is the idea of totem, the notional center for worldview model of the cosmic stage is the idea of
universal cosmic “law”. This “law” has received the status of “universal” precisely because absolutely
everything in the Universe is subjected to its action: space, nature, climate and, what is extremely essential,
society and an individual person as important and integral components.
It should also be noted that later the idea of universal cosmic “law” was widely used in philosophical
systems of leading ancient civilizations. What is interesting, having identical essential characteristics, this
“law” received specific names in different regions of the world: “Rta” in India, “Tao” in China, “Maat
in Egypt (interesting is ancient Egyptian myth “Pharaoh Menkaure and the goddess Maat”), “Me”
in Mesopotamia, “Arta” in Iran, and so on.
Since the proto-Neolithic era mythological consciousness obtains a whole range of cosmological
ideas, namely the idea dismembered Universe, the idea of two worlds (the world of the living and the world
of the dead), the idea of the threefold Universe, the idea of three stages of world creation and threefold
creative force, the idea of universal cosmic “law” as the basis and essence of the model of organized
Universe, the idea of zodiac version of this model, and so on.
M. Chmykhov did not limit the study of the dynamics of human worldview systems to a statement
that there are two basic models – precosmic and cosmic. The researcher also had a goal to trace whether
there were any specific worldview changes directly within the cosmic system. In order to briefly explain the
nature of these changes during proto-Neolithic – late Iron Age, for each of the eras we’ll apply
an ideological “formula”, which main components are:
• N = predominance of natural forces in the worldview, associated with focus on the idea
of universal cosmic “law”, over social;
• S = predominance of social factors in the worldview over natural.
Variations of this “formula”, which indicate character of the dynamic changes in the system
of human worldview during the cosmic stage, are demonstrated in the following table:
The proto-Neolithic
Era

The Neolithic Era

The Bronze Age

The Early Iron Age

The Late Iron Age
(modern era)

N>S

N>>S

N>=S

S>N

S>>>N

As the table shows, predominance of natural forces over social was typical for worldview matrix
of the proto-Neolithic, Neolithic and Bronze cultures. Only since the Early Iron Age tendency is evident to
transform worldview “formula” N>S, tested for thousands of years, in absolutely opposite – S>N.
Thus, in the proto-Neolithic era when the cosmic system of the worldview was formed, natural forces
clearly dominate over social factors in the worldview (N>S). In the Neolithic era took place deepening
of proto-Neolithic worldview, associated with formation of ideas about the second stage of the zodiac,
the phenomenon of astronomical precession, etc., which generally corresponds to the N>>S. The Bronze
Age was culmination of the worldview, grounded on the deification of the natural cycle, as evidenced
by deliberate orientation of absolute majority of social strata into the system of cosmic thinking, because
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such orientation was authorized by principles of governance based on the idea of a ruler as a regent of God
on Earth (it is consistent with N>=S).
Transformation of the worldview matrix in the early Iron Age (S>N) is described by M. Chmykhov
as follows: “...this transfer in the worldview from natural to social forces, a gradual departure from
coordination of human activities with the cycles of nature and as a result – the loss of many knowledge,
partial reconsideration of symbols, the decline of the role of the Zodiac” 1.
As for the worldview matrix of the modern historical era (the late Iron Age), so taking into account
tracing of the main stages of Western civilization, we cannot discard that it was the Renaissance with its
anthropocentric worldview attitude that “untied hands” of technical and ecological civilizations of Modern
and Contemporary eras. Moreover, current apogee of this undoubted priority of social forces over natural,
clearly indicates that the worldview matrix of the Modern era is most likely S>>>N.
Thus, the transformation of fundamental worldview “formula” N>S into its absolute antipode
happens, according to M. Chmykhov, since the Early Iron Age. But the “axial” period, defined by
K. Jaspers, was fixed within precisely this historical era (in particular – within the middle of the three
periods, which synchronizes with the chronological limits of the “axial age” – 8-2 century BC). Finally,
after “superimposing” theoretical “parameters” of both concepts (concepts by M. Chmykhov and
K. Jaspers) in schematic form we received the next visual model:
precosmic system of the worldview (idea of TOTEM)
“axial age” of K. Jaspers
(8 –2 century BC)
WEST (S>N)

N>S

N>>S

Paleolithic Mesolithic proto-Neolithic Neolithic
“golden
age”

“silver
age”

N>=S

Bronze Age

S>N

Early Iron Age

“copper
age”

S>>>N

Late Iron Age

“iron
age”

EAST (N>S)
12 century BC
(Trojan war)

cosmic system of the worldview
(idea OF UNIVERSAL COSMIC “LAW”)
1

Чмихов, М.О., Кравченко, Н.М., Черняков, І.Т. (1992). Археологія та стародавня історія України:
Курс лекцій. Київ: Либідь, 169.
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Due to this scheme, it is obvious that K. Jaspers’ “axial age” coincides with the historical moment,
which, according to M. Chmykhov, had a risk of transformation of fundamental worldview “formula” N>S.
Finally, based on comparative analysis of K. Jaspers’ and M. Chmykhov’s concepts, we have reasons
to conclude that the cause of spiritual breakthrough of the “axial age” cultures and the cause of the “axial
age” was primarily a response to the situation of spiritual crisis, induced by a very real threat
of transforming the fundamental, tested for thousands of years, worldview “formula” N>S (priority
of natural forces in the worldview over social), based on the concept of universal cosmic “law”, according
to which life of society and an individual need to be consistent and balanced with the rhythm of the Cosmos
and Nature, into its absolute antipode – S>N (predominance of social factors in the worldview over
natural). Now, in particular, becomes clear the idea of “salvation” which sounds so passionately, for
example, in the Indian Upanishads and in the dramatic works of ancient Greece (recall in this respect the
tragedy of Sophocles “Antigone”).
So, we can confidently say that all the great amount of religious concepts of the “axial age” arises,
in fact, with the one important goal, with the one “supertask” – in any case, under any circumstances to
prevent change of established (tested for thousands of years) worldview priorities, i.e. to prevent possible
dangerous worldview transformation of N>S “formula” into opposite, and therefore to prevent deployment
of urgent spiritual crisis, literally – to be saved from it. So, it turns out, that was the real essence of the idea
of “salvation” stated by K. Jaspers!
However, the “axial age” (as it is shown on the scheme) should be also considered as a point
of bifurcation (lat. bifurcus – “bidental”; eng. bifurcation – “branching”, “furcation”, “differentiation”)
of the West and East cultures. This means that West and East have differently responded to the crisis in the
spiritual sphere in the middle of the first millennium BC – that is, during the “axial age”. And the East, so
to speak, have done everything possible to prevent adverse scenario of probable changes in the fundamental
worldview matrix, and, as a result, the East indeed “defended” N>S “formula” and left it intact; the West, at
the same time, despite everything failed to achieve the similar purpose (as a result – S>N).
Of course, a limited size of the article does not allow giving explanations on all (or at least most)
of the “white spots” in the concept of K. Jaspers. However, it is necessary to claim the main: undoubtedly
productive (and even without exaggeration, brilliant!) theoretical thesis of K. Jaspers regarding the “axial
age” as a starting notional point of world history should not be lost in the course of further academic
research. This particular thesis must receive a convincing evidence base in the future, as unfortunately
it didn’t happen under K. Jaspers.
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THEORETICAL AND METHODOLOGICAL
APPROACHES FOR STUDYING RELIGIOUSPOLITICAL SPACE AS A SOCIAL INSTITUTE
The article explores current trends in institutional environment of religious-political space
of Ukraine. The analysis of theoretical and methodological approaches to the study of religiouspolitical space as a social institute, made it possible to identify the main trends in the
relationship of religion and politics in the period of society transformation: the politicization
of the church-religious environment and de-secularisation of cultural-political sphere. There was
investigated the interaction between religion and politics as differentiated forms
of institutionalization of society in the one socio-cultural space, there were also found
evolutionary changes in the interaction of political and religious structures that represent major
trends of modern spiritual life. It was proved that the use of such modern versions
of institutionalism as normative, historical and approaches based on rational choice theories –
are crucial theories for the establishment of attributes and functions of religious-political space
as a social institute.
Key words: religion, politics, religious-political interaction, institutional environment, religiouspolitical space.
Formulation of the problem. Implementation of the goals and objectives of different religious and
political actors always depends on a combination of many circumstances conditions and factors, early
detection and account of which has crucial significance for science and social development. The analysis
of factors that have a stabilizing as well and destabilizing effect of an actual scientific problem was
conducted. Philosophy and social sciences cannot ignore the challenges of today’s need for rethinking the
entire field of religious studies focused only on interpreting cultural codes and symbolic models of religion.
It is a topical investigation of process component – religious and political space. There is noticeable
significant growth of interest of researchers to institutional perspective: theoretical and empirical evaluation
of the role of institutions in developing societies, economies, religions, policies; the detection
of mechanisms of interaction between formal and informal institutions. Religion, like politics, is one
of several types of institutions that play a critical role in democratic societies.
The analysis of researches and publications. There is a significant amount of scientific papers,
including interdisciplinary ones, devoted to religion and politics as a social institution. Specifically, the
researchers analyse the nature, structure and function of religion and politics as social institutions. Social
institute of religion is seen as a stable set of formal and informal rules, principles, norms, attitudes; the
specifics of its functioning determined by the need of society in sacred. The scientists also regarded politics
as a social institute through which there is won, used and retained power in society, social control is carried
out, becomes possible the mobilization and organization of collective action to achieve common goals
in the country. However, despite the large amount of literature, a huge variety of perspectives and opinions,
theoretical aspects of religious-political space as a social institute has not been studied enough. Therefore,
to obtain a deeper knowledge on issues of interference of religion and politics is necessary to involve
institutional methodology that will help to overcome the above limitations.
In modern research institutions are defined, such as «collective action on management, liberalization
and extension of individual actions» that ordering patterns of interaction (G. O’Donnell), «people installed
constraints that structure political, economic and social interaction, informal (prohibitions, taboos, customs,
traditions, codes of honor, etc.) and formal rules (constitutions, laws, property rights, etc.), and the system
of sanctions for non-compliance» (D. North); structural constraints (A. Shydler); lasting structures in time
and space (E. Hidens) rules and routines (J. March, J. Olsen); rules, structures and procedures (K. Shepsl);
decision rules and incentives (A. Stephen); rules, regulations and compatible strategies (S. Crawford, E.
Ostrom) formal rules of procedure and consent practices that are standard, structuring the relationship
between individuals (P. Hall).
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The question of the relationship between politics and religion as differentiated forms
of institutionalization of society as a socio-cultural space (sacred space and space of power: the ratio
of «politics – religion», «state – the Church») covered in dissertations T. Yevdokimova1 and N. Levkina2.
Despite some of the investigated elaborated issues, methodologically complete concept of religiouspolitical space as a social institution still does not exist.
The aim of the article: Analysis of theoretical and methodological approaches to the study
of religious-political space as a social institute.
The main material. The founder of modern institutionalism is an American scientist D. North.
Although his works are mainly related to the economy, his approach was so prolific that it has successfully
started to use in the study of the phenomena of social life in general. Thus, according to D. North, social life
– is a complex and ambiguous phenomenon. It is a structure that includes various institutions, i.e. laws,
regulations, customs and codes of behaviour of certain types of relations and relationships in society.
Institutes, according to D. North, are a set of «rules related to mechanisms of implementation (enforcement
characteristics) and standards of behaviour that structure and facilitate interaction between people»3.
The institutions – developed by people formal (laws) and informal (agreements and voluntarily
adopted codes of behaviour) restrictions and coercion factors that determine their behaviour. The current
institutional lexicon includes the concept of «institutional environment», «institutional agreement»,
«institutional practice». The first definition means institutions in the sense of «establishment» –
collectively, the «game rules», i.e. rules, norms and sanctions that form the economic, political, social and
legal landmark interaction between people through positive and negative incentives driving behaviour
in a certain way . The second concept refers to entities (states, economies, political parties, churches, etc.)
arising from the agreement (contract) between separate individuals for additional «internal» constraints,
which are added to conventional «game rules» that they have to follow. Finally, institutional practice
describes the implementation of institutional agreements in a particular institutional environment. We note
that at every moment institutional environment of religious and political space does not depend on the
actions of specific religious-political subjects, and therefore static institutional agreement exists insofar as it
corresponds to the institutional practice, that this dynamic environment, can be changed insofar as
the practice is changed. If the practice does not comply with the agreement, it has no effect, meaningless.
The main limitation of the institutional approach to the problem of religious and political space – the
refusal of descriptiveness in favour of the theory, the study of public policy outcomes, not processes within
the organization or structure of religious and political organizations. Otherwise speaking, the essence of this
approach is not so much the «return» of the state and other economic, political, religious and social
institutions in the study of religion, as well as a desire to «remember everything» – historical, philosophical,
theological, socio-cultural and political tradition, values of human actions, value content of policies
for non-conflict interfaith relations and human measure of scientific analysis.
We are interested in all national, religious, political and social institutes that form the ways
of expression by religious and political actors structuring their interests and power relations over the other
groups. Particular attention is paid to social and cultural symbols and values, attitudes and regulations that
affect the structuring of religious-political space of Ukraine. The specificity of institutional approach lies in
the fact that social and legal institutes of religious-political space considered as forms of relationship
of formal rules and informal game rules which are formed by complex of organizational relations,
interactions and cooperative forms of human activity, supporting stability and reproducing the order
in society.
We`ll use the same version of modern institutionalism to establish the characteristics and functions
of religious-political space as a social institute that are combined key theories: public choice, agency
(agency theory) and regulatory agencies (governance structure), i.e. mechanisms of evaluation of the
behaviour of institutional agreement, dispute settlement and adaptation to unexpected changes, sanctions
against violators, institutional theory of the evolution of religious-political space of Ukraine. Different
branches of institutionalism are not mutually exclusive, but complement each other theoretical approaches.
The most important options for new institutional theories about the justification of religious and political
1

Євдокимова, Т. В. (2002) Взаємовідносини політики і релігії в соціокультурному просторі (соціальнофілософський аналіз): дис. канд. філос. наук: 09.00.03. Київ.
2
Левкина, Н. В. (2012). Государство и церковь как субъекты институционального взаимодействия
(социологический анализ): автореф. дис. канд. социолог. наук. : 22.00.04. Новочеркасск.
3
Норт, Д. (1993). Институты и экономический рост: историческое введение. Т. 1. № 2. Москва: «Thesis», 71.
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space as a social institute are: normative institutionalism; approaches based on rational choice; historical
institutionalism and social, structural and empirical institutionalism. We consider some of the new options
of institutional theory.
1. Normative institutionalism. Institutes of religious and political space are defined through norms
and values (thus emphasizes their importance, not just formal structure or procedure), and this is a coherent
framework of norms and values, rather than a random selection of them. Styles of interaction of religion
and politics vary in these institutions. Aggregate style belongs to the inner interfaith and political
interactions, the judgment arising from a specific process (egalitarian, utilitarian, individualistic).
Integration style suggests some order (hierarchical, normative, collectivist, non-market), based on history
and commitment to the cause. Institutes of religious and political space interact through the process
of socialization, because in case of changing of the conditions of operation of religious and political
organizations, the institutes reinforce and maintain the old values. Legal analysis, in our opinion, should be
carried out comparing the perspectives of institutional religious-political space, not with existing structures,
but with alternatives carried out in practice.
2. Approaches based on rational choice. The prospect of rational choice can be defined as
the analysis of the choice made in conditions of interdependence, which is the study of strategic action
religious and political actors that use institutional instruments and tools. It is assumed that the subjects
of religious-political space – rational actors and institutions – tools perform the functions of religion and
politics in society. Thus, this theory makes changes easily, while the normative version – hard. Rational
choice theory recognizes the importance of exogenous structural restrictions on religious and political
subjects. The rules imposed by institutions restrict individual behaviour and the possibility of their stable,
balanced and anticipated interaction.
Considering interconfessional relations, we pay attention to the fact that a large part of this theory
focuses on the implications of C. Arrow`s impossibility theorem. Rational choice confessional cannot be
compromise – so you can interpret the results. Therefore mechanisms by which achieved a stable balance
in the selection and interconfessional and political relations are strictly important. Based on the ideas
of legitimacy and compliance the creators of institutional version of the theory of organization P. DiMaggio
and V. Powell suggested a complex structure – the concept of organizational isomorphism. They
distinguish between two types of isomorphism – institutional and competitive ones. Religious and political
organizations compete not only, respectively, for voters and believers, but also for resources (competitive
isomorphism) as well as power, legitimacy and social conformity. The mechanisms of institutional
isomorphism are: firstly forced isomorphism associated with religious and political influence and challenge
of legitimacy, pressure of other organizations and finally with the standards, procedures and laws; secondly,
imitative isomorphism predetermined by standard responses to uncertainty, the desire to adopt the model
of other organizations and technologies that are not entirely clear, ambiguously formulated objectives
fragile institutional environment of religious-political space.
Bureaucracy and other forms of organizational changes bring together different religious and political
organizations, stabilize interconfessional relations in the religious and political space of the state, but not
necessarily increase their effectiveness. P. DiMaggio and W. Powell are confident that the effectiveness is
closely linked to the legality and legitimacy of compliance «general» rules and regulations. This explains
the organizational isomorphism and homogeneity of organizational structures. The authors introduce
the concept of organizational field that means organizations that constitute the recognized scope
of institutional life religious and political space. Within this field (space) structuring leads to bureaucracy if
increased the interaction between organizations and if there are patterns of domination and coalition
increases the information load between them. So C. Perrow stressed that organization theory deals with
methods in which the effects of organizational form mechanisms of domination.
3. Historical institutionalism. The institutions are formed historically and it is difficult to change
them. This theory examines institutes as structures. Emphasis is placed on programs, content of beliefs and
political ideologies, as it is believed that the structures carrying out ideas. Formation of new ideas is crucial,
but changes are made rather difficult. Organization Theory is intertwined with sociological tradition.
Religious and political institutes, government agencies, the existence of groups of interests, networks
of religion and politics – all these ones structure the religious-political space of the state.
Within this approach we try to put historical perspectives in the centre of research. Particularly
important are three topics that go from the theoretical heritage of M.Weber. This are: alternative rationality,
contextual nature of causality as complex configuration factors, historical accident. The break with
141

ISSN 2533-4816 EVROPSKÝ FILOZOFICKÝ A HISTORICKÝ DISKURZ

the «performance history» makes it possible to consider the past as a source of alternative future. With the
concept of institutional evolution it is possible to substantiate the general laws of religious-political space
of society. In the context of institutes D. North, D. Wallace, D. Vaynhast identify three main components:
a) informal constraints (traditions, customs and social conventions), composed spontaneously, without any
conscious intention as a side result of the interaction of many people, pursuing their own interests and alter
only gradually; b) formal rules (constitution, laws, judicial precedents and administrative acts), installed
and maintained deliberately, often – the power of the state, and allow one-off sharp break (during
the revolution); c) enforcement mechanisms to ensure compliance with the rules (courts, police, etc.)1
Institutional changes in religious-political space can occur spontaneously due to spontaneous
interaction of individual religious and political entities (while changing the informal rules of the game) and
obviously under the influence of the state, which changes the formal rules of interconfessional and political
interaction. A state may have an interest in preserving inefficient institutions, if it helps to maximize the
sustainable of conflict-free development. The evolution of religious and political space of society depends
on the chosen institutional trajectory (path dependence): new and more effective «rules» may remain
unutilized because their introduction requires considerable initial costs, which do not have traditional
institutions. All this stabilizes the institutional system established regardless of its degree of effectiveness.
Institutes like «push» religious-political space of society in a certain way, which then is difficult to get out.
It consists of «mixture» of effective and ineffective institutes. The ratio between them determines
the trajectory of the religious-political space.
Combining of individual behaviour of religious and political subjects and institutes of religious and
political space must be filled by a transition mechanism of so-called «institutional design», i.e. a special
instrument for «micro-macro transition.» This leads to the formation of religious institutes and political
space of the state where the substance authorities, churches, policy issued as a complex hierarchy of
systems based on the principles of self-organization and self-regulation, and non-governmental institutions
that act as active agents of religious and political life.
Substantiation of religious and political space as a social institute would not be complete without its
sociological description. Numerous social institutes are generated by social needs. Since ancient times,
people had special needs of settling disputes, conflicts and other social relations, including in the religious
and political spheres.
If empirical research of institutes (and institutional changes) that occur in the religious and political
space, seeks to solve research problems of completeness, it inevitably affect their social aspects or
consequences. It should be noted that in modern sociological theory different paradigms are almost equal
«neighbours». According to V. Yadov, the main competing approaches today are structural and
phenomenological. Structuralism offers ideas about how society is structured the entire organism. This
sociological paradigm focuses on social structures and deviations from these structures, social norms that
are regarded as «abnormal» state. Another view of society – phenomenological, where people focus on their
interests, needs etc2.
One of the modern approaches, which allows to combine structuralism and phenomenological views
on social dynamics is active approach. Its foundations are laid in the works of A. Giddens, who emphasized
on the nature of social reality that is constantly changing, the base of which is contained in the actions and
interactions of actors – people. A. Giddens proposed to convert a static notion of «structure» in the dynamic
category of «structuration». According to the approach proposed by A. Giddens, «study structuration of
social systems means to study the ways in which this system – within the application of general rules and
resources in the context of unintended outcomes – conducted and played in cooperation.»
Thus, the activity approach to understanding the religious-political space as a social institute consider
as a synthesis of two classical paradigms – structuralism and phenomenologism.
Signs and functions of religious and political space as a social institute create social conditions that
determine the behaviour of religious and political subjects. Religious and political space is inherent the
system development that occurs as a spontaneous qualitative changes. As a result, there are formed unique
to specific religious-political space properties. In addition, religious and political space as a system of selforganizing inherent structural development (it is due to the development external resources) and functional
1

