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POLITICAL HISTORY 

Павло Токаленко 
Херсонський національний технічний університет, Україна 

УМОВИ УТРИМАННЯ ПОЛІТИЧНИХ  

АРЕШТАНТІВ В РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ  
НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ 

Pavlo Tokalenko 
Kherson National Technical University, Ukraine 

POLITICAL PRISONERS AND CONDITIONS  

OF THEIR DETENTION IN THE RUSSIAN EMPIRE  

IN THE EARLY TWENTIETH CENTURY 

The author examines the conditions of detention of political prisoners in the Russian Empire 

during the First Russian Revolution. The author studies creation of an internal atmosphere 

of fear for political prisoners, and, in addition, investigates the relationship of the local 

population to political prisoners in Siberia, and those, who tried to change their position by 

escaping. Besides, author describes the psychological pressure on political prisoners in Siberian 

prisons under conditions of general counterrevolutionary policy in the 1906-1907. The article 

provides statistics about the number of convicted persons for political affairs in 1907-1910 years. 

The author emphasizes the statistics subjectivity regarding persons who were wanted. 

The formation of brutal authoritarian monarchical regime, which relied on security forces and 

the authority of the monarchy, led to the overload of penitentiary system during the First 

Russian Revolution. The author concludes that, in spite of the tsar's Manifesto of October 17, 

1905, the situation of political prisoners did not change but, on the contrary, become worse due 

to the increasing policy of tsarist reaction. 

Key words: The first Russian revolution, reactionary tsarist policy, penitentiary system, prisoners 

in Siberia, south of Ukraine. 

Система виконання покарань в Російській імперії на початку ХХ століття змінювалася під 
тиском ліберальних настроїв у суспільстві, від вимог революційної частини населення 
до реформування всіх сфер соціального життя. Однак, авторитарний монархічний режим, який 
спираючись на силові структури, православну церкву та авторитет монархії, намагався протидіяти 
цьому. Монархічний режим сформував жорстоку контрреволюційну репресивну модель 
пенітенціарної системи Росії на початку ХХ століття, а контрреволюційна політика царського уряду 
сприяла максимальної завантаженості репресивної системи у роки Першої російської революції 
1905-1907 рр. 

Реакційна політика царизму, несвідомо, сприяла появі нового прошарку суспільства, основу 
якого склали політичні арештанти. Ця категорія людей, які відрізнялися від своїх побратимів 
з минулого століття більш жорстокішим радикалізмом, була "новою політичною інтелігенцією", 
кількість якої, незважаючи на посилення монархічного терору у 1907-1910 роках, тільки зростала. 

Серед дослідників репресивної політики царизму Російської імперії початку ХХ століття слід 
виділити сучасників цих подій, наприклад: Г.П. Агріпов, який спираючись на власні спогади, описав 
поліційну атмосферу у суспільстві у 1905 році1. Про повстання в дисциплінарному батальйоні 
у роки Першої російської революції писав В.Іспанець1. 

 

                                                      
1 Николаевский, Б. (1918). Новое о прошлом. По тюрьмам и ссылкам. Былое, 12, 200-215. 
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Про організацію етапу політичних арештантів в Одесі на початку 1907 року згадував 
Е.Магарама, якому «пощастило» опинитись, внаслідок нестачі місць у тюрмі, в камері 
з підприємцями-банкротами, та на власні очі побачити розкішні умови утримання останніх1. 

В.С. Войтинський, у своїх спогадах приділив увагу тюремному побуту та психології її 
«мешканців»1. С. Тараканов згадував про активне вербування жандармами політичних арештантів1. 

Серед сучасних дослідників реакційного руху царизму слід виділити О.О. Іванова, який 
досліджував історію політичної каторги початку ХХ століття. Умови утримання політичних 
арештантів на каторзі Західного Сибіру вивчав О.В. Зємляков. С.П.Яковлєв приділив увагу 
організації праці на каторзі. Жіночу політичну каторгу вивчала В.М. Максимова. Пенітенціарну 
роль православних монастирів на початку ХХ століття розкрив О.Р.Павлушков. 

Однак, питання щодо загальної кількості політичних арештантів у роки реакційної політики й 
досі залишається невирішеним. Офіційні статистичні дані не можуть бути об’єктивним джерелом 
інформації, якщо зважати на спроби губернських чиновників приховати недоліки в роботі 
жандармської поліційної системи. 