Норт, Д., Уоллис, Д, Вайнгас, Б. (2011). Насилие и социальные порядки. Концептуальные рамки
для интерпретации письменной истории человечества. Москва: Изд-во ин-та Гайдара, 241-242.
2
Ядов, В. А. (2009) Современная теоретическая социология как концептуальная база исследования
российских трансформацій. Санкт-Петербург: Интерсоцис, 313.
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development (optimization). Each of these species dominates at a certain stage of development. Therefore it
is important to understand that religious and political space as a social institute is the product of a specific –
a subsystem of the social system, which itself, in turn, contributes to the system of social development, its
structural and functional development. Like other social institutions, religious and political space has
several features that require detailed consideration.
Conclusions. The theoretical basis, concerning the nature, objectives and components of the
institutional environment of formation of religious and political space of Ukraine was scientifically
substantiated. From the analysis of the scientific and regulatory literature on the nature and content of
category of «religious and political space as a basic social institute» it can be concluded that the scope of its
understanding by scientists of our country compared to previous developments in this field has expanded
considerably. Religious cooperation as a factor of aggravation of religious issues in many areas of public
life is a complex, multi-phenomenon that is constantly transformed. It can be seen as a social phenomenon,
as a social institution, as the theory and process, as an indicator of Ukraine in the world community.
It is proved that one of the main problems is the theoretical maximum mobilization of
methodological tools of modern institutionalism in order to develop the best understanding of the religiouspolitical space as a social institute in religious studies in other social sciences, political and legal
documents.
Thus, the analysis of theoretical and methodological approaches to the study of religious and political
space as a social institution allowed us to mark important moments of institutionalism in the search and
study of basic provisions that can fulfil the role of a unifying principle study a wide range of issues and
basic characteristics, defining features as the basis for the development of the institutional structure of the
matrix of religious and political motivation in the formation of a political nation.
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INDIFFERENCE AS A SIGN OF CRISIS PROCESSES
IN THE SPIRITUAL LIFE OF SOCIETY
This article is focused on the phenomenon of indifference that marks the spiritual atmosphere
of the modern society. The author accentuates on the analysis of the concept of «indifference»
and associates it with the lack of differences. Among the main reasons of the spread
of indifference in the world today we indicate extreme individualism, lack of full-fledged
dialogue between people, the desire to absorb the Others, leaving our space of all forms of
negation. This causes the rupture of communication practices, which are an absolute condition
of our internal formation and self-development. In the article we study the relationship
of indifference and mass consciousness, analyze not only the deep crisis processes that
permeate the social being of man, but also the conditions that will help to overcome them.
Key words: indifference, identity crisis, spiritual life, individualism, selfishness, mass.
Постановка проблеми. В ХХ ст. відбулись значні зміни в політичному, культурному,
соціальному та економічному житті людей. Швидкий поступ у всіх сферах життєдіяльності людини,
спричинений технологічним прогресом, розповсюдженням інформаційних технологій, науковими
відкриттями у фізиці, хімії, біології, виникненням нових напрямів в мистецтві та літературі тощо,
призвів до глобального соціально-культурного зламу і вивів людство на новий рівень розвитку. Але
як це позначилось на духовному житті? Чи не спостерігаємо ми на фоні пришвидшеного науковотехнологічного прогресу «занепад Європи», падіння нравів, духовну деградацію та спустошення?
Ці питання поставали в кожну історичну епоху, оскільки людина постійно прагнула чогось нового і,
постаючи істотою незавершеною та проблематичною, вона завжди стояла перед питанням
збалансування внутрішнього та зовнішнього зростання. Тому піднята тема не є новою, скоріш вона
фіксує ті проблеми, які завжди поставали перед людиною. На думку автора, більшість проблем
людства пов’язані саме із присутністю в нашому житті байдужості у різних її проявах, що
спричиняє негативні наслідки у всіх сферах суспільного життя. При чому байдужість слід розуміти
не лише в значенні прохолодного ставлення до Інших, але й у значенні відсутності відмінностей
(«без-различие», «in-difference», «без різниці»), неспроможності бачити унікальність та
неповторність Інших, явищ та процесів, що нас оточують. Разом із тим даний феномен рідко ставав
предметом пильної уваги дослідників. Переглядаючи праці філософів та мислителів, виявилось
складно вичленити ті світоглядні позиції, що стосувались саме причин виникнення байдужості та
впливу її на духовну атмосферу людства. Тому дана тематика є надзвичайно актуальною в розрізі
соціальних, політичних, культурних перемін, що охопили сучасний світ.
Отже, метою даного дослідження є проясненя феномену байдужості, виявлення його причин
та тих негативних наслідків, до яких спричиняє його поширення в межах сучасного суспільства.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Незважаючи на малу наукову базу досліджень
у зазначеній проблематиці, тема байдужості все ж знайшла своє часткове висвітлення в працях
Е. Левінаса, М. Бубера, О. Розеншток-Хюссі, Х. Ортеги-і-Гассета, Ж. Бодрійяра, Ю. Еволи,
Ж. Ліповецьки, А. Канарського. Кожен із них, розглядаючи людину у повності її проявів, вбачав
важливість формування адекватної комунікаційної системи, що могла би забезпечити повноцінну
взаємодію людей. Зокрема, представники діалогічної філософії М. Бубер, Е. Левінас та
О. Розеншток-Хюссі віддавали перевагу глибинному спілкуванню, заснованому на небайдужому
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ставленні до тих, з ким ми діалогуємо. В іншому випадку взаємодія людей буде мати деструктивний
характер. Метод деконструкції Ж. Дерріди також був доречним для виявлення значущості
відмінностей для нашого особистісного становлення.
Виклад основного матеріалу. Перш ніж розглядати феномен байдужості, необхідно
розставити ті важливі акценти, які необхідні нам для його адекватного осмислення. В Академічному
тлумачному словнику можна прочитати наступне визначення: байдужий — це той, хто виражає
незацікавленість, безсторонність, який не виявляє співчуття; нечутливий, нечуйний1. В російському
перекладі у слові «байдужий» видніється «без-различный», тобто той, хто не бачить різниці,
відмінності, певною мірою від-сторонений і зне-охочений. В даній статті ми будемо робити акцент
саме на такому розумінні байдужості як відсутності відмінностей. Адже саме неспроможність
бачити певні нюанси, акценти, виявляти певні риси робить нас неуважними по відношенню
до людей, явищ та процесів. Така байдужість перетворює усе, що нас оточує, на однорідну масу.
Тема байдужості одне до одного імпліцитно піднімалась у працях Е. Левінаса, представника
французької філософії, який зосередив свою увагу на проблемах етики. Його погляд був зверненим
на критику класичного типу мислення, в межах якого людина поставала як концентрація певних
буттєвих енергій, як онтологічний атом, головною задачею якого є пізнання себе і через себе
глибинних засад Всесвіту. Недивно, що людина сприймалась як мікрокосм, в якості якого людина
була поєднанням тілесного і духовного, вічного та тлінного, свободи та необхідності, загального та
індивідуального. Людина була тим фокусом, що стягувала на себе усе буття. Відповідно, усе, що
могло поставати в якості трансцендентного для людини, автоматично розглядалось як іманентне її
інтелектуальним актам. Е. Левінас називає класичного суб’єкта самототожним собі, оскільки він
шукає цілісності, завершеності та гармонії з самим собою. Проте «самототожність — це
не невинний зв’язок з собою, але прикутість до себе, необхідність зайнятись самим собою. Начало,
що обтяжене самим собою...»2. Відповідно, кожна людина постає як центр, що прагне
«підпорядкувати» собі усе знання, що потрапляє у сферу діяльності її свідомості. Сучасного
науковця можна назвати ідеальним прикладом самототожного суб’єкта, який прагне все пояснити,
класифікувати, структурувати і звести все у позбавлену протиріч систему. Така позиція
відзначається певною недемократичністю та монополією на істину. Недивно тому, що у Е. Левінаса
поняття «суб’єкт» вживається поряд із поняттям «влада». Це відношення розповсюджується на усі
сфери життєдіяльності людини: політичну, економічну, соціальну та духовну. Всюди наше «Я»
сприймає Іншого як об’єкт, якого необхідно «схопити», «захопити», «підпорядкувати». Інший
повинен бути втягнения у сферу «Я» і розчинитись у ньому. Тому Е. Левінас говорить, що
класичний суб’єкт заперечує Іншого. «...Розум не може зустрітись з іншим розумом і поговорити
з ним»3. В результаті, він постає уособленням самодостатності і...безмежної самотності. Для такого
суб’єкта просто немає потреби в Іншому. Е. Левінас сприймав попередню філософію як філософію
Тотальності, що за своєю природою була і є філософією насилля. В цій системі немає місця свободі.
Вона продукує крайній індивідуалізм, егоїзм та духовну сліпоту; в ній нема місця справжній
інакшості. По великому рахунку, нам байдуже до Іншого, він нас цікавить лише тією мірою, якою
може бути засобом для задоволення наших потреб. Він не постає для нас чимось унікальним та
самобутнім, оскільки постає лише річчю серед таких самих речей навколо нас. В крайньому випадку
це може спричинити споживацький погляд на життя; нам «без різниці» як задовільняти наше
бажання, головне, щоб воно було задоволене в найкоротший проміжок часу. Звідси і певна
нерозбірливість у спілкуванні, що здатна задовільнити лише тимчасову потребу у комунікації.
Критикуючи позиції класичної метафізики, Е. Левінас прагне віднайти основи нашого «Я»:
моє «Я» виникає тоді, коли переді мною з’являється Інший. Саме цей зв’язок із іншою людиною є
первинним, а значить метафізичним за своєю суттю. Адже ми ні про що не можемо вести мову,
в тому числі і про самих себе, поза цим відношенням із Іншим. І якщо раніше акцент робився
на суб’єкті відношення, то тепер центр уваги переміщується на Іншого, який звернений до нас4.
1

Словник української мови. Академічний тлумачний словник (1970-1980). (Т.1. 1970). Київ: Наукова думка, 90.
Левинас, Э. (пер. с фр.) (1998). Время и Другой. Гуманизм другого человека. СПб.: Высшая религиознофилософская школа, 43.
3
Левинас, Э. (пер. с фр.) (1998). Время и Другой. Гуманизм другого человека. СПб.: Высшая религиознофилософская школа, 59.
4
Див.: Левинас, Э. (пер.с фр.) (2014). Заметки о смысле. (Пост)феноменология. Новая феноменология
во Франции и за ее пределами. Москва: Академический проект, Гаудеамус, 18-38.
2
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Інший постає як абсолютно відмінний від нас, над яким ми не можемо мати влади. І справді: навіть
якщо ми фізично підкоримо людину, чи зможемо ми підкорити її думки? Чи не постає Інший для
нас безкінечністю, таємницею, яку нам ніколи не осягнути? Людина вступає у «...зв’язок з подією,
яку вона на себе не бере і з якою вона нічого більше не може»1. Поклик Іншого є покликом нашої
совісті, що закликає нас до відповідальності. Проблема відповідальності зближує Е. Левінаса
із філософською проблематикою Ф. Достоєвського. Зокрема, їх об’єднує думка, що ми відповідальні
не лише за себе, але за всіх. Відхилитись від відповідальності за Іншого ми не в змозі, оскільки
Інший постає в своїй оголеності, незахищенності та вразливості. І навіть якщо в повсякденні ми
часто-густо ігноруємо людей, робимо вигляд, що не почули Іншого, тим не менше, це не говорить
про те, що ми не почули. Наше ігнорування лише зайвий раз доводить, що ми відреагували по
вимогу Іншого, відхилитись від якої не можемо. Відповідаючи на вимогу Іншого, ми не повинні
очікувати вдячності, тому що таке бажання буде зводити нанівець усю комунікативну практику,
редукуючи її до економічних стосунків. Поклик Іншого позбавляє нас самодостатності та
самототожності, повністю перевертаючи інтенціональність, що в нього поцілює2. Якщо між мною та
Іншим завжди зберігається дистанція, ми не здатні ним оволодіти, а значить Інший постає для нас
в якості Бажання. Усвідомлення того, що Інший – це повнота, яку нам не осягнути, призводить до
того, що наше бажання Його постає як дещо ненаситне. Добре цей момент проявляється в процесі
комунікації з людиною, якою ми захоплені. Ми відчуваємо неможливість насититись спілкуванням,
ми відчуваємо потребу в цій людині, що саме з нею ми є тими, хто ми є насправді. «Бажане
не виконує мого Бажання, а поглиблює Його, ніби напоює мене новим жаданням. Бажання являє
себе як доброта»3. Задоволене ж бажання втрачає усю свою значущість і провокує сприйняття
Іншого лише в якості засобу для задоволення наших потреб, а значить ми знову чинимо насильство
над Іншим.
У ставленні до Іншого являє себе Божественне. Саме в структурі суб’єкта і виявляється Бог,
але не той Бог, який діє подібно до годинникаря, а той, хто дарує заповіді любові та милосердя, той
Бог, хто чинить добро нашими ж руками4. Бог являє себе в цьому світі, залишаючи сліди, але
кожного разу, коли ми намагаємось наблизитись до Нього, Він вислизає. Ми не маємо справу
з Богом віч-на-віч. Бог завжди постає через свою Відсутність. І йти до нього – не означає, що ми
повинні орієнтуватись саме на Його сліди, що не є знаками в повному сенсі цого слова, але це
означає виходити до Інших, і саме у відношенні до Інших вбачати Його вияв5.
Таким чином, роздуми Е. Левінаса над долею людини призводять до зміни акцентів
у філософському мисленні. Е. Левінас відмовляється від філософії Тотальності, що органічно
пов’язана із феноменом насилля в нашій культурі. Розвиваючи метафізику Іншого, Е. Левінас
констатує необхідність Іншого для нашого становлення, піднімає проблему відповідальності, що
полягає не в егоїстичній відповідальності «кожен сам за себе», а у відповідальності кожного з нас за
інших. Саме через доброту та небайдужість до Іншого і є можливим формування нас як
особистостей. У своїй відповідальності та доброті людина постає як істота унікальна та неповторна.
Проте це та неповторність, яка ніколи не знаходить спокою і завжди відкрита Іншому.
Проблематика, зазначена Е. Левінасом, є надзвичайно актуальна в сучасну епоху політичних,
економічних, культурних та соціальних змін. Метафізичні роздуми французького мислителя
нагадують людині, хто вона є, і виявляють саме ті первинні енергії, що тільки і роблять її Людиною.
Проте духовний стан сучасного суспільства свідчить скоріш про самосконцентрованість та
радикальний індивідуалізм, що охопили нашу культуру, прагнення усунити Іншого з нашого
горизонту, певною мірою стирилізувати простір, в якому ми живемо, усунити протиріччя та
1

Левинас, Э. (пер.с фр.) (1998). Время и Другой. Гуманизм другого человека. СПб.: Высшая религиознофилософская школа, 85
2
Див.: Левинас, Э. (пер.с фр.) (1998). Время и Другой. Гуманизм другого человека. СПб.: Высшая религиознофилософская школа, 170.
3
Левинас, Э. (пер.с фр.) (1998). Время и Другой. Гуманизм другого человека. СПб.: Высшая религиознофилософская школа, 166.
4
Див.: Ямпольская, А. (2014). Предисловие к переводу статьи Эммануэля Левинаса «Заметки о смысле.
(Пост)феноменология. Новая феноменология во Франции и за ее пределами. Москва: Академический проект,
Гаудеамус, 15.
5
Див.: Левинас, Э. (пер.с фр.) (2000). Ракурсы. Избранное: Тотальность и Бесконечное. Москва-СанктПетербург: Фонд поддержки науки и образования «Университетская книга», 322.
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відмінності. Такі тенденції можна спостерігати і в праці М. Бубера «Я-Ти»1. Ми втратили здатність
сприймати Іншого у всій Його повноті. Інший для нас більше не Ти, увесь центр уваги ми перенесли
на Себе. Інший перетворився для нас у Воно, щось невиразне, що ми навіть зафіксувати не можемо
у повноті його проявів, а значить не можемо виявити відмінності між нами, оскільки для того, щоб
це зробити, потрібно бачити, відчути, пережити чужерідність Іншого. Позбавлені негації, ми
опиняємось в безкінечному просторі позитивності, тотальності та порожнечі. Ці риси сучасної
людини призводять до її самознищення, адже якщо ми не в змозі виявити унікальність та
неповторність Іншого, як нам відчути нашу чужерідність, як ми можемо «пережити» Себе? «Якщо
індивідуум не стикається з Іншим, він вступає в конфлікт з самим собою. Він стає своїм власним
антитілом, в результаті наступального повалення імунного процесу, порушення його власного коду,
руйнування власних захисних механізмів»2. На думку Ж. Бодрійяра, будь-який організм,
позбавлений протиріч, починає вступати в протиріччя сам з собою, що нагадує алергію на самого
себе. СНІД, тероризм, рак він вважає саме хворобливими реакціями системи на саму себе. Оскільки
Інший, як дзеркало, як поверхня, що відбиває, зник, самосвідомості загрожує іррадіація в порожнечі.
«Це вже не пекло, створене відмінністю, це пекло Того ж самого»3. Це пекло байдужості в якості
«без-различия». Ми маємо справу лише з нашим самозосередженим та роздутим до неможливості
«Я». Саме ж «Я» виникає там і тоді, коли з’являється Інший, який висвітлює не лише себе, але й
мене. А отже, мій розвиток та становлення безпосередньо пов’язані з присутністю Іншого,
з присутністю інакшості. Поза Присутністю Іншого ми втрачаємо і своє власне обличчя, формуючи
безлике суспільство. Відбувається парадоксальна річ: чим більше ми намагаємось виділитись
з-поміж інших, відстоюючи власну автономність та унікальність, тим більше ми втрачаємо себе,
уподібнюючись масі таких самих, як ми. З таких позицій і стає актуальною проблема масовості
в сучасному світі, що стала предметом дослідження М. Вебера, К. Ясперса, Г. Маркузе та інших
представників франкфуртської школи, Р. Генона, Ю. Еволи.
Саме у крайньому індивідуалізмі Ю. Евола вбачав причини соціально-культурних та
політичних негараздів західного суспільства. Сучасна середньостатистична людина – це
атомізований суб’єкт, який основну мету вбачає у забезпеченні власних потреб у комфорті, безпеці,
впевненості, певній ілюзорній незалежності. «Одним із найочевидніших аспектів сучасного
занепаду пов’язаний саме з наступом індивідуалізму, що став результатом краху та знищення
попередніх органічно та ієрархічно традиційних структур, на зміну яким в якості первинного
елементу суспільного устрою прийшла атомістська множина індивідуумів в світі кількості, тобто
маса»4. Хаотичність цієї маси призводить до того, що усі відмінності починають носити характер
видимості. У множині ідей, теорій, поглядів, думок ми втрачаємо чіткі особистісні орієнтири, що
призводить до кризи самоідентичності. Стан байдужості посилюється тим, «що усі смаки, усі види
поведінки можуть співіснувати, не виключаючи одне одного; при бажанні вибрати можна усе — як
найзвичайнісіньке, так і найекзотичніше; як нове, так і старе; як просте екологічно чисте життя, так і
життя надхитромудре; це відбувається в епоху, з якої пішло життя, без твердих орієнтирів та
головного спрямування»5. Ми втрачаємо певну внутрішню чутливість не лише одне до одного, а й
по відношенню до себе. Суспільство перетворюється на суцільний броунівський рух. Недарма
Ю. Евола, зазначаючи дві форми знеособленості, однією з них вважав індивідуумів у бесформності
кількісної та недиференційованої єдності, результатом множення якої стає безіменна маса6. Звернімо
увагу на феномен моди в сучасному світі. Що ми спостерігаємо навколо себе? Кожна людина прагне
виглядати неперевершено, одягаючи речі з останнього сезону моди, слухати музику, яка лише-но
з’явилась в Інтернеті, слідкувати за останніми новинками кіно, літератури та мистецтва, оскільки
усе це зробить її назвичайно обізнаною, цікавою та особливою. При чому вона забуває, що
перебуваючи в гонитві за оригінальністю, лише втрачає її. Прикладом можуть бути і сучасні попзірки, які прагнуть виявити свою неповторність на сцені. Але лише зайвий раз доводять власну
1
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3 Див.: Эвола, Ю. (пер. с итал.) (2005). Оседлать тигра. СПб.: Издательство «Владимир Даль», 220-221.
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творчу бідність та посередність. Масовість поглинає людство, усуваючи відмінності між нами,
провокуючи незацікавлене відношення одне до одного. «В епоху показного корінні протиріччя, такі
як істина і фальш, прекрасне і потворне, дійсність і ілюзія, сенс і нісенітниця стираються;
антагоністичні установки стають «розпливчастими», люди починають розуміти, всупереч поглядам
наших метафізиків і противників метафізики, що відтепер можна жити, не маючи перед собою ні
мети, ні сенсу, немов за написаним кимось сценарієм, і це в новинку»1. І знову перед нами замайорів
привид насилля. З одного боку, ці хаотичні маси можна втримати хоч в якій-небудь єдності, лише
застосувуючи централізовані та примусові структури. З іншого боку, «вперше виникає в Європі тип
людини, який не бажає ні визнавати, ні доводити правоту, а має намір просто-напросто нав’язати
свою волю»2. Тому і немає місця інакшості, що поглинається на всіх рівнях життєдіяльності
людини. Ми розчинені в цьому «соціальному небутті»3, що тягне за собою відчуття нудьги, депресії
та неврози.
Так жизнь ничтожеством страшна,
И даже не борьбой, не мукой,
А только бесконечной скукой
И тихим ужасом полна,
Что кажется – я не живу,
И сердце перестало биться,
И это только наяву
Мне все одно и то же снится.
И если там, где буду я,
Господь меня, как здесь, накажет, То будет смерть, как жизнь моя,
И смерть мне нового не скажет.
Мережковский Д.
Недарма, Ж. Липовецьки назвав нашу епоху епохою пустоти4. Про яку пустоту він говорить?
Втративши себе через відсутність здорових комунікативних практик, людина опиняється один-наодин з невимовною внутрішньою безоднею, з власною пустотою, яку вона намагається заповнити
розвагами, телебаченням, наркотичними та алкогольними засобами, втрачаючи сенс власного
існування. Проте це не вирішує проблему, а її поглиблює. Людина сама розповсюджує «пустелю»
навколо себе, не даючи змоги проявитись інакшості та чужерідності. Вона залишається невимовно
самотньою, і ця самотність, мабуть, є однією з найгостріших та найскладніших «хворіб» ХХ-ХХІ ст.
Одиночество – общий удел,
Да не всякий его сознает,Ты себя обмануть не хотел,
И оно тебе ад создает.
Сологуб Ф.
Повальне розповсюдження психічних захворювань і надзвичайна популярність таких
спеціалістів як психологи свідчать про внутрішню хворобу людини і соціуму. Подолати цю кризу
можливо лише завдяки чіткому усвідомленню значення Іншого в нашому житті, спілкування та
глибинного взаємозв’язку з Іншими, через які ми лише і зможемо віднайти себе. Інший — це той,
хто не дозволить мені повторюватись до безкінечності5.
Висновки. Таким чином, сучасне суспільство знаходиться в стані глибокої духовної кризи.
Ознакою цього є відчуття байдужості, що пронизує собою усе наше буття. Причиною байдужості
людей є радикальний індивідуалізм, усунення Іншого з нашого життя, прагнення поглинути та
1

Липовецки, Ж. (пер. с фр.) (2001). Эра пустоты. Эссе о современном индивидуализме. Санкт-Петербург:
Владимир Даль, 63.
2
Ортега-и-Гассет, Х. (пер. с исп.) (1997). Восстание масс. Избранные труды. Москва: «Весь мир», 83.
3
Канарский, А. (2008). Диалектика эстетического процесса. Киев: ЗАО «Просвіта».
4
Липовецки, Ж. (пер. с фр.) (2001). Эра пустоты. Эссе о современном индивидуализме. Санкт-Петербург,
Владимир Даль.
5
Див.: Бодрийяр, Ж. (пер. с фр.) (2000). Прозрачность зла. Москва: Добросвет, 257.
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усунути протиріччя, певною мірою стирилізувати простір, позбавивши його будь-яких проявів
негації. Все це підриває ті комунікативні процеси, які є безумовною умовою нашого духовного
формування та самоідентифікації. Проте фіксація таких негативних тенденцій не повинна бути
причиною для песимізму, оскільки лише усвідомлення проблеми здатне просунути нас в напрямі її
вирішення. Свого часу Ю. Евола, зазначаючи духовний занепад людства, усвідомлював, що воно на
даний час не здатне змінити ситуацію. А тому потрібно лише пережити бурю, дочекатись
послаблення та вичерпання негативних тенденцій і тоді «осідлати тигра».
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MORAL AND CIVIL VIRTUES IN THE STRUCTURE
OF IMAGE OF «IDEAL CITIZEN» IN ANCIENT ATHENS
The article aims to research the complex of moral and civil virtues of personality in Ancient
Athens of the classical period as the component image of the ideal citizen. The concept of the
virtuous man is seen again by analyzing the content arete and kalos kagathos, views on the
virtues of Socrates, Plato and Aristotle. The article considers moral virtues such as courage,
temperance and moderation, ambition, mind and wisdom. The image of honorable citizen of
polis appears in judicial speeches in through the virtues and achievements that a man could
differ from others in his private life and socio-political activity. These included defended the polis
and participation in military campaigns, conscientious fulfillment official responsibilities,
performed the liturgy and paid taxes, put benefit of the state above their own, glorification
of the polis through victory in Pan-Hellenic agons.
Key words: image of ideal citizen, civil virtues, moral virtues, arête, kalos kagathos, honorable
citizen.
Визначальне місце у системі цінностей Давньої Греції займали поліс і колектив громадян.
Афіни класичного періоду були суспільством, в якому кожна особа, наділена статусом
повноправного громадянина, могла брати безпосередню участь в управлінні полісом. Заснована
на демократичних політичних цінностях громадянська община формувала запит на відповідну її
типу суспільної організації особистість – доброчесного та активного представника полісного
колективу. Моральні та громадянські чесноти становили основу образу «ідеального громадянина»,
що обумовлює актуальність їх дослідження.
Джерельна база дослідження чеснот ідеального громадянина представлена творами Солона,
Ксенофана, Гомера, політико-філософськими трактатами Аристотеля, Платона, працями Геродота,
Ксенофонта, Фукідіда. Значна увага у даних працях приділяється аналізу афінського державного
ладу та особистості громадянина, морально-етичним категоріям та ціннісним пріоритетам колективу
громадян полісу.
Змістовними джерелами дослідження чеснот ідеального громадянина є промови Гіперида,
Демосфена, Дінарха, Есхіна, Ісократа, Лікурга Афінського, Лісія, традиційною складовою яких була
характеристика моральних чеснот та політичної діяльності супротивника. Використані у роботі
епіграфічні джерела VII-IV ст. до н.е. дозволяють аналізувати чесноти ідеального громадянина за
гоноративними написами та епітафіями1.
Найбільш ґрунтовним дослідженням цінностей античного суспільства є праця О.Ф. Лосєва
з античної естетики2,3. Еволюції змісту моральних чеснот із гомерівського періоду до кінця V ст.
до н.е. присвячена ґрунтовна праця A. Адкінс4. Розвитку уявлень про образ ідеального громадянина
у античній літературі класичного періоду присвячена стаття О.В. Нікітюк5. А. Радемакер аналізує
1

Чистякова, Н.А. (1993). Греческая эпиграмма. Санкт-Петербург: «Наука».
Лосев, А.Ф. (1969). История античной эстетики. Т.2: Софисты. Сократ. Платон. Москва: «Искусство».
3
Лосев, А.Ф. (2000). История античной эстетики. Т. 4. Аристотель и поздняя классика. Москва: «Фолио», АСТ.
4
Adkins, A.W.H. (1972). Moral values and political behavior in ancient Greece. From Homer to the end of the fifth
century. London: W.W. Norton & Company.
5
Никитюк, Е.В. (1994). К развитию представлений об идеальном человеке в греческой литературе V-IV вв.
до н.э.: понятие и образ «kalo»; «kajgaqov» у Ксенофонта. Вестник СПбГУ, вып. 1, 2, 111-116.
2
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семантичне значення ціннісної категорії софросюне та видів її застосування1. Стаття Д. Саірнс
присвячена поняттю честі у гомерівському суспільстві2. С.Г. Mіллер розглядає арете у зв’язку
з атлетикою, надаючи їй визначальну роль у античному суспільстві3. До питання моральних чеснот
античної особистості звертались Ю.В. Андрєєв4, Л.П. Маринович5, І.Є. Суріков6, Р.K. Балот7,
Д. Буртон8, П. Крітчлі9, M. Деене10, Дж. Oбер11, Д. Прітчард12, А.С. Сміт13, С.Г. Старр14.
Метою статті є дослідження комплексу моральних та громадянських чеснот особистості
у Давніх Афінах класичного періоду як складових образу ідеального громадянина.
Вираженням естетичного ідеалу людини та елітарної спрямованості її формування стали
поняття арете та калокагатія. У міфологічному світогляді давніх греків арете означало
доброчесність, відвагу, досконалість, перевагу людини. Втіленням даних рис стала зображена
Гомером у «Одіссеї» цариця Арета – добра, привітна, шанована громадянами, наділена благородним
розумом, який засвідчував її перевагу та привілейований статус15.
Одночасно з вираженням моральної досконалості, категорія арете набувала політичного
забарвлення. Досягнення чеснот, які втілювала арете, розглядалось визначальним не лише для самої
людини, а й для збереження засад полісного життя16. Геродот зауважував, що заради відзначення
у арете, символом якого є вінок, греки брали участь у Олімпійських іграх17. Ксенофан відмічав, що
попри наділення славою та почестями переможців Олімпійських ігор, не можна говорити про
наявність у них арете, бо особиста перемога не несе користі для полісу18. Саме на виховання
політичної арете спрямовували свої знання софісти.
Виразником естетичних уявлень про людину стала калокагатія – ідеальний стан душі і тіла,
досягнення вищої духовної і фізичної досконалості громадянина полісу19. Калокагатія позначала
не лише досконалість людини, а й її благородне походження, високий соціальний статус.
Калокагатійна людина повинна була являти собою гармонійну особистість, в якій краса духовна та
фізична поєднувались та були взаємообумовлені. Ксенофонт зазначав, що почасти людина гарна має
душу погану, а отже не може бути визнана «прекрасною і хорошою»20.
1
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Уявлення про засновану на чеснотах воїнах фізичну калокагатію зустрічаються у Гомера.
Даному образу відповідає Одіссей як фізично гарний, сильний і могутній герой, здатний пройти
перепони – «багатостійкий»1. Ксенофонт у «Економіці» показав власне бачення калокагатії через
діалог Сократа та Ісхомаха2. Ксенофонт відзначав, що здобуття статусу «хорошого» і «прекрасного»
громадянина є наслідком вроджених здібностей, виховання та утвердження чеснот людини3.
Калокагативна людина, за Ксенофонтом, являє собою поєднання аристократичних цінностей,
морально-інтелектуальних вимог суспільства та активної соціально-політичної позиції. Таке
співвідношення цілком характерне для кінця V – початку IV ст. до н.е., коли перевага фізичного
розвитку поступається розумовому4. У творчості Ксенофонта, на думку О.В. Нікітюк, відбувається
остаточне оформлення змісту калокагатії5.
Формування душі і тіла відповідно принципам калокагатії розглядалось Платоном метою
виховання6. Учасники діалогів Платона звертали увагу на відповідність людини ідеалам арете та
калокагатії. Алківіад згадував кращих громадян – kalos kagathos, як приклад тих, хто наділений
чеснотами достойних людей7. Сократ описував Лісіда таким, що відрізнявся гарною зовнішністю та
відповідав калокагатії8. Юнака Харміда опікун Крітій вважав гідним називатися достойним. Хармід
мав досконалу зовнішність, походив зі знатного роду, представники якого відзначались доблестю,
чеснотами, заслугами, красою, мав здібності філософа і поета9. А.А. Тахо-Годі називала його
типовим представником аристократичної калокагатії10.
У Платона поняття калокагатії зустрічається щодо різних соціальних категорій людей. Для
членів аристократичних родів калогагатія могла бути «природною», обумовленою походженням.
Рисою аристократичної калокагатії була приналежність до старого шанованого, благородного,
статечного роду, представники якого займали високі посади у магістратурах. У V – IV ст. до н.е.
виділяється інтелігентно-софістична калокагатія, заснована на освіченості, вихованні та
високоморальності. До даного типу калокагатії відносили себе софісти та інші високоосвічені люди.
Людина мисляча та розумна, суспільний діяч, шанований у певній галузі діяльності та здатний
до логічного осмислення і передачі своїх знань втілював «громадянську калокагатію»11.
Аристотель називав калокагатію рисою вищого суспільного класу12. Калокагатія постала
у Аристотеля нерозривною єдністю блага та доброчесності13. Аристофан пов’язував калокагатію
з благородними за походженням людьми, наділеними високими моральними якостями14. Він
наводив такі характеристики кращого громадянина: розсудливий, статечний, доброчесний,
доброзичливий, справедливий, вихований в палестрах, хорах, прихильний до Муз15.
У питанні відкритості арете та калокагатії для незаможних верств демосу дослідники
не одностайні. А. Адкінс визначав, що характеристика агатос, арете, яка застосовувалась
у гомерівський період до заможних людей благородного походження, наділених мужністю, силою,
була обумовлена потребою захисту землі, яка знаходилась у власності обмеженого кола осіб,
1

Hom. Od. III. 84; IV. 240-245, 270, 287; VII. 1, 210-214.
Xen. Ec. VII, 3, XI, 3-25.
3
Xen. Ec. XXI, 11-12.
4
Андреев, Ю.В. (1998). Цена свободы и гармонии. Несколько штрихов к портрету греческой цивилизации.
Санкт-Петербург: «Алетейя», 268-269.
5
Никитюк, Е.В. (1994). К развитию представлений об идеальном человеке в греческой литературе V-IV вв.
до н.э.: понятие и образ «kalo»; «kajgaqov» у Ксенофонта. Вестник СПбГУ, вып. 1, 2, 113-114.
6
Plato Laws. VII, 758C
7
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Plat. Charm. 154-158.
10
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«Мысль», 746.
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Лосев, А.Ф. (1969). История античной эстетики. Т. 2: Софисты. Сократ. Платон. Москва: «Искусство»,
340-347.
12
Aristot. Pol. II. 1270b.
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Лосев, А.Ф. (2000). История античной эстетики. Т. 4. Аристотель и поздняя классика. Москва: «Фолио»,
АСТ, 187-188.
14
Никитюк, Е.В. (1994). К развитию представлений об идеальном человеке в греческой литературе V-IV вв.
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передавалась у спадок та складала основу статків людини1. Ч.Г. Старр відзначав, що діяльність
гомерівських героїв була спрямована на досягнення арете, доступ до якої забезпечувався не лише
походженням, а й особистими здобутками у битвах та суспільно-політичній діяльності. Попри те,
«хороші» громадяни – agathoi, aristoi завдяки своєму аристократичному походженню мали вищий
рівень моральних чеснот, арете2. Дж. Обер визнає калокагатію властивою аристократичному ідеалу
громадянина. Серед ознак калокагатії – заможність, набута здебільшого завдяки спадку, успішне
господарство, атлетична зовнішність, наявність дозвілля та можливість брати участь у політичній
діяльності, змагатись за почесті3.
На думку Д. Прітчарда, доступ всіх громадян до військової служби та зростання ролі війни у
V ст. до н.е. сприяли відкритості арете для демосу4. П. Крітчлі звертає увагу, що Перикл
протиставляв афінську арете – мужність, засновану на громадянській та особистій свободі,
спартанській – обумовленій підтримуваною державою системою постійних тренувань. Відповідно,
демократичні перетворення полісу робили аристократичну арете доступною для демосу5. На думку
Н. Фішер, головні цінності архаїчного суспільства – мужність, честь, змагання у честолюбстві,
прагнення перемоги, боротьби, обумовлені його агональним характером, не були суто
аристократичними6.
Ми розділяємо думку О.В. Нікітюк щодо того, що афінський демос мав лише формальне
право на калокагатію, оскільки його можливості у становленні власної особистості були обмежені7.
Оформлення комплексу ідей стосовно якостей громадянина знайшло відображення як
у літературних творах, так і у промовах політичних діячів починаючи з архаїчного періоду. Солон
зазначав, що, як громадянин полісу, він прагнув до достатку здобутого чесним шляхом. Однак,
набагато значнішими перевагами для нього виступали громадянська честь та доблесть, добра слава
серед близьких та відчуття жаху у ворогів8. У розмові Солона з Крезом, наведеній Геродотом,
на прикладі афінянина Телла представлена структура уявлень про щастя для афінянина. Перше про
що згадує Солон – благополуччя полісу, афінянин Телл жив в час успішності полісу. Друге – сім’я:
Телл мав прекрасних та благородних синів, побачив онуків. По-третє, він був заможним. Наостанок,
Телл загинув в бою, за проявлену доблесть отримав славу серед громадян, був похований
за державний кошт на місці загибелі9. Попри те, що достовірність діалогу Солона з Крезом є
сумнівною, його зміст певною мірою відображає уявлення про структуру цінностей громадянина10.
Перикл ставив в залежність місце громадянина у політичному житті від доблесті, якою він
здобув собі славу, та дотримання ним законів. Він зазначав, що для афінян людина, яка не займалась
суспільною діяльністю та не обіймала посад, вважалась недостойною поваги, оскільки не приносила
жодної користі державі. Будучи рівними перед законом в приватних справах, громадяни мали
доступ до посад відповідно до чеснот та заслуг перед полісом11.
На осмислення образу ідеальної особистості спрямовували свої роздуми Сократ, Платон,
Аристотель, концепції яких були зумовлені багато в чому й відходом від традицій попередніх
поколінь. На думку Сократа, афіняни впевнились у своїх перевагах над іншими та перестали
1
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press, 30-32, 60, 95.
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of democracy. Lessons from history and world politics. New York and London: Routledge, 6-7.
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6
Raaflaub ,K.A., H.van Wees (Eds.). (2009). A companion to archaic Greece. Wiley-Blackwell, 525.
7
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піклуватись про те, щоб бути хорошими громадянами1. Саме проблема людини постала в центрі
філософських рефлексій Сократа2. Втілюючи свої погляди через бесіди, Сократ навчав співгромадян
поміркованості, прагненню до моральності та чеснот, доблесті, слави та доброчесності. Він закликав
до спілкування з людьми благородними, хорошими душею та прекрасними тілом. Благородність
розумілась у поєднанні прекрасних духовних якостей та зовнішності. Благородна людина повинна
була відрізнитись у гімнастичних змаганнях, займатись у хорах, бути справедливою та
дотримуватись законів під час виконання обов’язків судді, або на посаді іншої магістратури3.
Ще більш детально аналізував риси «ідеального громадянина» Платон, поєднуючи їх
з концепцією «ідеальної держави». Ідеальний громадянин мав поєднувати гарні дух і тіло,
виховуватись на засадах розсудливості, мужності, моральності і гармонії. Якщо прекрасні моральні
чесноти громадянина будуть відповідати гарній зовнішності, то його можна вважати
«найпрекраснішим видовищем для тих, хто здатен бачити»4,5. Платоном відзначаються традиційні
риси ідеального громадянина – гармонійність, мужність, справедливість, моральність, перевага
громадянського обов’язку та інтересів колективу громадян. Проте, концепція Платона спрямована
на формування лише кращих громадян.
Залежність якостей громадянина від цінностей полісного колективу відзначалась також
Аристотелем, який зауважував, що людина наділена міцною зброєю – розумовою та моральною
силою, тому повинна поєднувати в собі фізичний та розумовий розвиток, моральні чесноти6.
Аристотель наділяв громадянина етичною і мислительною доброчесностями. До перших відносив
щедрість та розсудливість, до других – мудрість, розумність та розважливість. Здобути мислительну
доброчесність допомагає освіта та тренування, моральна доброчесність є наслідком звички7.
Утверджений афінським полісом комплекс чеснот, які мав втілювати афінянин для отримання
права називатись «хорошим» і «прекрасним» регулювався громадянською відповідальністю та
суспільними оцінками схвалення і осуду8,9. Моральні чесноти «ідеального громадянина» повинні
були відповідати критеріям, визначеним общиною, та особливостям полісу в цілому10. Ісократ
визнавав перевагу моральної доблесті над багатством та знатністю11.
Серед моральних чеснот, які мали відрізняти достойного громадянина, важливе місце,
на нашу думку, посідали мужність та доблесть, помірність та поміркованість, честолюбство та
прагнення до слави, розум та мудрість.
Мужність і відвага достойного громадянина були важливі в умовах покладання захисту полісу
на громадянське ополчення12. Мужність, необхідна у всіх справах та здатна бути корисною, на
думку Ісократа властива лише людям благородного походження, які отримали достойне виховання
та освіту13. За Аристотелем, мужність – це середина між страхом і відвагою. В якості етичної
категорії він виділяв п’ять видів мужності, однією з яких виступала громадянська, заснована
на збереженні закону та честі. Мужність мала й законодавче регулювання у вигляді заборони
залишати місце в строю, втікати з поля бою та кидати зброю14,15. Нагородою людині, яка надала
перевагу над власною безпекою загибелі у битві, виступали слава та добре ім’я16. У епітафії воїнам
1
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Ламійської війни Гіперид зазначав, що своєю мужністю та доблестю загиблі воїни заслужили
пам’ять, прославили батьків та забезпечили дітям опіку народу. Формування доблесних мужів
Гіперид називав метою афінського виховання1. Епітафії та поезія підкреслювали мужність, доблесть
громадян, які загинули на полі бою2,3.
Поміркованість та помірність (софросюне) привертали до себе значну увагу філософів. Сократ
і Платон надавали першочергового значення вихованню здатності до поміркованості та помірності
як основи всіх чеснот громадянина. Помірність давала можливість краще розвивати тіло і душу4. За
Сократом, достойний громадянин мав бути помірним у харчуванні, вживанні вина, втіхах,
сонливості5. Вибираючи найкращих громадян для допомоги в управлінні державою – стражей,
Платон ставив за умову їх помірність у побуті6. В даному контексті викликало критику спортивне
харчування, яке не відповідало ідеалам помірності. Окрім того, спортивна підготовка спричиняла
відсутність часу для участі у громадсько-політичному житті7,8. Ісократ рекомендував Демоніку мати
міру у фізичних тренуваннях – виконувати вправи, які сприяють здоров’ю, не прагнучи досягти
виснаження. Оратор називав сором’язливість, справедливість та скромність чеснотами, що
відповідають моральному образу юнака. Справедливість і скромність віднесені до якостей
благородних людей, які заслуговують на найбільше схвалення9.
А. Радемакер відзначає, що поняття софросюне використовувалось в різних, проте
споріднених, семантичних значеннях. В інтелектуальному значенні софросюне – це стриманість,
здоровий глузд, розумність та розсудливість, у моральному – помірність та самоконтроль10.
Про властивість для греків таких якостей як честолюбство, героїзм, відчуття власної гідності
та готовність боротись за свій поліс зазначав Сократ, визначаючи їх рисами грецького характеру11.
Честолюбство знаходило прояв у прагненні до слави за рахунок діяльності на благо колективу
громадян12. Демосфен підкреслював надання афінянами переваги славі полісу над грошима. Предки
афінян витратили багато грошей на честолюбні справи, готові були піддаватись небезпеці та
витрачати власні кошти заради слави поліса13. У промові Нікія до народних зборів зазначалось, що
хороший громадянин навіть у власних інтересах має піклуватись про благо Батьківщини14. Ісократ
також відзначав вищу цінність для предків афінян спільного блага, доброго імені та слави15. Так,
Апполодор наголошував, що діючи в інтересах держави, він продовжував виконувати обов’язки
трієрарха, попри закінчення терміну літургії, не зважаючи на витрати та проблеми у домашніх
справах16. Суспільна думка визнавала за заможними громадянами обов’язок приносити користь
полісу виконанням літургій17,18.
Переможець загальногрецьких змагань уславлював не лише себе, а й поліс19. Платон вважав
за доцільне для участі у Олімпійських, Піфійських, Німейських та Істмійських іграх відправляти
найбільш доброчесних та достойних громадян, які б принесли славу полісу у мирних та священних
1

Hyp. VI. 8-9, 26-40.
Чистякова, Н.А. (1993). Греческая эпиграмма. Санкт-Петербург: «Наука», 8, 11-16, 20-24, 27-30, 33-34.
3
Plat. Menexenus, 239.
4
Лосев, А.Ф. (1969). История античной эстетики. Т. 2: Софисты. Сократ. Платон. Москва: «Искусство», 57-60.
5
Xen. Mem. I. 5.
6
Plat. Rep. III. 413e; IV. 423e.
7
Papakonstantinou, Z. (2012). The athletic body in classical Athens: literary and historical perspectives.
The international journal of the history of sport, vol. 29, 12, pp. 1661-1662, 1664.
8
Pritchard D. (2009). Sport, war and democracy in classical Athens. The International Journal of the History of Sport,
vol. 26, 2: Sport in the cultures of the ancient world. London and New York: Routledge, 212-245.
<https://espace.library.uq.edu.au/view/ UQ:154936> (2107, March, 01).
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Isocr. I. 14; III. 43.
10
Rademaker A. (2005). Sophrosyne and the rhetoric of self-restraint. Polysemy and persuasive use of ancient Greek
value term. Leiden and Boston: Brill.
11
Xen. Mem. III. 5.3.
12
Dem. XXI. 159.
13
Dem. XX. 10; XXII. 76-77.
14
Thuc. VI. 9-14.
15
Isocr. IV. 75-79.
16
Dem. L. 60-63.
17
Dem. XLII. 22.
18
Lycurgus. 139-140.
19
Блаватская, Т.В. (2013). Черты истории государственности Эллады. Санкт-Петербург: «Алетейя», 162-163.
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видах спілкування, а також у тих, що відповідають військовій доблесті1. Загальноеллінські фестивалі
виступали засобом прояву честолюбства атлетів та глядачів2. На подібні заходи допускались не лише
громадяни з гарною фізичною підготовкою, увага приділялась також їх моральним чеснотам3.
На нагородах та посвятах богам викарбовувалась інформація про переможця змагання. Найбільш
ранньою відомою вотивною посвятою на честь атлетичного переможця З. Папаконстантіну називає
пам’ятник Алківіаду І, встановлений у святилищі Аполлона в Беотії. Збережена база колони містить
епіграму з зазначенням імені, походження, виду змагання, ігор, у яких здобута перемога4.
Поняття честі у гомерівському суспільстві мало комплексний зміст, будучи пов’язаним
із потребою у визнанні задля ствердження приналежності до колективу громадян5. Спортивний
агон, який брав початок у похоронних іграх, визначався ознакою культурної приналежності еллінів,
складовою ідентичності6. Перемога у агонах давала можливість громадянину, незалежно від статків
та походження, заслужити почесті і славу, чим сприяла демократизації суспільства7. Значення
спортивної перемоги обумовлювалось її внеском у славу полісу, в порівнянні з кількістю та
вагомістю перемог інших громадян8. Д. Прітчард підкреслює політичну вагу перемоги, яка
проявлялась у проголошенні переможця, позначенні полісу на статуях переможців змагань
у Олімпії. Нарівні з панеллінськими агонами прославити поліс могли лише військові перемоги9.
До чеснот хорошого громадянина належали також освіченість та прагнення до мудрості.
Відвідування палестри, гімнасія та дворічний курс ефебії мали забезпечити громадянина знаннями,
необхідними для подальшої участі в управлінні полісом та навичками, необхідними воїну –
захиснику полісу. В Афінах з властивим їм ідеалом гармонійно розвиненої особистості, формування
громадянина відбувалось в процесі пайдейї – специфічного типу громадянської освіти, що включала
процес розвитку особистості, накопичення знань і навичок, практичну участь у житті полісу та
активну громадянську позицію10.
Образ у відповідності до ідеалів калокагатії, арете, софросюне передавали зображення
на намогильних спорудах11. Епітафії відтворювали нормативний ідеалізований образ громадянина12.
Так, мармурова стела на похованні Афенокла першої чверті IV ст. до н.е. містить зображення
чоловіка та епітафію, яка повідомляє про його благородність, відзначає наявність добрих справ та
чеснот13. Важливим даний вид джерел є для полісів Північного Причорномор’я. М.В. Скржинська
наводить дві іонійські стели з поетичними епітафіями. Стела з Березані громадянина Борисфена
VI ст. до н.е. містить зображення воїна у шоломі. Епітафія виявленої в Ольвії стели початку V ст.
до н.е. на могилі Леокса, з рельєфом юнака, наголошує, що це пам’ятник доблесті14.
1
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Серед широкого кола складових доброчесності, які аналізуються у античних творах,
дослідники вирізняють основні чесноти, властиві суспільно визнаному образу «прекрасної» і
«хорошої» людини. Так, Р. Балот відносив до чеснот громадянина справедливість, поміркованість,
благочестя, мужність, чесність, щедрість, дисципліну, повагу до інших, патріотизм, самоконтроль1.
Д. Уайтхед на основі епіграфічних джерел виділив громадянські чесноти – хоробрість,
доброчесність, справедливість, працьовитість, доброзичливість, благочестя, дисципліна,
честолюбство, завзятість, розсудливість2.
Громадянські чесноти, яких завдяки своїй природній рівності можуть навчитись всі люди,
Протагор вважав основою існування демократичного ладу3. Дінарх зазначав, що предки афінян
дізнавались про характер, ставлення до батьків, військову службу, участь у захисті полісу, наявність
батьківських святинь, сплату податків щодо кожного громадянина, який мав керувати певною
галуззю4. Змістовними в контексті розгляду чеснот достойного громадянина є судові промови,
обов’язковою складовою яких було звернення до моральних якостей людини, її діяльності на благо
полісу, сумлінності виконання громадянських обов’язків5,6,7. Оскільки окреслені у промовах риси та
якості були спрямовані на визнання громадянина достойним або ж доведення його невідповідності
вимогам громадянської общини, вони найбільш повно відображають комплекс уявлень про образ
ідеального громадянина8.
Ісократ, характеризуючи становище громадянина у суспільстві, апелював до походження,
багатства, знатності роду, кількості сплачених податків та виконаних літургій9. У промові на
підтримку Ктесифонта, Демосфен акцентував увагу на необхідності звітувати перед судом щодо
особистого життя та суспільно-політичної діяльності10. Робився акцент на відданості ідеям
демократичного врядування, піклуванні про благо полісу не лише самого громадянина, а й
представників його роду. У промові Лісія проти конфіскації Нікієвого майна відзначаються високі
моральні чесноти відповідача. Предки його користувались повагою співгромадян, робили внески на
військові потреби, сумлінно виконували літургії та інші повинності11. Виступаючи за збереження
майна Аристофана, оратор зазначав, що він заслужив репутацію хорошої людини, виконуючи
численні літургії та сплачуючи податки, витратив на державу більше грошей, ніж на себе та своїх
близьких12. Натомість, у промові з приводу дезертирства Алківіада наголошується на падінні його
моралі, проявом чого стало порушення закону про необхідність докімасії для тих, хто служить
у кавалерії13. Громадянин, звинувачений у спробі повалення демократичного ладу, у своє
виправдання апелює до того, що його видатки на повинності, військовий податок, виконання
літургій були більшими, ніж вимагає держава14. Подібно, виправдовуючись у звинуваченні щодо
знищення священної маслини, громадянин звертав увагу, що він сумлінно виконував всі
повинності – споряджав кораблі, вносив військові податки, влаштовував хори. Володіючи кількома
маєтками, він не мав дітей та був головою ойкосу, неодноразово захищав поліс, дотримувався
закону та порядку15.
1
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Звернення у судових промовах до витрат на благо полісу, як запоруки лояльності суддів під
час тяжб, Л.П. Маринович співвідносить із «теорією дару» у соціальних відносинах архаїчних
суспільств, трансформовану в систему літургій1. Гомерівських героїв, наділених арете, вирізняло не
лише благородне походження і доблесть, а й право на суспільне визнання чеснот та здобутків
у формі надання почестей2. Водночас, філотімія як складова аристократичного етосу суперечила
принципам колективності. М. Деене відзначає, що сформульоване Гесіодом уявлення про філотімію
егоїстичну та спрямовану на благо полісу, було властиве і для IV ст. до н.е. та проявлялось, зокрема,
у судових промовах3.
Звертаючись у процесі проти Мідія до позбавленого громадянської честі Стратона, Демосфен
відзначав, що, будучи бідним демотом, Стратон в молоді роки приймав участь у військових походах
та не зробив нічого поганого4. Використовуючи в якості паралелі щодо суті власного позову до
Мідія судову справу проти наруги Алківіада над гермами, Демосфен протиставляє зазначених
громадян за заслугами. Алківіад мав благородне походження, його предки відзначились справами на
користь полісу. Проявив себе здібним полководцем, двічі захищав народ на Самосі та один раз
у місті, здобував вінки на кінних змаганнях під час Олімпійських ігор, відрізнявся непересічними
ораторськими здібностями. Мідій, на відміну від Алківіада, названий грубим та нахабним, не
вирізнявся в якості воїна, не мав хисту до хорошим промов, не відзначався походженням. Сам
Демосфен виконував трієрархію в період до запровадження симморій із 1200 осіб, був хорегом
авлетів у змаганні чоловіків, пригощав філу, був хорегом на Панафінеях. У віці 10 років став
головою симморії та сплачував гроші із суми спадку, який мав бути використаний для грошового
внеску під час докімасії для зарахування в список громадян5. Натомість Дінарх, прагнучи дати
найгіршу характеристику Демосфену, називав його не достойним статусу громадянина ні
за походженням, ні за політичною діяльністю6. У аналогічній промові Дінарха по звинуваченню
Аристогітона оратор показує, що підсудний не забезпечив підтримкою батька, який втік з міста
будучи засудженим до смертної кари, не здійснив належні йому поховальні обряди. Аристогітон
неодноразово потрапляв у тюрму, не пройшов докімасію на посаду попечителя емпорія та,
не сплативши штраф казні, всупереч законам, виступав перед народними зборами7. Під час промови
за позовом проти Андокіда змальовані негативні риси відповідача. Окрім вчинених ним
протизаконних дій, Андокід, будучи у віці старше сорока років, жодного разу не брав участі
у військових кампаніях міста, не робив внесків для порятунку полісу під час війни та, за наявності
власного корабля, не посприяв привозу хліба8.
Подібно до Стратона, громадянин, який виступав перед Ареопагом проти звинувачення
Симона, сумлінно виконував повинності, піддавався небезпеці заради полісу, не заподіяв шкоди
полісу. Промовець наголошував, що його опонент був виключений з війська у зв’язку з низькою
дисциплінованістю9.
У промові на захист Лікофрона Гіперид звертав увагу, що найкращим свідченням образу
життя виступає звернення до минулого. Так, Лікофрон ніколи не звинувачувався у недостойних
вчинках, не притягався до суду та не виступав з позовами. Він займався фінансово обтяжливим
конярством, отримав вінок за хоробрість від вершників та товаришів по посаді. Після обрання
філархом, був гіппархом на Лемносі. Отримав вінок від громадян Гефестії та два вінки від громадян
Міріни10. У промові на захист Евксеніппа хорошим громадянином названий той, хто піклується про
вигоди міста, єдність та славу громадян11.
1