Відомо, що на початку ХХ століття для багатьох «політичних» тюремний режим був 
нестерпним, однак ті з них, хто потрапив під «жерла царської косарки» у 1905-1907 роках, згадували 
колишні часи як більш гуманні по відношенню до арештантів. Так, у своїх спогадах про утримання 
в тюрмі політичних в’язнів херсонський ліберал, учасник одіозної «справи 193-х» 1877-1878 рр. 
С.Л. Чудновський згадував, що їх у тюрмі особисто відвідував начальник жандармського 
управління, який за особистим дорученням градоначальника Санкт-Петербургу Ф.Ф. Трепова, 
наказав виконувати всі прохання ув’язненних, які не порушували загально-тюремний режим. 
С.Л. Чудновський додавав, що їм часто давали «добру» їжу, цигарки, тютюн, та «персидський 
порошок» (від постільних паразитів) у потрібній кількості. Серед них був студент, який особисто 
навчав дітей градоначальника. Його щодня відпускали з тюрми, він давав уроки та повертався назад 
увечері як до власного дому1. 

На початку ХХ століття, у зв’язку радикалізацією суспільства, місцева влада отримала 
повноваження від Міністерства внутрішніх справ на власний розсуд коригувати правила 
утримування арештованих у поліційних відділках. Відомо, що в інструкції від 23 травня 1905 року, 
затвердженої одеським градоначальником Д.Б. Нейгардтом, йшлося про обов’язкове дотримання 
санітарних норм, щоденного провітрювання та прибирання. Згадувалося й про обов’язкову 
дезінфекцію, двічі на тиждень, під час прогулянок арештантів (§6). Особам привілейованого 
походження передбачалось виділяти ліжко з матрацом на нічліг, всім іншим (окрім п’яниць) тільки 
матрац (§7). Кожен арештант мав права відмовитись від щоденного харчування (складалося з борщу 
та каші) та отримувати від начальства кошти для особистого харчування, виділені державою на ці 
цілі у розмірі 7 копійок на добу (§9). Дозволялося користування банею (§11) та читання 
незабороненої літератури, газет й журналів (але не поточного року)2. 

Гроші за виконані роботи в тюрмі чи на каторзі належали арештантам та не підлягали 
стягненню, якщо для цього не було попереднього рішення суду, згідно з приміткою до статті 1643 
Збірки законів про покарання (Збірка законів Російської імперії Том ХV, Ч.1)3. 

Особливо жорстоко карали засуджених за паління у тюрмі. Їх примушували стояти на 
коліннях на кам’яних плитах у спеціально відведених для цього місцях, де постійно вирував 
зимовий протяг4. 

Начальники тюрем часто користувалися безмежною владою в своїх установах. Так у червні 
1906 року на начальника одеської тюрми прийшла з Петербургу скарга до одеського 
градоначальника, у якій зазначалося, що він використовуючи будь-які дрібниці карає засуджених 
на свій розсуд. Він закував у кайдани солдатів Інгульського полку, не маючи для цього конкретних 
підстав. Наслідком цього була загально-тюремна акція голодування на знак протесту проти дій 
начальника тюрми5. 

Начальник буцегарні у своїй пояснювальній записці до Головного тюремного управління 
в Петербурзі пояснив, що він діяв у рамках закону. Що після того, як засуджений, після злому замку 

                                                      
1 Чудновский, С. (1907). Из дальних лет. (Отрывки из воспоминаний). Былое, 9, 278-295. 
2 Державний архів Одеської області. Ф-р. 2, Оп.11, Спр. 108, арк. 32. 
3 Державний архів Кіровоградської області. Ф-р. 304, Оп.1,Спр. 276, арк. 3. 
4 Клейнборт, Л. (1908). "Политические'' прежде и теперь. Санкт-Петербург.  
5 Державний архів Одеської області. Ф-р. 2, Оп. 4, Спр. 8118, арк. 1. 
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від камери, відмовився йти до карцеру, його туди відвели силоміць. Що спровокувало бунт, який 
зорганізували політичні арештанти у кількості 175 осіб. 