Маринович, Л.П. (2007). Античная и современная демократия: новые подходы к сопоставлению. Москва:
КДУ, 161-162.
2
Шульга, С. (2009). Громадянський ідеал античного грецького полісу. Актуальні проблеми вітчизняної та
всесвітньої історії. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. Вип. 17, 97-99.
3
Deene, M. (2013). Seeking for honour(s)? The exploitation of philotimia and citizen benefactors in classical Athens.
Revue belge de philologie et d'histoire, tome 91, fasc. 1, 72-73.
4
Dem. XXI. 65.
5
Dem. XXI. 148-157.
6
Din. I. 110-111.
7
Din. II. 1-21.
8
Lys. VI. 45-49.
9
Lys. III. 45-47.
10
Hyp. I. Fr. IVb. 16-18.
11
Hyp. IV. 37.
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Суд в Афінах відігравав роль регулятора відповідності людини соціальним нормам, оскільки
значна увага приділялась не лише розгляду справи по суті, а й аналізу чеснот громадянина та його
попередньої поведінки1. Серед аргументів, які використовувались для захисту перед судом,
Л.П. Маринович виділяє прагнення служити полісу, захищати його, звернення до військової служби,
участі в битвах та походах, виконання літургій та здійснення грошових витрат на користь полісу,
піклування про батьків та родичів, надання допомоги друзям2.
Таким чином, осмислення образу «ідеального громадянина» у Давніх Афінах відбувалось
паралельно з розвитком держави та передбачало його відповідність вимогам прямої демократії та
естетичним ідеалам. Тип особистості напряму залежав від системи цінностей, яка склалась
в громадянській общині та домінуючого політичного ладу. Уявлення про громадянина – захисника
полісу та учасника управління ним, доповнювалось ідеями гармонійного розвитку особистості
протягом всього життя. Внаслідок еволюції полісу відбувалась зміна поглядів на громадянина від
еталону фізичного розвитку у творах Гомера до переваги інтелектуального розвитку, мудрості
у поєднанні з чеснотами та дотриманням моральних норм. Така еволюція поглядів знайшла відбиток
у понятійному апараті, етимологічному навантаженні арете і калокагатії.
Суспільна традиція визначала моральні чесноти, які мав втілювати громадянин. Для того, щоб
демота вважали достойним свого полісу, його мали відрізняти, поряд з іншими чеснотами, мужність
та доблесть, помірність та поміркованість, честолюбство та прагнення до слави, розум та мудрість.
Аналіз судових промов дозволяє зробити висновки, що достойний громадянин полісу мав мужньо
захищати поліс, брати активну участь в управлінні ним, бути справедливим, виконувати літургії,
сплачувати податки, ставити благо полісу вище власного, прославляти поліс перемогами у агонах.
Окрім особистих чеснот та досягнень, достойного громадянина вирізняла діяльність на благо полісу
представників його роду. Попри те, що образ громадянина, змальований у промовах ораторів, мав
ідеалізований характер, він відповідав нормам полісної моралі та цінностям громадянської общини.
Полісний ідеал гармонійно розвиненої особистості наділеної рядом моральних та громадянських
чеснот впроваджувався у процесі формування громадянина, його пайдейї.
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ПРИРОДА АБСУРДНИХ РЕЧЕЙ, ЩО ПЕРЕДУЮТЬ
БУДЬ-ЯКОМУ СПЕЦІАЛЬНОМУ ДОСЛІДЖЕННЮ
ДЕТАЛЕЙ (АНАЛІТИЧНИЙ ХАРАКТЕР СФЕРИ
АБСУРДНИХ ОБ’ЄКТІВ)
Serhii Nimchyn
Poltava Institute of Economics and Law of the «Open International University
of Human Development «Ukraine»

THE NATURE OF ABSURD THINGS PRIOR TO ANY SPECIAL
INVESTIGATION DETAILS (ANALYTICAL SCOPE OF THE
SPHERE OF ABSURD OBJECTS)
Absurd, together with all its manifestations, has been enweaved in content of being, go out
imperceptible, approved and become nonantyzanational introspective denotation up to the
confidential time. In such way, eternal referencing is a form – Σіδοs; the appearing phenomenon
of reality is above-sense announcement of values; values is abstracted something particulate
above-sense is abstract matter [substance] – νλη, – wish is characteristic to all phenomenon of
activity; and synthetic activity thanks whom the ability is leave of voles transform up to above
sense of formatted activity, is a substantial activity, and substantial activity is that, which is
losing throughout the looking during the something analysis metaphysical situations facts. The
elements of situations of absurd which has been analyzed, is an attribute of substantial activity
and therefore the subject of our scientific inquiry.
Key words: absurd object, «relational essence», transphenomenal-time continuum,
nonantyzation introspective denotation.
Неантизована інтроспективна денотація «реляційної сутності» входження абсурдного об’єкта
у дійсне явище не позбавлена акцентуації, завдяки філософським та лінгвістичним науковим
розвідкам та доробкам сучасності. Абсурд, в усіх його проявах, вплетений у континуум Буття,
проходить непоміченим, затверджується та стає неантизованою інтроспективною денотацією
до певного часу. Природа абсурдних речей, що постає передумовою спеціального дослідження,
посідає визначне місце серед сучасних філософів, творчий потенціал яких постійно потрапляє
у поле зору дослідників та критиків не тільки останньої чверті минулого століття, але й сьогодення.
На особливу увагу заслуговують праці Ж.-П.Сартра, Ж.Бодрійара, Ж.Батая, Ж.Дельоза, Ж.Дерріда,
оскільки саме вони розглядали найбільш нагальні питання – сутності та статусу філософії,
співвідношення буття та існування, легітимності сенсу, нон-сенсу та абсурдних об’єктів як таких.
Не претендуючи на розв’язання цього глобального завдання, вони прагнуть поставити за мету
виокремлення поглядів на проблему сенсу в самостійне поле дослідження, показавши специфіку
онтології сенсу, буття якого необхідно вивчати не у «глибині» мови, а на її «поверхні», яка
представляється нею як межа між світом речей та світом речень, що одночасно і розмежовує, і
з’єднує їх. Отже, абсурдні об’єкти за своєю природою абстрактні. Під абстрактними ми розуміємо
абсурдні об’єкти самі по собі, так як, їх сутності зрозумілі без віднесення до явищ досвіду. Бути
абстрактним – позначає вийти за межі особливих конкретних явищ дійсності. Але вихід за межі
дійсного явища не позначає розриву з ним. Навпаки, ми вважаємо, що кожен абсурдний об’єкт має
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свій власний зв’язок із кожним з таких явищ, котрий ми й назвемо засобом входження у явище.»..
я не можу один відшукати істину, бо те, що є істинним не може бути істинним лише для мене: я не
можу просто любити, я повинен любити іншу людину. Коли я один, я – спустошений»1.Таким
чином, абсурдний об’єкт слід осягати посередництвом знайомства з: 1) його особливою
індивідуальністю; 2) його загальними відносинами з іншими абсурдними об’єктами, що сприяють
реалізації явищ дійсності, та 3) загальним принципом, висловлюючим входження об’єкта в особливі
явища дійсності.
Вищеозначені три пункти висловлюють два принципи. Перший проголошує, що кожен
абсурдний об’єкт є індивідуальністю, яка на свій власний кшалт репрезентує те, чим вона є. «Істота
абсурдна має всі права»2. Ця особлива індивідуальність є індивідуальна сутність об’єкта, вона не
може бути надана опису інакше, як через своє існування. Саме така індивідуальна сутність – це
просто сутність, що розглянута в її унікальності. Далі, сутність абсурдного об’єкта – це просто
абсурдний об’єкт, розглянутий в аспекті власного унікального внеску в кожне явище дійсності. Цей
унікальний внесок однаковий, щодо всіх таких явищ, так як об’єкт, в усіх засобах входження,
тетичний самому собі. Він не піддається видозміні в разі переходу від одного явища до іншого,
дякуючи різним засобам входження. «Однак, подати так, аби у ту саму мить склалося враження, що
вони не стоять чи йдуть, перетворюючи стрибок усього життя у своєрідну ходу, знаходить
витончене абсолютне вираження у пішохідних звичках, – на це здатні тільки такі лицарі, в цьому і
полягає виключне диво»3. Таким чином, метафізичний статус абсурдного об’єкту полягає в тому, що
він являє собою можливість до дійсності. Кожне явище дійсності визначено чітко, відповідно його
характеру, шляхом опосередкування того, як ці можливості актуалізуються в цьому явищі. Така
актуалізація являє собою відбір можливостей. Доладніше це відбір, що антизується у традиції
можливостей, відносно їх реалізації у цьому явищі. Цей висновок підводить нас до іншого, другого
метафізичного принципу; абсурдний об’єкт, розглянутий як абстракційна сутність, не може бути
виокремлено від його відносин, щодо інших абсурдних об’єктів, і від його відносин до дійсності
взагалі, хоча його і відірвано від реальних засобів входження у визначені дійсні явища. Цей принцип
може бути виражено твердженням, що кожний абсурдний об’єкт наділено «реляційною сутністю».
«Екзистенційна філософія і дійсно стоїть на краю такої прірви»4. Ця реляційна сутність і визначає,
як можливе таке входження об’єкта в дійсне явище.
Інакше кажучи: нехай А – абсурдний об’єкт. Тоді А саме по собі містить у собі «буття-у-собі»
(статус) А в універсумі, і А не може бути від’ємним від цього «буття-у-собі». В суті А полягає
визначеність по відношенню до інших абсурдних об’єктів і невизначеність в плані відносин А
з явищами дійсності. Оскільки взаємовідносини А з іншими абсурдними об’єктами визначено самою
сутністю А, остільки вони постають внутрішніми відносинами. Ми маємо на увазі, що цей вид
відносин є першою, первинною верствою, що носить назву конституюючої А, бо сутність, що
пов’язана із внутрішніми інтроспекціями, не є сутністю поза ними. Інакше кажучи, сутність
невід’ємна від внутрішніх відносин. Внутрішні відносини А разом формують його вагомість, як
абсурдного об’єкту.
З іншого боку, сутність не може знаходитись у вимірі зовнішніх відносин, якщо вона
не містить у собі невизначеність, яка є поблажливою щодо зовнішніх відносин. Термін
«можливість», застосований до А, позначає, що поблажливість до відносин із явищами дійсності
зосереджується в сутності А. Відношення А до явищ дійсності просто вказує, яким чином абсурдні
відносини А з іншими абсурдними об’єктами розподіляються відносно їх реалізації в тому чи
іншому явищі. Отже, загальний принцип, що зумовлює входження α у особливе явище дійсності χ а,
є невизначеність, що знаходиться у сутності А, за умов його входження до а, і визначеність, що
знаходить у сутності а, за умов входження А в а. Саме тому синтетичне охоплення, котре є а, являє
собою вирішення невизначеності А у визначеність а. Відповідно відношення між А та а
є зовнішніми, якщо вони стосуються А, та внутрішніми щодо а. Кожне явище дійсності а
є вирішенням усіх модальностей у реальних категоріальних входженнях: істина та хибність
займають місце можливості. Повне входження А в а висловлюється усіма істинними
висловлюваннями щодо А та а, а також і про інші інваріантні речі.
1
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Визначена форма співвіднесеності абсурдного об’єкту А з будь-яким іншим абсурдним
об’єктом доводить, яким чином А, в силу своєї природи систематично та з необхідністю відноситься
до будь-якого іншого абсурдного об’єкту. Така форма співвіднесення являє собою спроможність
до реалізації. Але ця форма є факт, що стосується усіх попередньо-мислячих термінів відношення,
саме тому, він не може бути ізольованим у сенсі розгляду тільки одного з цих термінів. Отже, існує
загальний факт систематичних взаємовідносин, що притаманні самій природі можливості, як такі.
Область абсурдних об’єктів повинна бути піддана опису саме як «область», бо кожен абсурдний
об’єкт має свій статус у цьому загальному систематичному комплексі взаємовідносин.
Що стосується входження А у явище дійсності а, то взаємовідносини А з іншими абсурдними
об’єктами, котрі розташовано певним чином для реалізації, вимагають, щодо свого висловлення,
звернення до статусу А та інших абсурдних об’єктів, у трансфеноменально-часових відносинах.
Однак, цей статус не може бути висловленим (щодо даної мети) поза посиланням на статус а та
інших явищ дійсності, існуючих у тих же самих трансфеноменально-часових відносинах. Значить,
трансфеноменально-часові відношення, у термінах, в яких і повинно бути висловлено дійсний хід
подій, є ніщо інше, як вибіркове обмеження всередині загальних систематичних взаємовідносин між
абсурдними об’єктами. «Шукач істини», яким нам його зображує Шестов, близький по духу
до «лімінальних personae» (В.Тернер) чи «пороговим людям» (В.Подорога). «Там, де для людини,
націленої від периферії до центру культури «культурної людини» не може існувати нічого, окрім
зіяння, розриву, відсутності знаків будь-якої позиції, саме там і починає свої мандри людина межі,
невпізнана своїм часом. Її рух як лімінальної істоти створює світи, вільні від нормативного
культурного досвіду та «ностальгії» за величчю центру, паралізуючою випадковістю своїх зсувів
могутні телеології європейської культури»1.
Далі, статус будь-якої можливості в відношенні до дійсності, вимагає посилання до цього
трансфеноменально-часового континууму. За умов будь-якого спеціального розгляду можливості,
ми маємо нагоду абстрагуватися від цього континууму. Але, оскільки існує чітке відношення
до дійсності, необхідно визначитись, щодо способу абстрагування від цього трансфеноменальночасового континууму. Так, перш за все, трансфеноменально-часовий континуум являє собою місце
положення рефлексивної можливості, обраної з більш загальної сфери математичних
взаємовідносин. Це зумовлене місце положення відносної можливості висловлює одне єдине
обмеження можливості, притаманне загальній системі процесу реалізації. Яку б можливість не було
пов’язано з цією системою, вона підлягає обмеженню. До того ж, будь-яка абстрактна можливість,
відносно загального перебігу подій, яку виокремлено, щодо специфічних обмежень, що вводяться
конкретними явищами, охоплюють трансфеноменально-часовий континуум у кожній
альтернативній трансфеноменальній ситуації і в усіх альтернативних проміжках часу.
Важливо, що трансфеноменально-часовий континуум являє собою загальну систему відносин
усіх можливостей, оскільки цю систему обмежено її співвіднесеністю, щодо загального факту
дійсності. До того ж, природі можливостей внутрішньо притаманна віднесеність щодо дійсності.
Бо можливість являє собою те, у чому знаходиться досяжність, абстрагована від досяжності.
Вже наголошувалось, що явище дійсності повинно усвідомлюватись як обмеження і що
процес обмеження може бути далі охарактеризовано як градуювання. Це являє собою
характеристику дійсного явища ( припустимо, явища дійсності а, котре й зосереджує в собі
абсурдний об`єкт А ) яке й вимагає подальшого пояснення: адже невизначеність знаходиться
в сутності будь-якого абсурдного об’єкту (припустимо, А). Явище дійсності а синтезуючи в собі
кожний абсурдний об’єкт, відповідно вимагає повної визначеності відносин А до будь-якого іншого
абсурдного об’єкту чи й навіть низки абсурдних об’єктів, перманентно перетворюючись
з іманентно-алітерального до трансфеноменального та як результат вже трансцендентного,
сповненого абсурдом буття. Цей синтез являє собою обмеження реалізації, але не змісту.
Це зрозуміло, адже, «буття не є якоюсь «структурою серед інших», якимось моментом об`єкта, воно
само є передумовою всіх структур і всіх моментів, підґрунтям, на якому виявлятимуть себе різні
характеристики феномена»2. Кожні відносини зберігають притаманну їм тетичність. Але ступені
входження у цей синтез властиві будь-якому явищу дійсності, тетичному а. Ці ступені можуть бути
висловлені лише як градація деякої цінності. Градації цінностей веріфікуються – наприклад, за умов
1
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порівняння різних явищ – від ступеню їх включення індивідуальної сутності А, як елементу
етичного синтезу (у певній верифікації включення), до найнижчої верстви, що передбачає
виключення індивідуальної сутності А, у якості того ж таки елементу етичного синтезу. Оскільки
вона знаходиться у нижчій верстві, кожне визначене відношення А являє собою тільки складову
частину явища, демонстрацію того, що це відношення є саме по собі нереалізованою
альтернативою, що не додає жодного внеску у будь-яку етичну цінність, за виключенням
формування елементу у систематичному субстракті неантизованого змісту. У більш високій верстві
вона може лишитись неантизованою, але відповідати етичним якостям.
Так А, що взято просто, у відношенні, щодо його зв’язків з іншими абсурдними об’єктами,
являє собою «А, зрозумілий як Ніщо», де «Ніщо» позначає певний час абстрагування від чітко
визначеного, потенційно спроможного, щодо інтенції денотата, включеного та виключеного
з дійсних подій водночас. Таким чином, А, як Ніщо, у відношенні до визначеного явища а позначає,
що А до усіх своїх визначених відносин виключено з а. Далі, А, як Буття у відношенні до а,
позначає, що А у деяких своїх визначених відносинах включено до а. Але не може бути явища, яке б
включало б А в усіх його визначених відносинах, бо деякі із цих відносин являють повну
протилежність. Це і є першим проявом абсурду по констатуючій верстві. Що стосується
виключених відносин, то А буде виступати у ролі Ніщо, по відношенню до а, навіть тоді, коли інші
відносини А будуть Буттям у а. У цьому сенсі явище являє собою синтез Буття та Ніщо (так звана
помежована ситуація). Більш того, хоча деякі абсурдні об’єкти синтезовано у явищі а, просто
у якості з Ніщо, кожен абсурдний об’єкт, який синтезовано у якості Буття, синтезовано також і
в якості Ніщо водночас, щодо інших суб’єктів. «Буття» тут позначає «…вияв, який може бути
зафіксований у поняттях…»1, чи «…різновид безпосереднього доступу…без посередника…»2,
індивідуально дієве в етичному синтезі. А «етичний синтез» являє собою «випробуючий синтез»,
що творить самого себе за обставин обмеженості, які нашаровуються на нього його внутрішньою
віднесеністю до усіх інших явищ дійсності. Ми приходимо до висновку, про який наголошувалось
раніше, що загальний ефект синтетичного поєднання усіх абсурдних об’єктів у кожному явищі
містить подвійний аспект невизначеної віднесеності кожного абсурдного об’єкту, щодо явищ
у цілому та до кожного окремого явища. Це твердження підсумовує те, яким шляхом можливі
зовнішні відносини. Але, урахування цього залежить від виділення трансфеноменально-часового
континууму з поміж його конкретних втілень у явища дійсності – відповідно звичному трактуванню
– та від виявлення його походження із загальної природи абстрактних можливостей, обмеженої
загальним характером дійсного ходу подій.
Складність виникає за умов розгляду внутрішніх відносин і полягає у поясненні того, як
можлива та ймовірна будь-яка окрема істина. Оскільки існують внутрішні відносини, остільки все
взаємозалежне. Але, якщо це було б так, ми не мали б нагоди знати про будь-що до тих пір, доки ми
у рівних можливостях не знали б і всього іншого. Саме тому, вочевидь, що ми вимушені будемо
говорити одразу й про усе. Та ця теза вочевидь не вірна. Вона, між іншим, іще щільніше наближає
нас до абсурду, робить його вже не інтенціональним, як це було раніше, а трансцендентним,
здатним бути вже не просто буттям-у-собі, але й буттям – на-межі, а врешті й буттям-в-іншому та
для-іншого. Саме тому, відповідно, ми повинні пояснити, яким чином можливі внутрішні стосунки,
враховуючи при цьому, що ми все ще припускаємо наявність кінцевих істин.
Оскільки явища дійсності виокремлюються зі сфери можливостей, остаточне пояснення того, як
явища дійсності набувають того характеру, який в них є, повинно зосереджуватись в аналізі сфери
можливого. «Коли об’єкт здатний розкривати себе лише через окремий Abschattung3, то один лише
факт буття суб’єкта передбачає можливість існування різноманітних точок зору на цей Abschattung.
Цього досить, щоб при розгляді Abschattung множити його до нескінченності. Окрім того, якби серія
виявів була скінченною, то це означало б, що перші вияви не мали б змоги знову виявлятися, що
абсурдно, або що вони можуть бути дані одночасно, відразу, що є ще більшим абсурдом»4.
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Аналітичний характер сфери абсурдних об’єктів є первинна метафізична істина щодо неї.
Такий характер позначає, що статус будь-якого абсурдного об’єкту А у цій сфері піддається аналізу
на невизначене число субординованих відносин обмеженого охоплення. Нехай наприклад, Ν: S
являють собою два інших абсурдних об’єкти, тоді існує доволі чітко визначене відношення
R (A,N,S), яке включає тільки A,N,S, що має на думці відсутність інших абсурдних об’єктів в межах
даного відношення. Безумовно, відношення R (A,N,S), може включати субординовані відносини, які
самі по собі є абсурдними об’єктами, і саме R (A,N,S), також є абсурдним об’єктом. Можуть бути і
інші відносини, які у тому ж самому сенсі включають тільки A,N,S. Зараз ми розглянемо, чи
можливе це обмежене відношення R (A,N,S) у межах внутрішніх абсурдних об’єктів.
Причина існування кінцевих відносин в сфері абсурдних об’єктів полягає у тому, що
відносини цих об’єктів між собою являють повністю цілковиту не вибірковість та систематичну
закінченість. Ми розглядаємо можливість, тому кожне відношення, яке тільки ймовірне,
зосереджується у сфері можливості. Будь-яке таке відношення кожного абсурдного об’єкту
спирається на досить чітко встановлений статус цього об’єкту, як такого, що знаходиться
в загальній схемі відносин. Цей чітко визначений статус є тим, що ми позначили терміном
«рефлексійна сутність» об’єкту. Ця рефлексійна сутність визначена через віднесення до одного
цього об’єкту і не вимагає посилання на інші об’єкти окрім тих, що включено специфічним шляхом
у дану індивідуальну сутність, у випадку коли ця сутність являє собою певну ускладненість (останнє
положення буде ретельно роз’яснено). Значення слів «будь-який» та «деякий», виходить з даного
принципу – це значення перемінної у логіці. Вцілому, даний принцип полягає у тому, що особливе
визначення може бути зроблено на підставі того як деяке чітко визначене відношення абсурдного
об’єкта А до визначеного, зумовленого, кінцевого числа n інших абсурдних об’єктів, без якого б то
не було визначення інших n об’єктів, Х1, Х2, … Хn, за виключенням того, що кожен із них має
необхідний статус у цій складній системі відносин. Цей принцип спирається на факт, що
рефлексійна сутність абсурдного об’єкту не є унікальною щодо цього об’єкта. Просто рефлексивна
сутність абсурдного об’єкта позначає повну уніфіковану схему рефлексивних сутностей, так як
кожен об’єкт внутрішньо знаходиться в усіх своїх можливих відносинах. Таким чином, сфера
можливості забезпечує уніфіковану схему відносин між кінцевими лініями абсурдних об’єктів; і всі
абсурдні об’єкти знаходяться в усіх таких відносинах настільки, наскільки дозволяє статус кожного
з них.
Відповідно, відносини, (як і можливість) не зосереджують у собі індивідуальних сутностей
абсурдних об’єктів; вони включають абсурдні об’єкти у якості об’єктів, між якими існують
відносини, за умов, що ці об’єкти володіють необхідними відносними сутностями.
(Це застереження, котре автоматично, в силу природи, випадку, що розглядається, обмежує термін
«будь-який» у фразі «будь-який абсурдний об’єкт»). Цей принцип є принципом ізоляції абсурдних
об’єктів у сфері можливості. Абсурдні об’єкти ізольовані, оскільки їх відносини, як можливості
можуть бути висловленні без посилання на їх відповідні індивідуальні сутності. У протилежність
сфери можливості включення абсурдних об’єктів у явище дійсності позначає, що деякі з ймовірних
відносин між ними являють собою реальну сутність їх індивідуальних сутностей. Ця здійснена
сумісність є результатом появи цінності, детермінованої – чи сформованої – посередництвом чітко
визначеної абсурдної віднесеності, спів відтворюючись з якою виникає реальна сумісність. Дякуючи
їй, абсурд, в усіх його проявах, вплетений у континуум Буття, проходить непоміченим,
затверджується та стає неантизованою інтроспективною денотацією до певного часу. Таким чином,
вічна віднесеність є форма – εіδоѕ; виникаюче явище дійсності є над-сенс повідомлень цінності;
цінність, абстрагована від будь-якого часткового над-сенсу, є абстрактна матерія – νλη, – котра
притаманна усім явищам дійсності; а синтетична діяльність, завдяки який полишена цінності
можливість перетворюється у над-сенс сформованої цінності, є субстанціональною активністю, а
субстанціональна активність, є те, що втрачають при розгляді у будь-якому аналізі факторів
метафізичної ситуації. Проаналізовані елементи ситуації абсурду є атрибутами субстанціональної
активності.
Ускладнення, що міститься у концепції кінцевих внутрішніх відносин між абсурдними
об’єктами, видаляється двома метафізичними принципами: 1) відношення будь-якого абсурдного
об’єкту А, розглядається як конституюючі А, зосереджують у собі інші абсурдні об’єкти у якості
тільки відносин без посилання на їх індивідуальні сутності та 2) розподільність загального
відношення а на чисельну множинність А зосереджується у сутності цього абсурдного об’єкта.
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Другий принцип у появі залежить від першого. Зрозуміти А – позначає зрозуміти, як взагалі
можлива загальна схема відносин щодо абсурду. Остання не вимагає індивідуальної унікальності
інших відносин щодо її усвідомлення. Ця схема також розкриває себе як така, що проаналізована
у множинності різноманітних обмежених відносин, що володіють власною індивідуальністю, і у той
самий час [момент] передбачає загальне відношення у межах можливості. Що стосується дійсності,
то перше загальне обмеження відносин зводить цю загальну необмежену схему до чотиривимірної,
але у межах трансфеноменально-часової схеми. Ця трансфеноменально-часова схема являє собою,
так би мовити, найбільш загальний вимір (обмежений дійсністю), щодо схем відносин, притаманних
усім абсурдним об’єктам. Це пояснює те, як обрані відносини абсурдного об’єкту А реалізуються
в будь-якому явищі дійсності, завжди визначаються статусом А, по відношенню цієї
трансфеноменально-часової системи, а також вираженнями у цій схемі відносин даного явища
дійсності, до інших явищ дійсності. Визначена кінцева кількість відносин, що враховує визначені
абсурдні об’єкти обмеженого ряду таких об’єктів, сама по собі є абсурдним об’єктом; це ті абсурдні
об’єкти, котрі входять у дані відносини. Ми будемо називати такий абсурдний об’єкт складним.
Абсурдні об’єкти, являють собою елементи відносин у межах складного абсурдного об’єкту, будуть
мати назву компонентів цього абсурдного об’єкту. У разі, якщо будь-які з цих елементів відносин є
самі по собі складними, їх компоненти носитимуть назву похідних компонентів першопохідного
складного об’єкту. Компоненти ж похідних компонентів також носитимуть назву похідних
компонентів першопохідного об’єкту. Таким чином, складність абсурдного об’єкту позначає його
здатність бути розкладеним на відносини компонентів абсурдних об’єктів. Аналіз, щодо загальної
схеми відносин абсурдних об’єктів, позначає, також, виявлення множинності складних абсурдних
об’єктів. Абсурдний об’єкт, як, накшалт, визначений відтінок (один з 7 000) синього, який не може
бути розкладено на відношення компонентів, носитиме назву «простого».
Відтепер, ми в змозі надати пояснення аналітичному характеру сфери абсурдних об’єктів, що
дозволяє проаналізувати цю сферу за верствами.
До найнижчої верстви абсурдних об’єктів слід віднести ті об’єкти, чиї індивідуальні сутності
визначено як прості. Це, так звана, верства нульової, поза межової складності. Наступна верства
розглядає низку таких об’єктів, кінцевих чи нескінченних, за чисельністю їх членів. Наприклад,
розглянемо набір з трьох абсурдних об’єктів A,N,S, жоден з яких не є складним. Спробуємо
написати R(A,N,S), для деякого чітко визначеного можливого відношення A,N,S. Візьмемо простий
приклад, у якому A,N,S можуть бути трьома визначеними кольорами з трансфеноменальночасовими відносинами на зразок відносин усіх сторін рівностороннього тетраедра, що знаходиться
де-небудь і у будь-який час. R(A,N,S) є абсурдними об’єктами нульової верстви складності:
за шкалою складності. Аналогічним чином існують абсурдні об’єкти на наступних, більш високих,
верствах. Що стосується будь-якого, складного, абсурдного об’єкту С(L1;L2,…Ln), то абсурдні
об’єкти (L1,…Ln), індивідуальні сутності яких є в конституюючих індивідуальну сутність С(L1,…Ln),
носять назву компонентів С(L1,…Ln). Вочевидь, що ступінь складності, що приписується С(L1,…Ln)
повинна бути вище найвищої ступені складності існуючої серед його компонентів.
Таким чином, можливо аналізувати сферу можливості, розподіляючи її на прості абсурдні
об’єкти і на різноманітні ступені складних абсурдних об’єктів. Складний абсурдний об’єкт являє
собою абстрактну ситуацію. Існує подвійний сенс «абстракції», що відноситься до абстракції певних
абсурдних об’єктів, т. т. до нематематичної абстракції. Існує абстрагування від дійсності і
абстрагування від можливості. Накшалт, А та R(A;N;S), що є абстракціями від сфери можливості.
Зауважимо, що А повинно позначати А в усіх своїх можливих відносинах, і серед них у R(A;N;S).
Відносини R(A,N,S) також позначають R(A;N;S), в усіх своїх відносинах. Але це значення R(A;N;S)
виключає інші відносини у які може вступити А. Значить, А у R(A;N;S) є більш абстрактним, ніж
просто А. Оскільки ми рухаємось від ступенів абсурдних об’єктів до все більш, та більш високих
ступенів складності, ми переходимо до більш високих ступенів абстракції від області можливості.
Відтепер, ми можемо зрозуміти послідовні ступені визначеного прогресу, у абстракції від
сфери можливості, який зосереджує у собі рух (міркувальний), крізь послідовні ступені зростаючої
складності. Ми назвемо, будь-який, такого типу шлях прогресом «абстрактивним домінуванням,
нашаруванням». Будь-яке абстрактивне нашарування, домінування, кінцеве чи нескінченне,
базується на визначеній групі простих абсурдних об’єктів. Цю групу будемо називати базою
домінування. Таким чином, базою абстрактивного домінування є лінія об’єктів нульової складності.
Формальне визначення абстрактивного домінування приймає слідуючий вигляд.
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Абстрактивне домінування засноване на f, де f – група простих абсурдних об’єктів, є лінія
абсурдних об’єктів, які задовольняють наступні вимоги:
1. члени f входять у цю лінію та постають тільки простими, абсурдними об’єктами
в домінанті;
2. компоненти будь-якого складного абсурдного об’єкту в домінанті, що розглянуто, також є
членами домінанти;
3. будь-яка лінія абсурдних об’єктів належить домінанті, не звертаючи увагу на те, чи то
об’єкти одного й того ж ступеню складності, чи різних ступенів є сукупністю компонентів
чи похідних компонентів принаймні одного абсурдного об’єкту який вже належить
до даної домінанти.
Слід зауважити, що компоненти абсурдного об’єкту з необхідністю володіють більш низьким
ступенем складності, аніж сам абсурдний об’єкт. Відповідно, будь-який член такої домінанти, що
володіє першим ступенем складності, може мати у разі компонентів тільки виключно членів групи f,
а будь який член другого ступеню може мати в якості компонентів тільки членів першого ступеня та
члени f, і т. д. до більш високих ступенів.
Третьою умовою задовольняючою абстрактивну домінанту назвемо умовою сув’язі. Таким
чином, абстрактивна домінанта має свою основу; вона включає до себе кожен послідовний ступінь
своєї основи, чи то не визначено просуваючу вперед, чи то до максимального ступеню складності;
вона «пов’язана» посередництвом нової появи (за умов більш високого ступеню) будь якого ряду
його членів, що належать більш низьким ступеням, у фундації лінії компонентів, чи похідних
компонентів, принаймні одного члена домінанти.
Абстрактивна домінанта носить назву «помежованої», у разі, якщо вона зупиняється на
помежованому ступені складності. Вона носить назву «над-трансцендентної», за умов, якщо вона
включає до себе членів, що належать відповідно усім ступеням складності.
Слід зауважити, що база абстрактивної домінанти може зосереджувати у собі будь-яку
чисельність членів, кінцеву чи нескінченну. Далі, нескінченність чисельності членів основи, немає
нічого спільного з тим, чи постає домінанта кінцевою чи нескінченною.
Кінцева абстрактивна домінанта буде, за визначенням, володіти деяким ступенем
максимальної складності. Характеристикою цього ступеню постає те, що її член не є компонентом
іншого абсурдного об’єкту, що належить будь-якому ступеню домінанти. Вочевидь також, що цей
ступінь максимальної складності повинен володіти тільки лише одним членом, інакше умову
зв’язку не буде виконано. Навпаки, будь-який складний абсурдний об’єкт визначить кінцеву
абстрактну домінанту, що розкривається впродовж процесу аналізу; цей складний абсурдний об’єкт,
який визначено за похідну точку, носитиме назву «верхівки абстрактної домінанти», бо він є одним
членом ступеню максимальної складності. На першому етапі аналізу ми отримали компоненти
верхівки. Ці компоненти можуть бути різного роду складності, але посеред них повинен бути
принаймні один член, складність якого на один ступінь нижче, ніж складність верхівки. Ступінь, що
нижчий за ступінь даного абсурдного об’єкту, є найближчим ступенем даного об’єкту. Далі ми
беремо ті компоненти верхівки, що належали його найближчому ступеню, а що стосується другого
ступеню, ми аналізуємо його вже у його компонентах. Серед цих компонентів повинні бути деякі,
що належать найближчому ступеню об’єктів, що піддано аналізу. Додамо до них компоненти
верхівки, що також належать цьому ступеню другого наближення від верхівки; а на третьому
ступені аналіз буде відбуватися так само, як і на попередніх. Таким чином, ми знаходимо об’єкти,
що належать ступеню третього наближення від верхівки, і ми додаємо до них компоненти, що
належать цьому ступеню, котрі лишились від попередніх етапів аналізу. Ми продовжуємо йти цим
шляхом крізь попередні етапи до тих пір, доки не досягнемо ступеню простих об’єктів. Цей ступінь
утворює базу домінанти та постає підґрунтям цього абсурду. Слід підкреслити, що, говорячи про
домінанту, ми повністю лишаємось у сфері можливості. Відповідно, абсурдні об’єкти вивільнені від
реальної спів’єдності, вони лишаються «в ізоляції».
Логічний інструмент, що використовує Аристотель для аналізу дійсного факту у більш
абстрактних елементах, полягає у класифікації на види та роди. Цей інструмент має надзвичайно
важливе значення, щодо науки, на попередніх етапах її розвитку. Але його застосування, у цілях
метафізичного опису, викриває справжнє, дійсне бачення метафізичної ситуації. Використовування
терміну «універсальний» щільно пов’язано з аристотелевським аналізом; пізніше термін було
поширено, але він, як і за попередньої думки має на увазі класифікаційний аналіз. Саме з цієї
причини ми і відмовимось від нього.
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У будь-якій дійсній події а буде міститись група f простих абсурдних об’єктів, які є
складовими частками цієї групи, у найбільш конкретній формі. Це є повне включення у явище, що
здійснюється для того, аби досягти найбільш повного злиття індивідуальної сутності з іншими
абсурдними об’єктами в процесі формування індивідуального явища, абсолютно своєрідно і
не може бути піддано опису в інших термінах. Але воно має специфічну характеристику, яка
неминуче притаманна йому. Ця характеристика полягає у тому, що існує нескінченна абстрактивна
домінанта, заснована f, яка є такою, що всі її члени, рівним ступенем, входять у це повне включення
в а.
Існування такої нескінченно абстрактивної домінанти позначає те, що неможливо зробити
повний опис явища дійсності за допомогою термінів. Ми будемо називати цю нескінчену
абстрактну домінанту, що пов’язана з а, «пов’язаною домінантою α». Це те, що малося на увазі в
терміні сув’язі явища дійсності. Ця сув’язь явища необхідна для його синтетичної єдності та для
його інтеллигибельності. Існує пов’язана домінанта термінів, що може бути застосована до даного
явища, включаючи поняття всіх рівнів складності. До того ж, у дійсному явищі індивідуальні
сутності абсурдних об’єктів, включені у ці складні поняття, досягають етичного синтезу,
продукуючого явище у самоцінності його досвіду. Ця пов’язана домінанта постає образом, чи
зразком, чи формою явища, оскільки явище утворено з того, що входить у його повну реалізацію.
Деяку неясність думки зумовлено тим фактом, що абстрагування від можливості проходить
у напрямку, протилежному абстрагуванню від дійсності, оскільки мова заходить щодо рівня
абстрактності. Безумовно, за обставин опису явища дійсності а ми знаходимось ближче
до тотального конкретного факту, коли ми робимо опис а, за допомогою деякого члена
взаємопов’язаної домінанти, який знаходиться на високому ступені складності. Тоді ми говоримо
більше про а. Саме тому, в межах високого ступеню складності, ми наближаємось до повної
конкретності а, а у межах низького ступеню складності, віддаляємось від неї. Відповідно, прості
абсурдні об’єкти являють собою крайній ступінь абстракції від явища дійсності; у той же час
абсурдні об’єкти являють собою мінімум абстракції від області можливості. Той факт, що коли
говорять, щодо високого рівня абстракції, звично мають на увазі абстракцію від сфери можливості,
іншими словами розроблену логічну конструкцію.
До сих пір ми просто лише досліджували явище дійсності з боку його повної конкретності.
Це та сторона явища, за обставин якої воно являє собою подію у природі. Але природна подія
в даному значенні – це лише абстракція від повного явища дійсності. Повне явище зосереджує
у собі те, що у пізнавальному досвіді приймає форму пам’яті, передбачення наперед, уяви та
міркування. Ці елементи дійсного досвіду являють собою також засоби включення складних
абсурдних об’єктів у синтетичному схоплені як елементів виникаючої цінності. Елементи
порізнюються від конкретності повного включення. У відомому сенсі це порізнення не можна
пояснити, бо кожен засіб включення є унікальним і не може бути поясненим у інших термінах. Але
маємо загальне порізнення між цими засобами включення та повним конкретним входженням, про
яке ми вже говорили вище. Це порізнення являє собою раптовість. Під раптовістю ми розумітимемо
те, що запам’ятовується чи очікується, чи уявляється, чи міркується вичерпним кінцевим складним
поняттям. У кожному випадку мається один кінцевий абсурдний об’єкт, охоплений в уяві, в якості
верхівки кінцевої домінанти. Це поривання з дійсною безмежністю і дозволяє у будь-якому явищі
відмежовувати психічні від фізичних подій, у яких функціонує психічне.
Здається, що в цілому має місце подвоєння рефлексії у сприйнятті абсурдних об’єктів.
Наприклад, Ж.-П.Сартр пише: «Той, хто рефлектує про мене, це не є, не знаю який, чистий
позачасовий погляд, це – я, той, хто триває, втягнений у коло своєї самості, перебуваючи під
загрозою у світі разом зі своєю історичністю. Просто ця історичність, і це буття у – світі, і це коло
самості, це для – себе, яким я є, – усі вони живуть у модусі рефлексивного роздвоєння.
Отже, рефлексивне відокремлене від відрефлектованого через ніщо. Таким чином, феномен
рефлексії – це неантизація для – себе, яка не надходить до нього ззовні, але якою він має бути»1.
Але це нещирість і вона являє собою вкрай ненадійну основу диференціації. Доволі часто предмети
постають у міркуванні куди більш чітко, аніж за умов неуважного контакту з ними. Та речі
сприйняті в якості поміркованих, завжди підкоряються тій умові, що ми зупиняємось, коли
1

Сартр Ж.-П. (2001). Буття і Ніщо. Нарис феноменологічної онтології. К.: Видавництво Соломії Павличко
«Основи», 234 – 235.
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прагнемо дослідити зростаючий ступінь складності в їх не інтенціональних відносинах. Ми завжди
винаходимо саме те, про що думаємо – щоб це не було, – і нічого більше.
Існує обмеження, яке відмежовує кінцеве поняття від більш високих ступенів безмежної
складності.
Таким чином, явище дійсності є охоплення однієї нескінченної домінації (її пов’язаної
домінанти), разом із різними кінцевими домінантами. Синтез у явищі нескінченної домінанти
реалізується у відповідності зі специфічним засобом її реалізації, а синтез кінцевої домінанти –
у відповідності з різними іншими специфічними засобами реалізації. Існує один феноменологічний
принцип, що є важливим, щодо раціонального усвідомлення загального характеру дослідницького
явища. Ми називаємо цей принцип «прозорістю реалізації». Під цим терміном ми маємо на увазі, що
будь-який абсурдний об’єкт, є самим собою у будь-якому засобі реалізації. «Реальний простір світу
– це простір, що його Левін назвав «годологічним». Чисте пізнання і справді було б пізнанням без
точки зору, отже, пізнанням світу на основі принципу, що виходить за межі цього світу. Але це
твердження безглузде: буття, що пізнає, може бути тільки пізнанням, оскільки буде визначене своїм
об’єктом, а цей об’єкт зникатиме в тотальному нерозрізнянні взаємозв’язків. Отже, пізнання може
бути тільки появою, втягненою в якусь визначену точку зору, якою ти і є»1. Не може бути
викривлення індивідуальної сутності без того, щоб не виник інший абсурдний об’єкт. У сутність
кожного абсурдного об’єкту покладено ін- детермінованість, що висловлює байдужість, знеохоту,
щодо терпимості та поблажливості у відносинах, до будь-якого засобу входження у будь-яке явище
дійсності. Саме тому, у пізнавальному досвіді ми здатні угледіти наявність одного і того самого
абсурдного об’єкту, в одному й тому ж явищі, що має більш ніж один ступінь реалізації за умов
входження в явище дійсності. Таким чином, прозорість реалізації та ймовірна множинність засобів
входження в одне і те саме явище спільно формують основу щодо теорії абсурду
в екзистенціоналізмі.
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METAPHYSICS OF LOVE IN THE PHILOSOPHY
OF S. L. FRANK
The purpose of this study is to explore the philosophical and anthropological views of S. L. Frank
about the problem of love in the context of the Eastern Orthodox spiritual tradition. In this
research we outline the metaphysical dimension of love as a part of essential qualities of the
personality. It is shown that love is not just a feeling, it is filled with a whole set of essential
properties: ethical, metaphysical, gnoseological, ontological. Love is seen as the experience of
meeting with transcendent, it is aimed at recognizing One`s existence, at uncovering its
individuality. Love reveals the existential fulfillment of the man`s existence, reveals itself as the
invisible thread which connects the whole humanity. The article devotes main attention to the
Christian religious and philosophical conceptualization of the communicative coupling «I-YouWe» with the task of discovering the essential potentials of the one`s existence in the prospects
of its identification with Absolute. Finally, it is concluded that from the point of view
of S. L. Frank, the solution of this problem is possible only in the light of the Christian meaningful
conception of love.
Key words: love, metaphysics, Christianity, Orthodoxy, God, personality.
Актуальність досліджуваної теми полягає в тому, що, не дивлячись на ізоляціонізм, егоїзм і
нарцисизм індивідів сучасного секулярно налаштованого суспільства, хочеться вірити в те, що
любов залишається справжньою цінністю для всього людства. Проте, на жаль, доводиться
констатувати той факт, що зараз любов і віра втрачають свої мотиваційні позиції. Духовна складова
феномена любові знаходиться на межі вимирання, поступаючись місцем тілесним потягам і почуттю
власництва, а сама віра в її релігійному значенні або розчиняється в десакралізованому соціумі, або
виявляється в різноманітних симулякрах або субститутах культури. Аналіз духовної ситуації
повсякденності явно свідчить про культурно-антропологічну кризу віри і любові. Стан сучасного
українського суспільства змушує замислитись над першопричинами, що призвели не тільки до
ситуації кризи в країні, але і до духовного розладу в душі кожної окремої людини. Сплеск
агресивних настроїв, зниження ціннісного потенціалу в моральних установках, відсутність
впевненості у завтрашньому дні, – ці та інші прояви соціальної депресивності свідчать про часткову
втрату суспільством сенсожиттєвих світоглядних підстав. Можливо, однією з причин є те, що
суспільно значні ідеали поступово втрачають наповненість аксіологічними, підживлюючими
креативну енергетику особистісного самовлаштування сенсожиттєвими знаковими орієнтирами,
серед яких кохання займає далеко не останнє місце. Егоїзм охоплює все більшу кількість людей, а
вміння любити стає рідкісною, майже міфічною якістю. Для осягнення істинного сенсу любові
істотно важливо зрозуміти її ціннісну значущість. Таке розуміння цілком автентично досягається
засобами метафізичного дискурсу. В ситуації кризи завжди корисно звернутися до минулого і,
можливо, отримати відповідь для вирішення проблем сьогодення. В даному випадку, ми спробуємо
отримати підказку у «зірки першої величини на небосхилі світової філософії ХХ століття»1
С. Л. Франка, філософія якого була спрямована на відродження духовно-моральних орієнтирів
суспільства, які були втрачені в світових катастрофах і трагедіях тодішніх років.
Яку ж відповідь дає нам С. Л. Франк на питання про сутність любові? Перш за все, він
дотримується східно-православної духовної традиції з її розумінням любові як сутності Бога.
1