Піднявши загальний шум у тюрмі, вигукуючи політичні гасла та б’ючи у двері камер, вони 
висунули 11 пунктів вимог покращення тюремного побуту, серед яких: покращення медичної 
допомоги, підвищення якості харчування, дозвіл на побачення з рідними та обов’язкова щоденна 
прогулянка арештантів у тюремному дворі. Особливим пунктом вимоги арештантів була відмова 
тюремного керівництва від практики заковування в кайдани засуджених. Всі ці вимоги були 
відкинуті начальником за відсутністю законних підстав. Бунт придушений та прийнято міри для 
подальшого запобігання таких ініціатив арештантів. У своєму звіті начальник тюрми вказував, що 
лишилося тільки 25 осіб впертих політичних арештантів, які не можуть ніяк вгамуватися та 
вихвалявся, що кримінальний елемент у цьому протистоянні підтримав тюремне керівництво та 
не прийняв участі у внутрішньому «політичному» безладі1. 

У 1907 році в Катеринославській тюрмі засудженні підняли бунт та відмовилися приймати їжу 
до тих пір, поки не буде розслідуване вбивство у камері наглядачами юнаків Харциєва та 
Фадзарінова. У 1908 році в цій тюрмі була спроба реалізації смертного вироку, винесеного воєнним 
судом відомому політичному активісту Кошелю. Він став відомим після власної страти, коли 
обірвалася мотузка, та кат щоб довести власний професіоналізм, душив засудженого власною 
ногою, приклавши її до шиї Кошеля. Спроби повторного виконання вироку були марними й 
прокурор припинив страту2. 

Чутки про «високий професіоналізм» катів поширилися швидко. У Херсонській тюрмі 
в 1910 році засуджений до страти політичний активіст Ткаченко повісився, щоб уберегтися від 
сорому під час страти. Те ж саме відбулося й в Олександрівській тюрмі, коли 15 політичних 
арештантів розділили між собою отруту2. 

Ще в 1906 році репресивна модель царизму почала змінюватися під тиском революційних 
подій у Російській імперії. Однак, повірити у стрімку ґенезу карального апарату 1906 року було 
важко. Тому засудженні часто боролися з режимом старими перевіреними способами, влаштовуючи 
акції голоду та непокори, про що й доповідали начальники тюрем у Головне тюремне управління3. 

Часто причиною непокори арештантів була заборона влади на побачення з рідними4. Такі акції 
організовували декілька політичних засуджених, до яких згодом приєднувалися й інші арештанти5. 

Постійне переміщення політичних засуджених з камери до камери з метою психологічного 
тиску, також викликало невдоволення арештантів, які намагалися боротися проти цього, 
влаштовуючи різні акції непокори, які в свою чергу, придушувалися силою внутрішньої зброї, 
нагадуючи арештантам про кінець епохи тюремного лібералізму в Російській імперії6. 

У січні 1906 року в Одесі страйкували політичні арештанти, відмовляючися виходити 
на роботу. До них приєднався, що відбувалося дуже рідко, «кримінальний» контингент. Всі вони 
вимагали дозволу побачень з дітьми, жінками, рідними в окремих кімнатах, а не через грати. 
Тюремна влада не бажала йти на поступки, навпаки були введені нові обмеження: відмова від 
закупки тютюну для засуджених та заборона харчових передач7. 

Відмова від поступок для політичних арештантів стала важливим елементом реакційної 
політики царизму, незважаючи на переповнені тюрми у роки Першої російської революції 1905-
1907 рр., які залишалися такими протягом всього реакційного періоду до 1911 року. З цього 
приводу, у березні 1908 року Головне тюремне управління повідомляло миколаївського 
градоначальника про неможливість припинення надходження нових арештантів у тюрму, 
незважаючи навіть на те, що по кубічному вмісту повітря кількість засуджених значно 
перевищувала норму8. Проблеми з місцями для засуджених були й у тюремних лікарнях, які 
не могли обслужити потрібну кількість хворих унаслідок нестачі амбулаторних місць9. 

                                                      
1 Державний архів Одеської області. Ф-р. 2, Оп. 4, Спр. 8118, арк. 3. 
2 Ушерович, С. (1932). Смертные казни в царской России. Харьков. 
3 Державний архів Одеської області. Ф-р. 2, Оп. 4, Спр. 8118, арк. 4. 
4 Державний архів Одеської області. Ф-р. 2, Оп. 4, Спр. 8118, арк. 8. 
5 Державний архів Одеської області. Ф-р. 2, Оп. 4, Спр. 8118, арк. 10. 
6 Державний архів Одеської області. Ф-р. 2, Оп. 4, Спр. 8146, арк. 193. 
7 Державний архів Одеської області. Ф-р. 2, Оп. 4, Спр. 8146, арк. 144. 
8 Державний архів Миколаївської області. Ф-р. 251, Оп. 2, Спр. 13, арк. 7. 
9 Державний архів Одеської області. Ф-р. 111, Оп.2, Спр. 6, арк. 73. 
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Міністр юстиції І.Г. Щегловитов зауважував, що головне навантаження на пенітенціарну 
систему пов’язане з великою кількістю політичних арештантів, які почали наповнювати тюрми 
з 1905 року. Згідно з даними Міністерства внутрішніх справ, кількість засуджених значно 
перевищувала норми можливого утримання, що в свою чергу, сприяло поширенню 
епідеміологічних хвороб у тюрмах1. 