Евлампиев, И., Порус, В. (ред.) (2012). Человек перед лицом абсолютного бытия: мистический реализм
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Як зазначає Г. Є. Аляєв, С. Л. Франк стверджує християнську релігію любові, що бере свій початок
із метафізики особистості1. Філософ розглядає любов не в якомусь вузькому контексті, а наділяє її
глибоким онтологічним і метафізичним сенсом. Любов насамперед покликана допомогти
наблизитися до розуміння сутності буття, проникнути в приховану глибину реальності і виявити її
істинний задум. У своїх роботах він неодноразово приходить до розуміння любові як
основоположного загального явища, яке управляє всім людським життям, підкреслюючи, що лише
тільки в явищі любові «виявляється основний початок реальності»2.
Любов як зв’язок: трансраціонально-антіномістичний монодуалізм любові
Ключовою тезою філософії С. Л. Франка є трансраціонально-антіномістичний монодуалізм,
тобто «внутрішня єдність двох», «подвійність одного»3, нерозривне відношення злиття, що зберігає
індивідуальність кожного окремого суб’єкта. Трансцендуючий характер переживання Іншого
міститься в виході за межі «Я» і в проникненні в «Ти». Аналогічно цьому, «Ти» також проникає
в «Я», тому відбувається взаємопронизанність і взаємосплетіння. Такий союз утворює єдність «Ми»,
особливе ставлення між «Я» і «Ти», де перше існує в другому, поза собою, а друге аналогічним
чином присутнє в першому. Трансраціональна єдність «Я» і «Ти» полягає в тому, що вони
виникають разом і залежні один від одного, але водночас вони розділені, не зводяться один
до одного, не розчинні один в одному. В екзистенційному контексті П. Тілліх описує таке
відношення як «співучасть», тобто участь особистого існування людини в існуванні Іншого,
«часткову тотожність і часткову нетотожність»4. Тому любов – це завжди спів-участь: спів-участь
у бутті Іншого, спів-переживання, спів-чуття. Любов виникає як відчуття спорідненості з Іншим, як
усвідомлення його причетності до нашого внутрішнього буття. Людина завжди прагне до своєї
повноти і завершеності за допомогою причетності до Іншого. Не випадково, слово «причастя» також
несе в собі сенс приєднання. Особливо цінним і важливим є причетність до улюбленої істоти.
Можна сказати, що будь-яка причетність вже містить в собі любов. Коли немає любові, то немає і
необхідності бути з кимось.
Філософ підкреслює, що відношення «Я-Ти» вперше в усій своїй повноті і здійснюється саме
в явищі любові. Любов дозволяє людині відкрити для себе Іншого, Інший приносить в наш
душевний стан дійсне переживання любові. Проблема Іншого була детально розглянута
представниками екзистенціалізму, але на відміну від цього напрямку, С. Л. Франк не протиставляє
суб’єкт об’єкту, а об’єднує їх. Наприклад, у Ж.-П. Сартра відношення «Я-Ти» не може утворити
спільність, єдність, особливе духовне «Ми». А ось в трактуванні С. Л. Франка, любов – це сила, що
з’єднує «Я-Ти» в зв’язок «Ми», що складає всеосяжне «царство духів» єдиного Боголюдського
організму. Таке розуміння сполучної ролі любові зближує С. Л. Франка з Емпедоклом, який розумів
любов як першооснову, на якій грунтується світ, вона підтримує зв’язок всіх речей. Як відомо,
у Емпедокла любов виступає сполучною силою, на противагу ворожнечі, покликаної викликати
розлад, розподіл і розпад. Ворожнеча ввергає світ в хаос, а космогенна воля любові, всупереч
ворожнечі, облаштовує порядок і гармонію. Так само і в філософії С. Л. Франка любов з’єднує
людство в єдиний Боголюдський організм. Любов у нього постає як усвідомлення глибинного
зв’язку між двома людьми, він може бути свідомим чи ні, однак це почуття зв’язує духовний світ
двох в одне ціле. Коли реалізується єдність «Ми», то слід мати на увазі, що в ній так чи інакше
завжди присутнє почуття любові і спрямованості «Я» до «Ти». Коли об’єкт перетворюється
з «Воно» в «Ти» і проникає в сутність «Я», то важливо відзначити, що без любові цього
проникнення могло б і не бути.
Тому любов – це особливий невидимий зв’язок між двома людьми, перебування в єднанні,
занурення в духовну сутність Іншого, почуття єдності і спорідненості з Іншим. З одного боку,
«один» знаходиться в складі «двох», а з іншого – ці «два» є «одне»5. Таким чином, два стають
одним. Тут пригадується фраза про краплі з фільму А. Тарковського «Ностальгія» (1983): одна
1

Аляєв, Г. (1993). Метафізика особистості у філософії С. Франка. Філософська і соціологічна думка, вип. 3.
Київ: Наукова думка, 56.
2
Франк, С. (2010). Непостижимое. Человек и Бог. Минск: Белорусская Православная Церковь, 309.
3
Франк, С. (2010). Непостижимое. Человек и Бог. Минск: Белорусская Православная Церковь, 481.
4
Тиллих, П., Левит, С., Вевюрко, Т. (сост., ред.) (пер. с англ.) (1995). Мужество быть. Избранное: Теология
культуры. Москва: Юрист, 72.
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Франк, С. (2010). Непостижимое. Человек и Бог. Минск: Белорусская Православная Церковь, 307.
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крапля ... потім ще одна ... утворюють одну велику краплю. 1+1=1. Дві схожі внутрішні реальності
утворюють одну. Тут ми виявляємо своєрідний душевний андрогінізм, злиття двох різних
внутрішніх сутностей в одну. Душевне злиття двох особистостей за допомогою любові утворює
щось нове в реальності. Проте, на відміну від крапель, які втрачають свої індивідуальні властивості
при розчиненні, з’єднання двох в філософії С. Л. Франка зберігає неповторність кожного.
Відношення «Ми» утворює особливу нероздільно-незлитну двуєдність, засновану на почутті
любові, яка є зразком певного душевного андрогінізму двох особистостей. Тут одразу виникає
аналогія з чуттєвим потягом і тілесною любов’ю, однак духовне проникнення наповнене особливим
метафізичним сенсом, воно набагато глибше. Трансцендентне злиття душ зароджує набагато
яскравіший екстаз злиття двох людей. Можна сказати, що любов уособлює собою метафізичний
потяг душі як спосіб проникнути у внутрішнє буття іншого, стикнутися з його унікальністю і
неповторністю, тим самим, в результаті розкриваючи унікальність і неповторність самої себе.
Але перешкодою на шляху до любові може бути страх. Страх – це відсутність любові-довіри
до ближнього, до Бога, до себе. Людина завжди вибирає або жити страхом, або жити любов’ю.
Страх відокремлює, розмежовує, стискає, закриває, робить людину холодною і злою. Любов
приєднує, розширює, розкриває, зігріває, наділяє добротою. Страх змушує людину втекти від
Іншого, в той час як любов дозволяє йти до нього назустріч. Страх замикає на собі, любов дає змогу
віддавати. Страх демонічний, любов божественна. Слід зазначити, що більшість невротичних
симптомів людини викликані саме страхом любити. У сучасному суспільстві існує дуже сильний
страх дотику, зіткнення з Іншим. Як зазначає у своїй роботі нобелівський лауреат Еліас Канетті,
«нічого людина не боїться так, як дотику невідомого»1. А що може бути страшніше невідомості
Іншого? Будь-яка дистанція і відстороненість створена цим страхом. Людина боїться загрози своїй
суб’єктивності з боку Іншого і уникає підпускати його до себе. Люди зачиняються в квартирах,
сидять в інтернеті, уникають близького контакту на вулиці. Все це – результат не тільки сильної
недовіри до світу, але і відсутність любові до оточуючих. Проблема нашого суспільства полягає
не в тому, що більшість людей не вірить в Бога. Проблема нашого суспільства полягає в тому, що
більшість людей не вірить в любов.
С. Л. Франк підкреслював, що відношення «Я-Ти» є незбагненно-трансраціональною,
таємничою єдністю таємниці страху з таємницею любові, Інший постає як протиборствуюче
з’єднання «жахливого» і «рідного» 2. Тому відносини двох людей являють собою з одного боку
відокремленість і сторонність двох різних світів, а з іншого являють собою взаємопроникнення,
подібність і злитість душевного буття, особливу внутрішню єдність, «двуєдність», «буття одного-віншому»3, де повністю зникає роз’єднуюча подвійність, тому цей стан подібний до переживання
стану душевного екстазу в містичному досвіді.
Досвід любові, який переживає людина в своєму житті, є відображенням і проявом ідеальної
любові Бога. Тому можна говорити про ту частину метафізичного боку любові, що з’єднує світ
земний і світ трансцендентний. Любов стає метафізичним зв’язком, що об’єднує людину і Абсолют,
саме за допомогою любові виявляється вплив Бога на людину, Його виявлення, відчуття Його
благодатних сил, адже Бог первісно є присутнім в складі свого творіння і Його трансцендентна
сутність Духа відкривається завдяки любові: «зв’язок між Богом і людиною є зв’язок любові»4.
Любов постає тією потужною силою, яка звільняє людину з її буттєвої самотності, тому що
в людині завжди в зародковому стані є почуття любові, що спрямовує її до «Ти», і внутрішня
причетність до Абсолюту, який є любов. Любов постає як особлива з’єднуюча нитка, вона виступає
як єдність, доповнення, що рятує від деструктивного роз’єднання і розколу. Розлом, розрив,
роз’єднаність не можуть бути приписані властивостями любові. Як зазначає Петер Елен, який
аналізує творчість С. Л. Франка, досягти цілісного розуміння буття дозволяє установка любові, яка
передусім спрямована на цілісність реальності5.
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Важливим є те, що релігійна філософія С. Л. Франка спрямована на розгляд проблеми
«всеєдності», яка отримала у мислителя детальне онтологічне опрацювання. Він розглядає буття як
абсолютну «всеєдність», яка пронизана величезною кількістю відносин, що з’єднують всіх і вся.
Спираючись в побудові своєї філософської системи на Н. Кузанського, С. Л. Франк об’єднує її
неоплатонічну онтологію всеєдності із сучасною феноменологією і персоналізмом.
У С. Л. Франка суб’єкт трансцендує до світової дійсності, водночас перебуваючи в самому
собі. Але це перебування-в-собі залишається метафізично незавершеним. Для повного задоволення
необхідна спрямованість до того буття, з яким у суб’єкта є щось спільне, з яким він схожий і
до якого він подібний. У С. Л. Франка можна виділити два шляхи цієї спрямованості:
«трансцендування в інше «буття» в любові і трансцендування в актуальну транссуб’єктивну
глибину реальності, яка більш не є потенційною»1. Людина є краплею в океані Божественної істоти
і, за допомогою зв’язку з іншими краплями, утворює загальне всепронизуюче буття любові,
джерелом якого є Бог. Любов, як особливий внутрішній зв’язок, наповнена духовною складовою
божественного, тому так чи інакше завжди (хоча б у зародковому стані) присутня в душі кожної
людини. Тому любов до ближнього виникає як усвідомлення всеєдності всього людства, що має
свою основу в Бозі.
Отже, почуття єдності і спрямованість до подолання замкненості-в-собі-самому є
у С. Л. Франка проявом істинної любові. Любов прагне до всеосяжної єдності всього людства,
утворюючи особливий Боголюдський організм. Основою самосвідомості людини постає саме
відчуття причетності до цілого, належність до «Ти», усвідомлення «Я» в «Ми». Філософ робить
сміливе зауваження про те, що «ніякого готового «я» взагалі не існує до «зустрічі» з «ти»,
до відношення до «ти»«2. Тільки за допомогою Іншого людина здобуває себе. Філософ вважає, що
Інший вперше і дарує людині її власне «Я», пробуджує і обґрунтовує її до істинного і змістовного
буття, а можливим це стає завдяки почуттю кохання: «Я «розквітаю», «збагачуюсь»,
«заглиблююсь», вперше починаю взагалі справді «бути» в сенсі дослідно усвідомленого
внутрішнього буття, коли я «люблю», тому що самозабутньо віддаю себе і перестаю піклуватися
про моє замкнуте в собі «я»«3. Головна цінність досвіду любові до Іншого полягає в тому, що
завдяки йому людина відкриває для себе всю повноту буття; або інакше: актуалізація особистості
відбувається за допомогою переживання досвіду любові. Завдяки почуттю любові інша людина стає
онтологічної підтримкою, вона допомагає пережити почуття нестійкості і ізольованості самобуття,
«розріджує» наш духовний вакуум, виводить зі стану екзистенціальної самотності. У справжній
любові «Я» знаходить «заспокійливий і відрадний досвід знаходження своєї батьківщини, самої
стихії свого буття в «іншому», тобто знаходить поза собою ґрунт для себе»4. Таким чином, «Я»,
трансцендуя від себе до чогось зовнішнього, до «Ти», знаходить своє завершення, наповнюється
повнотою свого існування. Тому любов має важливий гносеологічний сенс, коли будучи способом
пізнання Іншого, вона є одночасно і способом пізнання себе та навколишньої дійсності.
Любов у С. Л. Франка пронизана трансцендентним світовідчуттям. Переживання досвіду
любові дозволяє за допомогою фізичного не-доторкання стикнутися з глибинною першоосновою
реальності, торкаючись до неї душевно. Любов дозволяє здійснити вихід за межі суб’єктивності
людини, трансцендувати у внутрішній стан Іншого, «перейти з «поверхні» мого буття в якусь
метафізичну глибину. Ось чому найприродніший шлях до трансцендування усередину або углиб є
шлях справжнього трансцендування назовні в обличчі любові5«. За допомогою цього
трансцендування душа зустрічається з реальністю духу, торкається до Абсолюту. Тому любов – це
переживання зустрічі з трансцендентним. Трансцендентне одкровення Бога відбувається завдяки
переживанню почуттю любові. Як зазначає П. Елен, «через феноменологію зустрічі з «Ти» в любові
Франк долучає читача до незбагненності буття і показує, як в його глибині може блиснути щось «в
собі існуюче»,»само себе освітлююче світло», яке може бути пізнане як буття духовне6«.
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Сакральність любові: любов як прояв Божого духу
Першообразом конкретного «Ти», його «ідеєю» (в контексті вчення Платона) у С. Л. Франка є
Бог, який виступає як «Бог-зі-мною», «зразок, без якого було б неможливе ніяке конкретне «ти»«1,
онтологічний вихідний принцип зв’язки «Я-Ти». Бог є перш за все Особистістю для людини, але Він
більше, ніж особистість, насамперед близьке і інтимне «Ти», родинне душі людини, однак яке
перевершує будь-яке особистісне «Ти», що зустрічається в історії. Людина виявляє підставу, корінь
свого буття в трансцендентному «Першо-Ти», яке завжди присутнє в Іншому як його основа.
На думку філософа, в будь-якому «Ти» первісно міститься атрибут абсолютності, тому досвід
зустрічі з Іншим виступає як досвід зустрічі з абсолютним «Ти», людське «Ти» стає втіленням
божественного «Ти». Тому внутрішня сутність Бога виражається в людині безпосередньо
за допомогою любові. Отже, любов проступає в особистості як показник тотожності божественному.
Головною темою творчості С. Л. Франка Є. В. Марєєва вважає «доказ того, що іманентне є
трансцендентне. А це означає, що Бога ми повинні шукати не зовні, а в своєму Я»2. Любов – це та
іпостась Бога або Його потужна сила, за допомогою якої Бог іманентно є присутнім в душі людини і
розкривається їй. Оскільки Бог є першоджерелом всеосяжної, всепрощаючої, всепроникаючої,
життєдайної стихії любові, то саме завдяки любові Бог проявляє себе в кожній людині. Бог стає
доступним людині тільки через одкровення, тільки тоді, коли Він особисто відкривається людині у своїй
реальності3. Тому один з видів цього одкровення полягає в досвіді переживання любові до ближнього.
Трансцендування самобуття в досвіді любові до «Ти» дозволяє людині пережити незбагненну сторону
реальності, виявити Бога, наповнитися духовною благодаттю. Отже, любов в розумінні С. Л. Франка –
це одкровення Бога, проникнення в душу Божої реальності, дещо сакральне.
Оскільки у С. Л. Франка Бог постає не тільки як ідеальне буття або Абсолют, то він, перш
за все, є Творцем, творчим началом світу, «творчою силою любові»4. Так як основна сутність
християнства полягає в ідеї богоподібності людини, то, дотримуючись думки філософа, можна
сказати, що кожна людина є співучасником творіння, творцем від Творця, вона покликана
до співтворчості з Богом для втілення і реалізації Його задуму. С. Л. Франк виявляє
взаємодоповнюючий і нерозривний первинний зв’язок між людиною і Богом. Бог потрібен людині
як остання інстанція, як підтвердження своєї захищеності, досвід Бога не відрізняється від буттєвої
самості людини. Так само і людина потрібна Богу для втілення свого божественного задуму.
Людина є лоном, яке сприймає, відображає і зберігає в собі Божество і Божі веління та дії. Душа
людини, як жбан, покликана вміщати Його присутність. Тому людина наділена силою Бога самою
бути творцем. Слід зазначити, що таке метафізичне тлумачення мислителя суперечить
богословському догмату про творчу силу тільки лише одного Бога. Проте у С. Л. Франка кінцева
мета людини полягає в спільному втіленні Божих дій. Таке розуміння ми також зустрічаємо
у В. Соловйова в його понятті «теургії». Будь-яка людина може стати творцем і реалізувати
покликання Бога до творчості в усіх сферах життя, але перш за все це творче посилання
проявляється в любові. Бог передає світу свою ідею Любові. Оскільки любов йде від Бога, остільки
вона дається людині в духовному досвіді як веління Боже: «Любов є щастя служіння іншому, яке
осмислює для нас і всі страждання і хвилювання, які нам спричиняє це служіння»5.
Бог-творець, який створив людину, наповнив її силою любові, яка повинна виливатися з його
творіння до всього існуючого, людина повинна сама бути творцем в земному світі, створюючи
навколо себе простір любові і благодаті. За допомогою любові відбувається усвідомлення всеєдності
з навколишнім світом. Людина містить у собі частину тієї онтологічної сутності Бога, яку ми
можемо назвати любов’ю. Як зазначає П. Елен, «основна ідея Франка полягає в тому, що сутність
Бога є самоодкровення; насправді він зображує собою «потік любові»«6. Тому, будучи посланцем
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Бога, людина реалізує Божу природу в земному світі, тобто її завдання полягає у виявленні і
розкритті любові в своєму серці, перенесенні цього почуття на інших людей.
С. Л. Франк ототожнює любов і віру. Тому віра повинна виражатися справами любові, діючою
допомогою людям, вгамуванням їх потреб і полегшенню їх страждань. Для С. Л. Франка
християнство – це релігія особистості, релігія боголюдинності і релігія любові. Ці три спрямованості
виступають різними аспектами одного і того ж, а саме «любовно-побожного сприйняття всього
конкретно-існуючого»1. Так само, як Бог спонукає «відродитися і стати живим»2, так і любов
схожим чином оживляє душу людини. Любов спонукає до життя, відроджує. Переживання почуття
любові і релігійне переживання Бога дуже схожі: людина знаходить в душі особливу радість,
впевненість, спокій. Почуття покинутості зникає, з’являється усвідомлення причетності до чогось
рідного, близького. Людина позбавляється від своєї самотності завдяки міцному зв’язку з Богом, як
Духом любові, який прямує до «Ти», дозволяючи бачити в Іншому божественне творіння. Любов, як
і Бог, збагачує внутрішній стан людини, пронизує всю її душевну сутність. С. Л. Франк визнає, що
переживання досвіду любові між люблячими не відрізняється від досвіду містиків, які переживають
єдність з Богом.
Отже, любов як сутність Бога, подібна переживанню релігійного досвіду таїнства та є
іманентним досвідом трансцендентальної реальності. Зіткнення з істинною позаземною реальністю,
яка розширюється і виходить за межі нашого «Я», так чи інакше, притаманне кожному, хто відчував
почуття любові. Відомо, що головний сенс релігійного досвіду, який проявляється в таїнствах або
молитві, полягає в особистій зустрічі Бога і людини. А любов у С. Л. Франка є саме таїнством,
способом наблизитися до Бога, пережити зустріч душі з сакральним. Подібно до семи таїнств
православної церкви, які дозволяють відчути благодать Святого Духа або Божу присутність в душі
людини, любов стає поводарем, який з’єднує людину і Бога, що призводить до наповнення душі
людини переживанням трансцендентного.
Християнський реалізм як універсалізм любові
С. Л. Франк зазначає, що в основі християнства лежить не стільки віра у вчення Христа,
скільки «віра в Його особистість як втілення і носія Бога»3. Оскільки життя Христа відображає ідеал
безумовної щирої любові, то людина виконує своє божественне призначення лише тоді, коли в ній
присутня любов, тобто оскільки вона має в своїй душі любов, живе в любові і керується в своїх діях
любов’ю.
Описуючи стан любові, С. Л. Франк пише, що любов – це «позитивна, творча сила, розквіт
душі, радісне прийняття іншого, задоволення свого власного буття через служіння іншому,
перенесення центру ваги свого буття на іншого»4. Любов є потужний згусток енергії, який
обов’язково повинен бути спрямований не тільки до близьких і рідних людей, але також до далеких
і до тих, хто нам чимось неприємний. «Любіть ворогів ваших» – сказано в Біблії. У цьому сенсі
любов є важливим феноменом, покликаним викорінювати зло, заздрість, агресію та інші негативні
душевні стани людини. Любов стає «загальною життєвою установкою щодо усього живого
існуючого»5.
Важлива якість любові – протистояння злу, шлях самовідданої любові є «єдиним правильним і
плідним шляхом боротьби зі злом і перемоги над злом. Оскільки зло є відокремлення, роз’єднаність,
ворожість, то його можна по-справжньому подолати тільки протилежністю – любов’ю»6. Відповідно
до думки С. Л. Франка, не існує іншого способу подолання зла, крім як за допомогою любові.
Всеохоплююче сприйняття світу за допомогою любові і співчуття знищують зло.
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Духовне життя своєї епохи мислитель з жалем визначає як «скорботне зневір’я», «гірку
свідомість фактичної влади темряви в світі, тобто зневір’я в реальну силу ідеальних начал»1. Проте,
як би не була сумна така доля людини, у неї все ще є надія на порятунок, що відкривається
в особливому світовідчутті, яке, на думку С. Л. Франка, можна було б назвати «християнським
реалізмом». Як пише сам філософ, «християнський реалізм є скорбота про недосконалість світу,
свідомість непереборності цієї недосконалості засобами самого світу і – саме в силу цього – ясне і
наполегливе усвідомлення всієї відповідальності людини за творче проникнення в світ зверхмирної
благодатної сили»2. Основний зміст «християнського реалізму» С. Л. Франка – це трепетне почуття
віри і відчуття зв’язку з Всевишнім, спрямоване на перетворення реальності навколо; це віра
в абсолютну цінність любові; дбайливе і шанобливе ставлення до ближнього, це вибір такої
поведінки і таких дій людини, які засновані на доброму і любовному відношенні, незважаючи
на нестерпну тяжкість буття. По суті, це є крок на шляху до ідентичності з Богом, як втіленню
Добра, Любові, Істини і Справедливості. Мислитель наполягає на прагненні до ототожнення
поведінки звичайної людини зі способом життя Боголюдини Христа. Адже головне, що показує
Біблія – це людська особистість і її ставлення до людей і до Бога, що зображує ідеальний зразок для
наслідування. Філософія релігійного гуманізму С. Л. Франка наповнена моральним прагненням
до чистоти серця, вибору тих життєвих стежок, які виводять особистість з Царства Темряви
до Царства Світла. Тому причиною зла мислитель бачить саме «відсутність діючої любові
до ближніх або турботи про них»3.
Чому ж християнство наполягає на обов’язковій любові до ближнього і безкорисливому
бажанні йому добра? Головна відповідь полягає в тому, що Інший являє собою образ Божий і Його
подобу, божественне творіння, частинку Бога, наділяється атрибутами святості. Сутність людини
виявляється причетною до особливої надособистісної реальності. Як зазначає С. С. Аверинцев,
християнський шлях до Бога міститься тільки в Ближньому, без іншої людини немає порятунку:
«двадцять п’ята глава Євангелія від Матвія вчить нас шукати Бога перш за все – в Ближньому»4.
Персоналізм і антропологізм християнства полягає в тому, що тут людська особистість наділяється
найвищою цінністю. Оскільки кожна людина є образом Божим, остільки вона наділяється
атрибутами сакральності, вона стає святинею, що вимагає трепетного ставлення, поваги, любові,
прийняття. Без любові неможливо сприймати Іншого в його божественному аспекті, тому
«християнська релігійна установка є установка любові»5. Справжня любов, на думку філософа,
повинна включати в себе турботу про Іншого, вона є «благовоління – безкорислива зацікавленість
в благові ближнього»6. Тому в роботах С. Л. Франка любов розглядається в контексті любові-агапе,
любові-charite (милосердя), яка відрізняється від потягу, стихійного почуття, «від усякої чисто
плотської або душевної прихильності або симпатії до людини – філії»7.
Любов сприймає цінність кожної конкретної людини в її індивідуальності та неповторності,
вона завжди «спрямована на конкретно-існуююче»8. Завдяки почуттю любові людина може визнати
індивідуальність Іншого, розкрити його боголюдське буття, визнати його святість. Любов сприяє
виявленню унікальності і особливості кожної людини, розкриває її особистісні якості, які без
пильного любовного погляду могли б залишитися непомітними. Істинна любов, хоча і є почуттям
любові до всіх людей, але, що дуже важливо, співвідносна з усією конкретністю і одиничністю
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кожного з них1. Таким чином, християнство закликає з любов’ю ставитися до кожної людини,
незалежно від духовної спорідненості, близькості або сторонності, переваг або недоліків. Любов
у християнській самосвідомості спрямована на підтримку особливого тремтливого і душевного
тепла до всіх людей в їх індивідуальності та конкретності. С. Л. Франк зазначає, що «лише
в християнській свідомості вперше принципово і до кінця була розкрита суть любові, як
конкретного універсалізму, яка охоплює все різноманіття індивідуального буття»2. Любов тут
націлена на виховання, перетворення душі та на навчання істинним цінностям, вона спрямована на
осягнення істинної реальності, що призводить до того, що «любов, як суб’єктивне почуття, любовперевага, яка прикута до одного або деяких обраних істот, перетворюється в універсальну любов, –
в любов як загальну життєву установку»3. С. Л. Франк виводить власне визначення любові: «Любов
є, таким чином, побожне, релігійне сприйняття конкретного живої істоти, бачення в неї якогось
божественного начала. Будь-яка справжня любов – все одно, чи віддає собі звіт в цьому сам
люблячий чи ні – є, але в самій її суті, релігійне почуття. І ось саме це почуття християнська
свідомість визнає основою релігії взагалі»4. Слід зазначити, що саме в християнстві з’являється та
особлива установка любові, що покликана бути головною складовою душі людини.
Ні дохристиянський, ні позахристиянський світ не знали такої всеосяжної властивості любові, яка
відкрилася саме в християнстві, де все людство покликане бути об’єднано любов’ю, де кожна
людина є частинка загального цілого, яка володіє незаперечною цінністю і унікальністю, завдяки
своєму божественному походженню. Тому християнство може дійсно називатися релігією любові,
яка є «об’єднуюча сила любовного сприйняття людини як основи абсолютно-цінної»5.
Таким чином, досвід переживання почуття любові до ближнього розкриває внутрішнє буття
людини, наповнює її душу благодаттю і присутністю Бога. Гуманістичний індивідуалізм
С. Л. Франка спрямований на цілісність філософського світосприйняття. Як зазначав сам філософ,
людство може бути врятовано за допомогою «проростання в світ і розквіту в світі вищих,
благодатних сил святості, добра і любові»6. Любов до ближнього є виявлення цінності Іншого, його
індивідуальної і особливої особистості, яка водночас відкриває для людини її власний внутрішній
світ, дозволяє побачити єдність і схожість в Іншому, виявити божественну єдність і розкрити
ідентичність з божественним. За допомогою істинної любові людина проникає в глибину Іншого,
знаходячи в ньому себе: «силою любові людина проникає до самої суті особистості, як образа
Божого»7, виявляючи при цьому справжні і приховані духовні сторони свого самобуття.
Узагальнюючи сказане, слід зазначити те, що в філософії С. Л. Франка любов постає як
посередник, який дозволяє реалізувати трансцендування до «Ти», що сприяє ідентифікації
з Абсолютом. Шлях людини до Бога лежить через Іншого. Любов є невидима метафізична нитка,
яка цілеспрямовано веде до всеєдності і дає можливість відчути досвід переживання Бога. Любов
дозволяє вийти за межі суб’єктивності і доторкнутися до «Ти» як до транссуб’єктивного. Справжня
сутність любові полягає в «живому досягненні, розсудові і визнанні повноцінної реальності
в глибині «іншого»; і в любові саме і відбувається, як уже сказано, знаходження шуканої
внутрішньої об’єктивності – трансцендування усередину – у складі «ти» і через посередництво
«ти»«8. Тому людина виявляє свою справжню реальність в глибині самобуття улюбленої істоти,
зливаючись з нею в єдине ціле «Ми», що відкриває зону божественного.
Метафізика С. Л. Франка носить переважно релігійно-філософський характер, і це, на наш
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погляд, має особливе значення, якщо оцінювати любов у контексті її «перетворюючої»,
метаморфизуючої ролі щодо особистості: її формування, становлення, самоідентифікацію. Немає
потреби спеціально доводити, наскільки актуальні погляди філософа стосовно теперішньої ситуації
в нашій країні, досить лише навести недавнє висловлювання єпископа Львівського і Галицького
Філарета: «примирення в Україні можливе лише тоді, коли кожен з нас примириться з власною
совістю – внутрішнім Законом Божим, з ближніми і дальніми (Еф.2:17) і, якщо це можливо, з усіма
людьми (Рим.12:18), і тільки як наслідок цього, із Богом. Власне примирення з Богом і є головним
рецептом порятунку нашого народу»1. А примирення – це перш за все зрощування в своїй душі
почуття любові до ближнього. С. Л. Франк з болем зауважує, що якби світло Любові спалахнуло
в душах всього людства, або хоча б у більшості, то життя було б наповнене більшим щастям
і меншим трагізмом людського існування2.

References:
1. Averincev, S., Averinceva, N., Sigov, K. (2006). Brak i sem’ja. Nesvoevremennyj opyt hristianskogo vzgljada
na veshhi [Marriage and family. Untimely experiences of the Christian view of things]. Sobranie sochinenij. Sofija –
Logos. Slovar’ [Collected works. Sofia – Logos. Dictionary]. Kyiv: DUH І LІTERA, 796-815 [in Russian].
2. Alyayev, H. (1993). Metafizyka osobystosti u filosofiyi S. Franka [Metaphysics of personality in the philosophy
of S. Frank]. Filosofs’ka i sotsiolohichna dumka. Vyp.3. [Philosophical and sociological thought. Vol.3]. Kyiv:
Naukova dumka, 43-50 [in Ukrainian].
3. Canetti, E. (1962). Crowds and Power. New York: Farrar, Straus and Giroux, 495 [in English].
4. Ehlen, P., Nazarova, O. (2012). Semen L. Frank: Filosof hristianskogo gumanizma [Semen L. Frank:
Philosopher of Christian Humanism]. Moscow: Ideja-Press, 304 [in Russian].
5. Ehlen, P., Porus, V., Nazarova, O. (2012). Vvedenie v specifiku filosofskogo myshlenija Franka [Introduction
to the specifics of Frank`s philosophical thinking]. Semen Ljudvigovich Frank [Semen Liudvigovich Frank]. Moscow:
ROSSPEN, 15-57 [in Russian].
6. Evlampiev, I., Porus, V. (2012). Chelovek pered licom absoljutnogo bytija: misticheskij realizm Semena Franka
[Man in front of face of absolute being: mystical realism of the Semyon Frank]. Semen Ljudvigovich Frank [Semen
Liudvigovich Frank]. Moscow: ROSSPEN, 163-196 [in Russian].
7. Frank, S. (2010). Nepostizhimoe [The unknowable]. Chelovek i Bog [Man and God]. Minsk: Belorusskaja
Pravoslavnaja Cerkov’, 77-524 [in Russian].
8. Frank, S. (2011). S nami Bog. Tri razmyshlenija [God with us. Three meditations]. Svet vo t’me [The light
in the darkness]. Minsk: Izdatel’stvo Belorusskogo Jekzarhata, 415-827 [in Russian].
9. Frank, S. (2009). Krushenie kumirov [The downfall of idols]. Real’nost’ i chelovek [Reality and man]. Minsk:
Belorusskaja Pravoslavnaja Cerkov’, 341-426 [in Russian].
10. Frank, S. (2011). Svet vo t’me. Opyt hristianskoj jetiki i social’noj filosofii [The light in the darkness.
The experience of Christian ethics and social philosophy]. Svet vo t’me [The light in the darkness]. Minsk: Izdatel’stvo
Belorusskogo Jekzarhata, 3-414 [in Russian].
11. Mareeva, E., Porus, V. (2009). S. Frank: transformacija klassicheskogo ponimanija Boga i dushi [S. Frank:
the transformation of the classical understanding of God and soul]. Idejnoe nasledie S. L. Franka v kontekste
sovremennoj kul’tury [The ideological heritage of S. L. Frank in the context of modern culture]. Moscow: Biblejskobogoslovskij institut sv. apostola Andreja, 69-84 [in Russian].
12. Tillih, P., Levit, S., Vevjurko, T. (1995). Muzhestvo byt’ [The courage to be]. Izbrannoe: Teologija kul’tury
[Selected: Theology of culture]. Moscow: Jurist, 7-131 [in Russian].
13. Yepyskop L’vivs’kyy i Halyts’kyy Filaret, Sihov, K. (2016). Prymyrennya suspil’stva yak naslidok prymyrennya
lyudyny z Bohom [Reconciliation of society as a result of the reconciliation of man with God]. Pravda. Pam»yat’.
Prymyrennya. Uspens’ki chytannya [Truth. Memory. Reconciliation. Assumption Readings]. Kyiv: DUH І LІTERA,
46-51 [in Ukrainian].

1

Єпископ Львівський і Галицький Філарет, Сігов, К. (упоряд.) (2016). Примирення суспільства як наслідок
примирення людини з Богом. Правда. Пам’ять. Примирення. Успенські читання. Київ: ДУХ I ЛIТЕРА, 47.
2
Франк, С. (2011). С нами Бог. Три размышления. Свет во тьме. Минск: Издательство Белорусского
Экзархата, 801.
179

ISSN 2533-4816 EVROPSKÝ FILOZOFICKÝ A HISTORICKÝ DISKURZ

Олеся Загудаєва
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна

ОСОБЛИВОСТІ ЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ
ДО МОДЕЛЮВАННЯ В ЮРИДИЧНІЙ
АРГУМЕНТАЦІЇ
Olesia Zahudaieva
Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine

FEATURES OF LOGICAL APPROACH TO MODELLING
IN LEGAL ARGUMENTATION
The article contains the main features of logical approach to modelling in legal argumentation.
There are examined the main models of argumentation in law, which developed by modern
logicians (J.Woos, A.Soetmen, J.Hage, B.Verheij, J.Sartor, H.Prakken). Also, there are identified
distinctive features of every approach. Besides that, there are showed the basic differences
of logical, rhetorical and dialogical approaches to modelling in legal argumentation. Proponents
of the dialogical approach have criticized the logical approach for the formalization. They
consider that logical approach is not able to make analysis of the reasons for judicial decision
and judicial argumentation. As an objection to this claim, it shows the relationship of the logical
approach to the modelling in legal argumentation and defeasible reasoning.
Key words: logical modeling, argumentation in law, logical approach, analyses of legal
argumentation, defeasible reasoning.
Протягом останніх декількох десятків років юридична аргументація стала полем
міждисциплінарного дослідження. Проблеми обґрунтування прийняття юридичного рішення
цікавлять науковців різних сфер: юриспруденції, філософії, логіки, теорії аргументації, риторики,
лінгвістики, соціології, штучного інтелекту. З логічної точки зору, юридична аргументація – частина
дискусійної процедури, в якій твердження ґрунтуються на правилах раціональної дискусії, як про це
зазначає Е.Фетеріс1. У сучасній юридичній аргументації набув застосування метод моделювання
аргументації, завдяки якому можливо здійснити аналіз аргументативного процесу в юридичній
практиці. Як і в кожній галузі, в юриспруденції аргументація має свої особливості, пов’язані
з застосуванням законів і юридичних норм до конкретних справ, з винесенням рішення суддею чи
присяжними в результаті розгляду юридичної справи, а також процесом законотворення.
Сьогодні у логіко-юридичній науковій літературі виділяються три основних підходи до
моделювання в юридичній аргументації: логічний, риторичний і діалогічний. Кожен з цих підходів
може застосовуватися, залежно від контексту, аспекту юридичної аргументації, на яку спрямована
модель, її завдання, засобів, за допомогою яких вона побудована. Зазначаючи найбільш головні
характеристики кожного з підходів, можна сказати, що логічний підхід фокусується на формальних
критеріях юридичної аргументації, для аналізу якої використовує поряд із природньою
формалізовану мову; риторичний підхід спрямований на застосування юридичних норм
у конкретній ситуації, ґрунтується на використанні природної мови та риторичних прийомів;
діалогічний підхід встановлює правила ведення юридичної дискусії, звертає увагу на аргументацію
в юридичному процесі. Усі ці підходи були розглянуті в працях таких відомих логіків і філософів,
як Д.Годден, Д.Волтон, Е.Фетеріс, Г.Янсен, Д.Каналє, Дж.Туцет, Дж. Вудс, Г.Крезбауер, Дж.Сартор
і Г.Праккен, Дж.Вудс, А.Сотман та інші. Більшість цих вчених розробляли моделі усіх трьох
підходів, що говорить про наявність у цих підходах своїх переваг і недоліків залежно від мети та
контексту застосування моделі. Усі моделі аргументації повинні прояснювати аргументи та
епістемічні принципи, яким керувалися судді чи присяжні при прийнятті судового рішення.
Найбільший інтерес серед науковців викликав діалогічний підхід. Серед його переваг вони
виділяють гнучкість моделі стосовно таких факторів побудови аргументації, як телеологічно1
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оціночних принципів, правил взаємодії між учасниками судового процесу (пропонентом, опонентом
і журі), модифікованості тверджень, неможливості будь-якого закону передбачити і охопити всі
можливі варіанти подій, що потрапляють під сферу його дії. Попри такі значні переваги
діалектичного підходу, неправильним було б казати про необхідність відкинути інші підходи.
Є вірогідність, що моделі діалогічного підходу, орієнтовані здебільшого на перформативну частину
юридичної аргументації, можуть стати моделями ad hoc. Для діалогічних моделей важливим є
розділення їхніх учасників на ролі. Так, Г.Праккен, Д.Годден і Д. Волтон характеризують
міркування як форму обговорення між учасниками з різними ролями, а тому юридичне міркування
має аналізуватися з точки зору процедурної діалектичної перспективи1. Процедура та способи
обґрунтування аргументів та прийняття рішення стають не менш важливими, ніж слідування
рішення з аргументів. Моделі, які використовують риторичний підхід, є проблемно-орієнтованими,
розглядають застосування законів у конкретних ситуаціях. У цих моделях використовують недедуктивні міркування, природну мову, що полегшує вплив на аудиторію, навіть якщо вона не
є професійною в юридичній сфері.
Мета цієї статті – визначити основні характеристики та особливості логічного підходу
до моделювання в юридичній аргументації.
З логічної точки зору обов’язковою умовою прийнятності юридичного обґрунтування є
по-перше, умова, щоб юридичний аргумент був логічно обґрунтованим, а по-друге, відповідав
юридичним законам. Лише в тому разі, якщо аргументи є логічно обґрунтованими, юридичне
рішення може слідувати з законів і фактів справи, як висновок випливає з засновків. Основною
характеристикою логічного підходу є використання дедуктивних схем міркування, вимога
послідовного переходу від засновків до висновку, використання формалізованої мови, велика увага
до формальних критеріїв прийнятності юридичної аргументації. Усі інші фактори, а саме, яким
чином проходить процес аргументації, як її сприймає аудиторія, як регулюється поведінка
пропонента та опонента, не мають значення. Головною вимогою до того, хто ухвалює рішення
(суддя, суд присяжних чи інший об’єкт, наділений відповідними повноваженнями), є дотримання
логічних правил отримання висновку з засновків за дедуктивною схемою.
Одним з представників логічного підходу до моделювання є канадський логік і філософ Джон
Вудс. Він застосовує логіко-абдуктивну модель до аналізу та оцінки судового рішення2. Як вже
зазначалося, в юридичній аргументації є дві сторони (обвинувачувач і відповідач, пропонент і
опонент), кожна з яких висуває свою точку зору і намагається її довести, а також є третя сторона
(присяжні чи суддя), яка, оцінивши переваги кожної з точок зору, має ухвалити рішення. Дж.Вудс
вважає, що ухвалення рішення – це абдуктивна дія. Одним із головних обов’язків присяжного чи
судді є оцінка переваг твердження кожної зі сторін справи. Виведення кращого пояснення
найпоширеніше і найбільш інтуїтивно відбувається у формі абдуктивного міркування.
Одна з дилем, які розглядає вчений, стосується непрямих доказів. Чи є вони вагомим
аргументом при ухваленні рішення? З одного боку, відповідь однозначно негативна. З іншого боку,
дехто з науковців вважає, що вони можуть мати таке ж значення, як і прямі докази. Дж.Вудс
зазначає, що є прецеденти, коли журі ухвалювало рішення, спираючись на «обґрунтовані сумніви».
У 1969 р. був випадок, коли суддя проінструктував присяжних, що «закон не робить розрізнення
між прямими і опосередкованими доказами, але має місце обґрунтований сумнів, який повинен
слідувати з усіх доказів справи», включаючи такі обґрунтовані висновки, які випливають з досвіду
людини3.
Водночас за іншою думкою, обвинувачуваний не може бути засудженим за непрямими
доказами, окрім того випадку, якщо, по-перше, висновки, засновані на непрямих доказах,
узгоджуються з тим, що обвинувачуваний винен, і по-друге, якщо немає іншого раціонального
пояснення цим свідченням. Окрім того, якщо непрямі докази допускають дві резонних
інтерпретації, згідно з однією з яких засуджуваний винен, а згідно з іншою – не винен, то присяжні
або суд мають обрати ту інтерпретацію, де підсудний невинний.
1

Godden, D., Walton, D. (2008). Defeasibility in judicial opinion: logic or procedural. Informal Logic, V. 28, № 1, 6-19.
Woods, J. (2008). Beyond Reasonable Doubt: An Abductive Dilemma in Criminal Law. Informal Logic, V. 28, № 1,
60-70; Woods, J. The Criminal Abduction Paradox
<https://www.researchgate.net/publication/228751726_The_criminal_abduction_paradox>
3
Woods, J. (2008). Beyond Reasonable Doubt: An Abductive Dilemma in Criminal Law. Informal Logic, V. 28,
№ 1, 62.
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За правилами доведення провини обвинувачуваного можна визнати винним, лише якщо немає
жодних обґрунтованих сумнівів щодо цього, проте Дж.Вудс зазначає про прецеденти, коли
за наявності таких сумнівів підсудного визнавали винним.
Логік подає таку схему:
1. G пояснює E (аргументи обвинувачувача)
2. ∼G пояснює E (аргументи захисника)
3. Абдуктивний висновок (1) обґрунтований (гіпотеза)
4. Абдуктивний висновок (2) обґрунтований (гіпотеза)
5. Висновок (1) більш обґрунтований, ніж висновок (2) (гіпотеза)
6. Переконливість (2) не повинна піддавати обґрунтованому сумніву гіпотезу G
Тобто, якщо розглянути два протилежні твердження, що висувають прокурор і захисник, при
цьому висновок (1) є більш переконливим, ніж висновок (2), другий висновок не повинен піддавати
обґрунтованому сумніву гіпотезу G . Врешті це положення сформувалось у правило: обвинувачення
може довести свою правоту за допомогою непрямих доказів. Обґрунтована гіпотеза про
невинуватість залишається діючою доти, доки всі свідчення не дозволять зробити висновок про
винуватість таким, що не має жодних обґрунтованих сумнівів. Дж.Вудс сам наводить цитати
з різних постанов суду, зокрема постанова по справі 1983 р., в якій сказано, що особа чи організація,
що оцінює факти (trier of fact), тобто суддя чи суд присяжних, вільна обирати між різними
обґрунтованими доказами1.
Оскільки велику роль грає змагальний елемент у системі судочинства, тобто обов’язкова
наявність двох сторін, які змагаються в доказі своєї правоти, це впливає на спосіб подання доказів
з обох сторін. Дж.Вудс вважає, що докази подаються тенденційно, тобто, містять вже упереджену
думку. Те, що каже свідок, залежить від того, які запитання поставить йому прокурор чи адвокат.
Один і той самий набір фактів прокурор і адвокат трактують по-різному, відповідно до бажаного для
них рішення, яке має ухвалити журі.
Припустимо, що G – гіпотеза винуватості підсудного, а ∼G – невинуватості. Також
припустимо, що E та E* – несумісні підмножини доказів. Отже, що G пояснюється E, а ∼G
пояснюється E*. У цьому випадку стає незрозумілим, у чому суперечність між суперниками, адже
різні гіпотези підтверджуються різними множинами доказів. Тож потрібно прийняти позицію
непорівнюваності: два твердження не можна порівняти, якщо їх не можна оцінити за спільними
стандартами. Такий випадок Дж.Вудс назвав «справою без суперників», що є неприпустимим для
судового процесу. Він пропонує відмовитися від необхідності спиратися в обґрунтуванні положень
обох боків на однакові докази, але присяжні обов’язково мають «фільтрувати» інформацію, яку їм
подають прокурор і адвокат, розуміючи, що ті переслідують власні інтереси. Також присяжні
повинні пам’ятати, що кожна сторона судового процесу буде не лише наполягати на своєму порядку
доказу тверджень, але й спонукати журі до розгляду доказів саме зі своєї позиції. Щодо вирішення
питання обґрунтованих сумнівів, то автор наполягає, що присяжні мають самі для себе знайти всі
докази того, що обвинувачуваний винен, і якщо є хоча б малі сумніви в цьому – визнати його
невинуватим.
Серед представників логічного підходу до моделювання юридичної аргументації є Аренд
Сотман. Свої погляди на те, чи має значущість саме логічний підхід в моделюванні юридичної
аргументації, він висловлює на противагу думці Хаїма Перельмана. Останній вважав, що
формальна, дедуктивна логіка не має ніякої користі для права, що право потребує окремої,
неформальної юридичної логіки. На його думку, дедуктивна логіка корисна в математиці, але в
юридичній аргументації висновки, тобто рішення, мають бути виправдані передусім перед
аудиторією. А.Сотман з цим категорично не погоджується. Він впевнений, що дедуктивна логіка є
ключовою для обґрунтування рішення2. Логік вважає, що дедуктивні міркування мають перевагу:
гарантується істинність висновку при істинних засновках і дотриманні правил логіки. На закид, що
дедуктивні міркування не встановлюють істинність засновків, він відповідає, що лише формальна
логіка може визначити, за яких умов істинність засновків гарантує істинність висновків. А.Сотман
проти використання неформальної логіки як альтернативи формальному логічному аналізу. Головна
1
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Kluwer, Dordrecht etc.
182