Ця проблема вирішувалася різними методами. По-перше, будівництвом нових тюремних 
установ, які з’являлися на всій території Російської імперії і на півдні України, зокрема. Відомо, що 
у 1906 році, Міська Дума у Єлисаветграді прийняла рішення виділити більш ніж 1000 га землі для 
будівництва нової тюремної установи, на будівництво якої уряд виділив 9 600 рублів2. В цьому ж 
місті у 1909 році було виділено додаткові кошти у сумі 7200 рублів для придбання додаткової землі 
для тюремної установи3. 

По-друге, проблему переповнених тюрем вирішували й висилкою з міст, якщо 
правопорушення революціонерів не мало складу тяжкого злочину. Про виселення осіб з міст 
повідомляла офіційна губернська преса, зазначаючи причини такого рішення місцевою владою4. 
Крім побудови нових тюремних установ та заборони перебування в рідних містах, політичних 
арештантів часто засуджували до сибірської каторги. 

У роки реакційної політики змінився й режим утримання арештантів. Особливу увагу 
тюремна адміністрація звертала на побачення арештованих з рідними та іншими особами, часто 
забороняючи побачення взагалі, виходячи з міркувань безпеки5. Така пересторога пов’язана 
з непоодинокими випадками нападів на конвої з метою звільнення ідеологічних побратимів або 
зі спробами організувати втечу6. 

Крім цього, треба зауважити, що були переповнені й каторги. Так, Томський губернатор 
К.С. Нолькен звертався до Міністерства внутрішніх справ з проханням відмінити висилку 
політичних арештантів у Томську губернію у зв’язку з переповненням каторжних місць7. 

Варто зазначити, що каторжні арештанти були позбавлені всіх особистих та майнових прав. 
Відразу ж після вироку, майно арештанта переходило до спадкоємців, а його дружина (чоловік) 
мала право знову виходити заміж (одружуватись), та сам він міг зазнати будь-яких тортур та 
принижень без наслідків для представників тюремної адміністрації. При майнових суперечках між 
родичами засудженого до каторжних робіт, його розглядали у статусі померлої особи, яка втратила 
право на власність8. 

Одружений каторжанин мав право на власний побут та право на поселення, у разі якщо 
дружина виявила бажання прослідувати за ним до Сибіру. Він повинен був ходити на каторжні 
роботи разом з іншими засудженими, але без ланцюгів на відміну від інших9. 

До неодруженого каторжанина сільська община Сибіру відносилась зі зневагою та 
пересторогою. Більшість чоловіків не мали змогу одружитися, бо співвідношення чоловіків і жінок 
було 6:1 відповідно. Навіть державна допомога у вигляді 50 рублів для батьків не переконувала їх 
у необхідності одруження своєї дитини з каторжанином9. 

Крім цього, тюремна адміністрація спонукала місцевих мешканців до «полювання» на біглих 
каторжан, мотивуючи їх винагородою та здобиччю. Особливо це було популярним заняттям серед 
караїмів, які стверджували, що з оленя вони знімають одну шкуру, а з людини не менше двох: 
сорочку та кожух9. 

Особливо принизливі були такі покарання, як: 100 ударів «кішками» (батогами), 
приковування до стіни підземного карцеру на декілька років, приковування каторжанина до робочої 
тачки на 5-6 років або до дерев’яної колоди чи залізної дуги, вагою не менш 24 кг. Були випадки 
знущання над дітьми чи дружиною арештанта9. 

 

                                                      
1 Клейнборт, Л. (1908). ''Политические'' прежде и теперь. Санкт-Петербург. 
2 Державний архів Кіровоградської області. Ф-р. 78, Оп.1, Спр. 167, арк. 57. 
3 Державний архів Кіровоградської області. Ф-р. 78, Оп.1, Спр. 167, арк. 110. 
4 Ведомости Одесского градоначальства (1906), 32(9 февраля), 1. 
5 Державний архів Одеської області. Ф-р. 2, Оп. 4, Спр. 8146, арк. 203. 
6 Новости Одессы (1907), 2 (23 октября), 3. 
7 Рідний край (1906), 42, 12. 
8 Кропоткин, П. (1906). В русских и французких тюрьмах. Санкт-Петербург. 
9 Кропоткин, П. (1906). Ссылка в Сибирь. Санкт-Петербург.  
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Часто тюремна адміністрація намагалась нацькувати кримінальних злочинців проти 
політичних, всупереч моральним принципам. Владою створювалася легенда про кращі часи для 
кримінальних арештантів, які відійшли у минуле, коли політичні засуджені стали наповнювати 
тюрми. Разом із політичними їм значно урізали права спілкування та прогулянок на свіжому повітрі. 
Провину у всьому покладали на політичних, створюючи потрібну режиму психологічну атмосферу 
у тюрмах1. Іноді тюремна адміністрація заохочувала до зґвалтування жінок, засуджених 
за політичними статтями, кримінальними злочинцями2. 

В умовах загальної ізоляції та всебічного психологічного тиску, арештанти не припиняли 
спілкування між собою за допомогою шифрованих перестуків по стінах камер3. Був розроблений 
навіть універсальний тюремний алфавіт, знання якого ставало необхідним для виживання 
політичних арештантів4. 

Набагато гірше стало й харчування для політичних арештантів. Відомо, що на адресу 
Міністерства внутрішніх справ неодноразово надходили прохання про збільшення щоденного 
харчування. Однак, більшість з них залишалися поза увагою5. 

Погіршення харчування пов’язане, також, зі збільшенням політичних арештантів. Відомо, що 
тільки з 17 жовтня 1905 року і до 1 вересня 1906 року, з України до Сибіру було заслано більш ніж 
35 тис. чоловік6. З іншого боку, мав місце позитивний аспект насильницького заселення Сибіру 
політичними арештантами. Як зазначав П. Крапоткін, він полягав у господарському становленні 
окремих регіонів Сибіру у зв’язку з заселенням їх росіянами й поляками, які сприяли розвитку 
промисловості, та українцями, які займалися землеробством7. 

Стрімке збільшення політичних арештантів змусило Міністерство внутрішніх справ у 1907-
1908 рр. уніфікувати документи діловодства, які стосувалися питань організації поліційного 
нагляду, розшуку та звітності щодо кількості каторжан. Циркуляром №85600 від 6 червня 1907 року 
було введено форму щомісячної статистичної звітності щодо кількості засуджених, а 6 березня 
1908 року циркуляром №151181 Департаменту поліції було уніфіковано форму для всіх осіб, які 
скоїли втечу з місць відбування покарань та які перебували у розшуку8. 

Повні статистичні дані щодо кількості засуджених та тих, хто перебував у розшуку, відновити 
майже не можливо, у зв’язку з недостовірними відомостями, які надавала місцева влада, 
намагаючись показати ефективність поліційного нагляду. Так відомо, що згідно з даними 
Департаменту поліції Тобольської губернії в 1906 – квітні 1907 року скоїли втечу 234 особи, а згідно 
з даними місцевої влади з 1906 – вересень 1908 року – всього 135. У 1908 році не довів до відома 
владу про втечу 12 осіб пристав Туруханська Єнисейської губернії. Пристав міста Єнисейськ 
Єнисейської губернії повідомив про втечу більшовика Сичова тільки 6 листопада 1912 року, хоча 
той скоїв втечу 11 січня 1908 року8. 

Щодо проявів реакційної політики, то треба зауважити, що наприкінці 1908 року, тільки 
в Катеринославі згідно вироку воєнного суду за участь у горлівському озброєному повстанні 
1905 року, було страчено 8 осіб, а 84 – відправлено на каторжні роботи до Сибіру. За кількістю 
смертних вироків Катеринославська губернія займала перше місце в Російській імперії9. 

У роки царської реакції 1907-1910 роки кількість осіб, які зазнали репресій за політичними 
мотивами склало приблизно 1,5 млн. чоловік. З 1905-1911 рр. судами Російської імперії було 
винесено більш, ніж 100 тис. звинувачувальних вироків. З засуджених за політичними справами, 
7560 були відправлені на каторгу, 15400 – засуджені до арештантських робіт, 5086– засуджені 
до смертної кари, з них страчено – 2073 особи10. 