EUROPEAN PHILOSOPHICAL AND HISTORICAL DISCOURSE • Volume 3 Issue 1 2017

причина в тому, що коли не використовується дедукція при формалізації для оцінки обґрунтованості
висновку, завжди залишається вірогідність того, що висновок заснований на хибних засновках.
Як і інші вчені, які досліджували юридичну аргументацію, А.Сотман розуміє, що
в повсякденній практиці рідко трапляються ситуації, коли аргументація має дедуктивну форму.
Однак він наполягає на тому, що формалізація аргументації дозволяє привести її до дедуктивної
форми, виділити окремі аргументи та їхній зв’язок з висновком, а отже, мати змогу виважено
заперечувати ті аргументи, з якими не згодна протилежна сторона процесу. Тим більше, треба
зважати на те, що, можливо, в побуті люди дійсно рідко мають змогу будувати лише дедуктивні
міркування, але аргументація учасників судового процесу є професійною діяльністю, отже, кожна
сторона має змогу підготувати свої аргументи. Тому за бажанням будувати аргументацію, уникаючи
дедуктивних міркувань, але використовуючи прийоми впливу на аудиторію і журі, можна
приховати слабкість зв’язку точки зору з аргументами. А наявність дедуктивних міркувань як
одного з критеріїв побудови захисту точки зору збільшує шанси на те, що аргументація сприятиме
ухваленню законного і справедливого рішення.
Окрім того, А.Сотман наголошує на великій відповідальності, яка лежить на судді за кожне
ухвалене рішення. Зважаючи на важливість юридичних висновків, вони мають бути повністю
обґрунтовані і рішення прийняте лише тоді, коли не залишилось жодних сумнівів стосовно його
істинності. Серед логіків знаходяться ті, хто критикує А.Сотмана за цю думку. Зокрема, Яап Хаґе
каже, що це занадто ідеалістичний погляд, до якого потрібно прагнути, але якого не досягнути1. Він
висуває деякі заперечення проти теорії А.Сотмана. Припустимо, що точка зору (С) підтверджена
аргументами (B), але чи залишиться вона істинною, якщо до аргументів (В) додати ще аргумент
(N)? Модифіковані міркування (про які каже Яап Хаґе), з’являються тоді, коли інформація, що
міститься в них, є неповною, суперечливою. Дедуктивні міркування не можуть бути
модифікованими, але абдуктивні можуть. Коли приймається рішення за юридичною справою,
до уваги беруться «позитивні умови», тобто, обставини, які обов’язково мають бути наявними, і
«виключення» – умови, за яких рішення не може бути прийнятим. Про таку структуру юридичного
рішення писав Х.К.Байон2. Якщо судді або присяжним був представлений набір фактів, за якими
можна припустити, що підсудний винен, але з’ясовується ще один факт, який цьому суперечить
(до множини аргументів В додається аргумент N), тоді присяжні зобов’язані змінити своє рішення.
У цьому випадку журі робить припущення про винуватість чи невинуватість підсудного, а кожен
новий аргумент підтверджує гіпотезу кожної із сторін (як в абдуктивних міркуваннях). Отже, ми
можемо сказати, що модифіковані міркування мають місце не лише у діалогічному, але й
у логічному підході до моделювання юридичної аргументації.
Про логічні особливості юридичної аргументації писали Джованні Сартор і Генрі Праккен.
Вони говорять про чотири прошарки (рівні) юридичної аргументації: 1) логічний, який визначає
аргументи, тобто, як одиниці інформації можуть бути поєднані для проведенні захисту твердження;
2) діалектичний рівень фокусується на конфлікті аргументів (тут автори акцентують увагу
на поняттях контраргументу, атаки), визначає, які аргументи, згідно з критеріями, перемагають);
3) процедурний рівень визначає можливі мовленнєві акти та правила, за якими вони відбуваються
(перші два рівні приймають фіксовані засновки, на третьому рівні засновки конструюються
динамічно, під час дебатів); і 4) евристичний, або стратегічний рівень визначає раціональні шляхи
проведення диспуту.
Усі чотири рівні інтегровані в загальний погляд на аргументацію: логічний рівень визначає
(через поняття аргументів) об’єкти, які мають оцінюватися на діалектичному рівні; діалектичний
рівень забезпечує релевантність нових аргументів або рішення, процедурний рівень шукає шляхи, де
нова інформація, що подається евристичним рівнем, відповідає діалектичному, евристичний рівень
визначає питання, яке буде оброблено в системі.
Дж.Сартор і Г.Праккен говорять про формалізацію права як логічного програмування, тобто,
набір правил логічної мови з доведенням теорем на прикладі Британського Національного Акту
1981 року, який регулює громадянські права3. Вони стверджують, що заперечення – це помилка
1
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(тобто, твердження стає помилковим тоді, коли вводиться нове твердження, яке заперечує
попереднє – як у прикладі з покинутою дитиною, яка є громадянином Британії, поки не виявляється,
що її батьки – не громадяни Британії). Л.Аллен і Ч.Саксон, дослідники з Мічіганського
університету, критикують положення «поки не доведено зворотнє» з запереченням як помилкою,
стверджуючи, що те, що показано, не означає, що воно логічно виведено з прийнятних засновків, а
лише показаний процес аргументації і показані свідчення, які є авторитетними для того, хто
приймає рішення. Тому те, що показано, відсилає не до логіки, а до юридичної недоведеності.
Г. Праккен і Дж.Сартор вважають, що засновки – набір строгих модифікованих правил є
впорядкована теорія. Аргументи формуються пов’язаними правилами. Конфлікт аргументів
вирішується відповідно до бінарного відношення захисту аргументів, яке визначається правилами
пріоритетності. Особливість теорії у тому, що ці правила встановлені аргументами і можуть бути
обговорені так само, як інші аргументи. Результат таких дебатів перетворюється на метатеорію
системи.
Статус аргументу визначається діалектичною теорією доведення, яка будується на семантиці
теорії Данга. Опонент у грі має лише один варіант можливого руху – ствердження аргументу, який
приведе до поразки аргумент противника. У пропонента є два варіанти рухів: а) атака на аргумент
опонента, що передував, з черговим аргументом, спрямованим на знищення аргументу противника
або б) нейтралізація дії останнього аргументу опонента, спрямованим на руйнування попереднього
аргументу пропонента.
Центральним поняттям в системі Дж.Сартора і Г.Праккена є діалогова гра. Перша умова цієї
гри – має почати пропонент, а потім гравці роблять кроки по черзі. Друга умова – не допустити
повтор кроків пропонентом. Останні дві умови пояснюють і формують серце визначення.
Я.Хаґе та Б.Верей розробили «логіку, засновану на міркуваннях», сконцентровану навколо
поняття правила1. Вона розглядає, як юридичні причини, цілі та правила дають поштовх
до міркування «за» та «проти» пропозиції та як ці міркування можуть використовуватися
у висновках. Така концепція постає з розуміння значення міркування в практичному міркуванні.
Хаґе та Верей підкреслюють, що застосування правил – це не просто modus ponens. Воно містить
міркування про обґрунтованість та застосовність правил.
Роль формальної обґрунтованості є обов’язковим критерієм раціональності для юридичної
аргументації, а логічні мови використовуються для реконструкції логічних аргументів. З логічної
перспективи, необхідною умовою прийнятності логічної правомірності є те, що аргумент
підкреслює спроможність бути реконструйованим як логічно обґрунтований аргумент. Лише якщо
аргумент логічно обґрунтований, рішення (висновок) слідує з юридичного закону і фактів
(засновків). Вимога логічної валідності як стандарту юридичної аргументації, на думку деяких
авторів, відноситься до вимоги заснованості юридичних рішень на загальних правилах. Ця вимога
також називається «принцип універсалізованості» або «принцип узагальненості». Коли хтось
стверджує, що юридичне рішення засновано на загальних правилах, він стверджує, що те ж саме
рішення буде обрано в подібних випадках.
Різні автори, які застосовують логічний підхід, мають різні думки, чи вимагає аналіз юридичної
аргументації деонтичної логіки. Слідуючи У.Клугу,2деякі автори стверджують, що нормативні
поняття, такі як «зобов’язаний» або «заборонено», можуть бути визначені за допомогою нормативних
предикатів без необхідності встановлювати спеціальний клас операторів, таких як «обов’язково, що»
або «припустимо, що», а відповідно, що юридична аргументація може реконструюватися адекватно
в термінах логіки предикатів. Інші вважають, що деонтична логіка, в якій нормативні поняття
аналізуються як незалежні константи, більше підходить для аналізу юридичної аргументації.
Деонтична логіка формує подальшу розробку пропозиційної логіки та логіки предикатів.
Останнім часом науковці, які працюють у сфері штучного інтелекту та права, пропонують свої
розробки з логіки для аналізу юридичних міркувань. Наприклад, Я.Хаґе та інші, які були зазначені
в цій статті, пропонують логіку міркувань з правовими нормами. Специфіка цієї логіки, заснованої
на міркуванні (Reason-based logic), яка має справу не просто з істинними та хибними міркуваннями,
а міркуваннями, що стосуються правил або норм (зокрема і юридичних), полягає в тому, що
аргументи «за» та «проти» можуть бути оцінені більш точно, ніж це можливо в стандартній логіці3.
1

Hage, J., Verheij, B. (2005). Studies in Legal Logic. Law and Philosophy Library, V.70, Springer Netherlands, 69-99.
Klug, U. (1951). Juristische Logik. Springer, Berlin.
3
Hage, J. (2005). Studies in legal logic. Springer, Berlin, 24-31, 69-95.
2
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Окрім того, Г.Праккен розробив логічну систему для діалогічного аналізу юридичної
аргументації. Головною відмінністю від попередніх систем є те, що існуючі до цього системи
реконструювали лише монологи, а в системі Г.Праккена можна порівняти аргументи протилежних
сторін в контексті діалогу.
У підсумку зазначимо, що логічний підхід до моделювання юридичної аргументації –
найдовша традиція у вивченні юридичної аргументації. Він має характерні ознаки: використання
формалізованої мови, логічних схем міркувань (різних видів дедукції, індукції, аналогії, а дехто –
абдукцію), дотримання логічних правил при переході від засновків до висновку. На думку
прибічників цього підходу, саме ці умови дозволять реалізувати дві головних мети судового
процесу – істинність і правосуддя. Результат правосуддя – рішення судді або присяжних з приводу
юридичної справи є основним предметом розгляду моделей юридичної аргументації. Оцінка
судового рішення полягає у встановленні причин, епістемічних принципів, що призвели до нього, а
також його обґрунтованості.
Для логічно орієнтованих дослідників ключовими є два моменти: модифікованість (тобто,
аргумент може бути змінений контраргументом) і те, що юридичні міркування вписані в контекст
дебатів або диспуту. Тому вивчають такі поняття як аргументативні кроки, атака, діалог, тягар
доведення тощо. Логіки, які досліджували цей підхід, досліджували як дедуктивні міркування
в процесі юридичної аргументації (на них наполягає А.Сотман, вважаючи, що лише дедукція
запобігає помилковому судовому рішенню), так і абдуктивні міркування (Дж.Вудс допускає, що
сторони процесу володіють не повною інформацією, а тому журі може робити припущення
на основі доказів, наданих прокурором та захисником). Часто логічному підходу закидають занадто
сильну абстрактність і неможливість застосувати до реальних юридичних справ. Але,
проаналізувавши концепції логічного підходу зазначених вище авторів, може сказати, що,
наприклад, логіко-абдуктивні моделі можуть містити модифіковані міркування, які, на думку
багатьох дослідників, обов’язково притаманні саме юридичній аргументації, а це робить логічний
підхід більш гнучким, ніж це уявляють прибічники діалектичного підходу. Втім, навіть враховуючи
цей факт, логічний підхід не може створити таку модель аргументації, яка б забезпечувала точний
аналіз і обґрунтування кожного аргументативного процесу в юридичній практиці. Тому дослідження
кожної моделі дозволить виявити різні аспекти аргументації у праві.
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Since Schumpeter’s Creative Capitalism and Bell’s analysis on the Cultural Contradictions
of Capitalism, philosophy put at stake the role of art in shaping the individual’s behaviours and selfgoverning through the aestheticization of consumption as part of the our quotidian lives. These premises
went far beyond a simple occasional and interdisciplinary examination of capitalism in the terms of its
aesthetic and ethical contents: they consolidated a very specific domain of research, namely «artistic
capitalism», largely debated in the pages of Gilles Lipovetsky’s and Jean Serroy’s last volume,
L’esthétisation du monde. Vivre à l’âge du capitalisme artiste (2013). The main contribution of this
impressive publication was that of concretizing the legitimacy and autonomy of such a domain of research,
defining «what we mainly call artistic or creative-transaesthetic capitalism», as an ideological construction
«characterised by the increasing importance of different stages of sensibility and process design, through a
systematic work of styling goods and commercial spaces, of generalised integration of art, look and affects
of the consumerist universe». (Lipovetsky & Serroy 2013, 12). Nevertheless, the challenging approach
of Lipovetsky and Serroy, which overcame, at that time, the current state of the art, by synthesizing not
only the definitions, values and stages of artistic capitalism, but also its connections with modern
individualism and the spectacularly society of consumption, was very reserved in what concerns its
genealogy. Artistic capitalism is taken as a rational manner of exploiting the aesthetic, imaginary and
sensitive dimensions of art in the interest of stimulating the evolution of different markets and targeting
economical profit. It became the core of a generalized life-style for the modern and contemporary society,
aiming the «aestheticization of the world». Despite the biographical amount from Lipovetsky’s division
of his stages of thinking – the Marxist self-criticism period (1965-1983), the post-modern (1983-1991) and
the hyper modern period from 1991 on, which might be conclusive for understanding his main chosen
criteria for investigating the primary topics of modernity, such as the massive industrialization,
the liberation from consumption, globalization or capitalism, in its cultural, economic and social aspects,
there is no proper genealogical construction of artistic capitalism. In this framework, in which I tried to
sketch the most important references that brought up the artistic capitalism, Oana Serban offers the final
piece of the puzzle, through her last volume, Artistic Capitalism, published by Paralela 45 in the first
months of 2016. As the subtitle of the book suggests – The Consumption of the Work of Art in Four Steps:
Marcuse, Baudrillard, Debord, Lipovetsky, her research investigates the necessary and, in the same time,
preliminary working hypothesis from the modern and contemporary history of ideas that lead to
Lipovetsky’s perspective on artistic capitalism as a whole. Methodologically, Oana Serban prefers for her
investigation the model of the critical theory, in order to continue and compensate Boltanski and Chiapello
attempts from The New Spirit of Capitalism of distinguishing a social critique of capitalism from an artistic
one, but on the ground of the Lipovetskyan artistic capitalism (Serban 2016, 1-29). Succeeding in justifying
the correspondences between the four acceptances of Boltanski and Chiapello on capitalism – as source
of revealing the inautheniticty of consumption objects and lifestyles, oppression, pauperism or social
inequality and selfishness – and the four ages of artistic capitalism, as they were defined by Lipovetsky and
1
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Serroy in the terms of the systematic aestheticization of industries and markets, the pre-eminence of the
economical and material utility of an artwork despite its aesthetic qualities, the rise of the creative
industries and the substitution of traditional artistic and intercultural hierarchies by recent axiological
constructs belonging to the new artistic communities, Serban considers that this synchronism will
strengthen, both conceptually and normatively, her focused investigation on artistic capitalism.
Even from the Introduction, the author’s ideological commitments are explicitly contained in the
formula of the principal thesis, which makes this theoretical engagement quite brave and uneasy: she
attempts explaining the aestheticization of the world as a unified structure of the representations taken by
space, time and individuals. Arguing that she is not attempting to perform a deconstruction of artistic
capitalism, Serban remindes that:
Such a thesis, somehow intuited by Lipovetsky, escapes entirely from a direct nomination and a
conceptual clarification, but it will find its way as a tool in the reconstruction of the origin and
progress of artistic capitalism, in the succession of Marcuse-Baudrillard-Debord, closely
following all the conceptual, methodological and thematic correspondences. (Serban 2016, 20).
Throughout the book, Serban never strays too far from Lipovetsky. As a matter of fact, in the attempt
of identifying the source of artistic capitalism, she goes back from the French philosopher to the author
of Art and Revolution, arguing that her option for this inversed chronological order is conceptually
determined. Nevertheless, she remains loyal to Luc Ferry’s considerations on Homo Aestheticus and
Rosenberg’s project devoted to the De-definition of art. She applies in the reconstruction of artistic
capitalism the former’s thesis that excellence, meritocracy and authenticity influenced the production,
distribution and consumption of artistic objects, and the latter’s explanation on de-aestheticization (also
called de-definition) of art as a modern gesture of isolating the aesthetic qualities of an art object from its
artistic characteristics, a step further in the achievement of the autonomy of the art in a privileged
conceptual form. In these terms, she gives an overview of artistic capitalism without restricting herself to
a specific continental tradition of interpretation, overcoming the particularities of an exclusive French
lecture (otherwise highly preferred), by deep connections with the German roots and representatives of the
Frankfurt School.
Serban’s argument on the aestheticization of world unfolds over five chapters. Their disposal, as well
as their conceptual and methodological synergy keeps Lipovetsky’s exigencies for a trans-aesthetical and
trans-historical research.
The first chapter takes up Lipovetsky’s definition of artistic capitalism, following the criteria applied
in developing its taxonomy that deals with the four historical stages, previously mentioned. Serban explains
that these four phases – easily understood as levels of a genealogical history of artistic capitalism – are
based on dichotomies or cultural paradoxes, as Bell would put it, between artist/artisan, culture/industry,
authenticity/kitsch, mass culture/ elite culture, high art/ low art. Their interdependency in the terms of the
economic interest for the artworks, the de-definition of art and the hedonist – partially dandiest – life-style
brought by the postmodern enchantment for self-constitution allow us to observe a new representative for
the transaesthetic individualism: the homo aestheticus. Arguing that she performs a «radical critique of the
aestheticization of the world», Serban considers that even Lipovetsky would agree with her Foucauldian
perspective on this matter that «aestheticization means, at limit, concretizing an aesthetic ideal as a model
for identifying the ideal of the good life by images that corporealize multiple sensitive experiences of our
quotidian life» (22). The chapter ends with a study-case on the postmodern cinema in the terms of the «new
ontology of the seventh art», that brought up Lipovetsky’s concept of «Cine-Ego». She considers that the
postmodern cinema, shaped by the rationality of consumption, is a symbol of the successful unification of
representations that time, space and individuals take in a narrative production of the spectacle, on a «global
screen» – an allusion to Lipovetsky’s homonym volume. This analysis «enforces, on the one hand,
Debord’s society of the spectale and, on the other hand, internalizes (…) phenomena such as globalization,
the hyperindividualist culture, the panoptic and seductive control of the individual transposed in the social
show, the manipulation that televised shows have in inoculating the norms of private happiness, the values
of pleasure and idea of the intimate self-accomplishment through mass culture and consumption» (22-23).
The second chapter deals with the rivalry of two concepts: spectacular capitalism and spectacular
socialism. She investigates the capitalist ideologies that prepared the field for Lipovetsky’s artistic
capitalism, explaining the connection between the French philosopher’s arguments and the perspectives
of Debord and Baudrillard on the same matter. As the author claims, «the main premise is that the Wall
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Street era opened the reception of capitalism as an ideology of accumulation in everything that concerns
objects, the production of desire and the production of goods, both private and publicly, maximizing
notions such as virtue, talent and the society of the spectacle, in order to create a moral precedent of these
paradigms» (23). An attentive analysis of the differences between socialism, capitalism and anarchism
makes from the pages of the second chapter a challenging lecture, assuming the spectacular approach
of cultural revolutions, signed by Debord, as a unique path for restoring the symbolic capacities of the
postmodern society.
The third chapter frames the history of the Lipovetskyan «hyper-modernity» as a succession
of simulacra, engaging Baudrillard’s perspectives on the production of reality through art. Artistic
capitalism is argued here as an alternative production and reproduction of reality, remarked through
the effects of simulation on the social and political power, the personalization of the individual through
consumption, the cultural recycling of the individual’s values and aesthetic memory entertained by
the spread of kitsch, viewed, on its turn, within the same paradigm of simulation. The core of this chapter is
the critical inquiry on the artwork as absolute merchandise, treated in the light of Warhol, Benjamin, Danto
and Boltanski’s arguments on this topic. The end of the chapter includes a study-case «Photography and the
consumption of light. The phenomenon Edward Hopper» focusing on the manner in which this artist, to
whom Baudrillard dedicated consistent pages of his philosophical essays, surprises the unification of space,
time and individual’s representation in artworks that put in question the aestheticization of the world,
detached from any moral contents. Serban concludes that Baudrillard’s alarming diagnostic from the
«Complot of Arts», that philosophy disappeared, since something happened after the boom moments, such
as Warhol or Duchamp in arts, that – lead us to aestheticized life-styles, as if we would live «in a gigantic
museum» (152) is the result of adapting the Marxist perspective on capitalism as ideology of accumulation
to the exigencies of Debord’s society of the spectacle. We obtain an inflation of symbols and emotions that
she deals, in the fourth chapter of the book, under the following thesis: «the spectacle, the capital and the
image are interchangeable terms» (157). She considers that Debord’s critical inquiries on the capitalism
society might be used in arguing that «the proletarians inherited the modern art and changed it», until «they
took it to de-definition and de-aestheticization» (160-164), with reference to the cultural changes from the
50s provoked by the avant-garde movement of lettrism. Serban offers quite a bold interpretation of the
consequences that Debord’s revolutionary motto, «Ne travaillez jamais», has on developing an «aesthetic
activism»(175) in artistic capitalism, in the framework created by the boycotted press conference
of Chaplin, to which the same Debord contributed among other intellectuals of the time, or by his anticinema films.
The fifth chapter discusses Marcuse’s influence on Lipovetsky’s artistic capitalism, through
a common concept, that of the de-sublimation of the work of art under the influences of the mass
consumption. Marcuse’s essays, Art and Revolution and Society as an Artwork are considered by Serban
destinal writings for Lipovetsky’s perspectives on artistic capitalism: proving mutual themes such as the
society of abundance, the excessive technologization, the alienation of the individual or the main
correspondences between the Marcusian trans-historical and Lipovetsky’s trans-aesthetic capitalism make
her argument valid. The aestheticization of the world advanced by Marcuse is examined in this chapter
in the terms of the aesthetical de-territorialisation, the professionalization of the artist, and the politicization
of the artistic expressions through mass ideologies, a very specific part of this research being devoted to the
successful attempt of justifying two main periods in Marcuse’s thought, one determined by the rigors of the
Frankfurt School and another completely revaluation and detachment of the Frankfurt’s spirit.
In her concluding chapter, Serban insists precisely on the genealogical reconstruction of artistic
capitalism, in the line of Marcuse, Baudrillard, Debord and Lipovetsky, completed by a study-case of the
capitalist realism, performed by Manfred Kuttner, Konrad Lueg, Sigmar Polke and Gerhard Richter. She
explains that politicization of art, the privatization of the creativity, as well as the subjection of the artistic
travail to the propagandist agendas of corporations, markets and industries, the effects of mechanization
on the art production and the complicity of the postmodern art to the acceleration of consumption should be
understood under the premises of the capitalist realism, and in their evolution fulfilled by the artistic
capitalism. Sequential analysis on artworks signed by Perez, Richter, Polke, Lueg, Hopper, Hitchcock or
LaChappelle are used to support her argument on considering the representational unification of our both
private and public space, time and image of the individuals that we are as the origins of artistic capitalism.
At least in what concerns the Western thought, artistic capitalism will represent one of the most
focused and challenging topics of the postmodern philosophical writing: it clearly tries to compensate and
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overcome the insufficiencies that modernity encapsulated in its most critical phases, mainly in its neoMarxist turns. The main contribution of this book, which also stands as one of the most accurate and critical
receptions of Lipovetsky’s last works, is to contrast this already «classical» patterns of interpreting
the sources of industrialization, capitalist ascension and consumerist life-styles of our quotidian life with
innovative and interdisciplinary angles of critical inquiry, taking artistic capitalism back from Marcuse until
today. In addition to the quality of the arguments, I recommend this book for Serban’s writing-style:
the main chapters of the volume, as well as the study-cases succeed in overcoming a state of comfort
provided by the casual and specific lexicon of artistic capitalism. The author’s pedigree, from a fictional
writer, an essayist and nowadays a philosopher both in the spirit of aesthetics and modern philosophy
highly contributed to the plausibility and the convincing arguments of the 277 pages of text. Moreover, it is
challenging to see the receptions of Lipovetsky and some contemporary artists (from the beginning
in a complicated association) in a puzzle of beliefs that the author advanced as one of the most disciplined
and dedicated works signed during her doctoral education, but not far from her very personal convictions.
To Artistic Capitalism followed different research articles, such as «Why Is the De-Aestheticization of Art
a Phenomena Specific to the Artistic Capitalism» (in IJAPHC, Vol 1, Issue 1, 2016) and «The Constitution
of a Critical Theory of Artistic Capitalism: The Normative Puzzle of the Cultural Contradictions
of Capitalism» (in Critique, Marginality, Cynicism, eds. C. Iftode and C. Voinea, Bucharest University
Press, 2016), shaping, methodologically and conceptually some of the most significant hypothesis of her
book. However, Serban’s focused interest on this area of expertise brought artistic capitalism closer
to the Romanian philosophy, promising critical reflections and continuities of a Lipovetskyan cultural
inheritance.
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