 

                                                      
1 Вороницын, И.П. (1922). Из мрака каторги. Харьков. 
2 Обнинский, В.П. (1909). Новый строй. Москва. 
3 На каторжном острове. Дневники, письма и воспоминания политкаторжан ''нового Шлиссербурга'' 
(1907-1917) (1967). Ленинград.  
4 Обыск, тюрьма и ссылка. Библиотека русского пролетария (1903). Женева, 23, 39.  
5  Рідний край (1906), 49, 16. 
6 Рідний край (1906), 42, 12. 
7 Кропоткин, П. (1906). Ссылка в Сибирь. Санкт-Петербург.  
8 Хазиахметов, Э.Ш. (1987). Массовые источники по истории сибирской политической ссылки. Новосибирск. 
9 Алексеев, Л.Д. (1972). Печать большевиков Украины в период реакции. Киев. 
10 Пушкарева, И.М. (1989). Рабочее движение в России в период реакции 1907–1910 гг. Москва. 
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Смертна кара мала й негативний психологічний вплив на військо. Про це йшлося 
у шифрованій телеграмі до воєнного міністра від одеського генерал-губернатор Каульбарса, який 
доповідав, що станом на 20 вересня 1906 року, воєнно-польовим судом було розстріляно 
25 засуджених, що вплинуло на психологічну вмотивованість солдат. Тим самим він намагався 
довести необхідність виділення коштів для організації інших, менш кривавих видів страт, та 
на оплату роботи ката1. 

Незважаючи на спроби революційних сил лібералізувати суспільно-політичні відносини 
в Російській імперії, істотних змін, щодо умов утримання політичних арештантів не відбулося. 
Навпаки, Головне тюремне управління своїм наказом від 12 червня 1908 року, наказало виробити 
додатково 3000 пар кайданів старого зразка та 2000 пар кайданок, очікуючи на максимальне 
завантаження пенітенціарної системи2. 

Таким чином, посилення репресивної політики 1906-1910 рр. в Російській імперії було 
пов’язане з неспроможністю ліберальної інтелігенції та радикальних партій консолідувати 
суспільство. Політичні партії мали різні методи досягнення єдиної мети – реформування соціально-
політичного життя в Російській імперії. Саме відсутність єдиного революційного фронту призвело 
до поразки революції 1905-1907 років. Нереалізована революція стала причиною погіршення умов 
утримання політичних арештантів. У 1907-1910 роках їх кількість тільки збільшувалась. Приводом 
для арешту була не лише участь у революційних подіях, а поміркована позиція ліберально-
налаштованої особи. Масове перевантаження тюрем, призвело до погіршення умов утримання 
не тільки політичних, а й кримінальних в’язнів. 
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The article analyzes the formation of parliamentary democracy in the First Czechoslovak 
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in the region. The main attention is paid to the first President – Tomas Garrigue Masaryk, whose 

ideas and political activities largely influenced the organization of political life in the newly 

created state. The research describes basic principles and operation of the driving forces 
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established that the political elite could provide stability in Czechoslovakia due to the use 
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Внаслідок Першої світової війни докорінно змінився геополітичний простір Європи. Падіння 
монархій призвело до інтеграційних процесів та утворення нових держав, які стали на шлях 
самостійного розвитку. Таким чином, внаслідок розпаду Австро-Угорської імперії утворюється нова 
держава – Чехословаччина, яка визначила характер свого політичного устрою як демократичний. 
Поява незалежної держави у 1918 р. є однією з ключових подій в чеській історії, тому розкриття 
ідейних основ держави залишається актуальним. В зв’язку цим особливого значення набуває 
становлення та розвиток державних інститутів. 

Важлива проблема яка постала перед новоствореною державою це визначення характеру 
державної влади. Питання форми державного устрою піднімалось ще в ході війни, та мало різні 
думки щодо його вирішення. З огляду на тематику нашого дослідження, в першу чергу мова йтиме 
про бачення Т. Масарика, який відіграв значну роль у організації нової держави, протягом війни був 
ідейним натхненником незалежності чехів і словаків та лідером еміграційного опору. Його ідеї, 
політична діяльність та стиль політики значною мірою впливали та коригували процеси які 
відбувались у період становлення та розвитку Чехословаччини. 

Важко констатувати коли і як було вирішено обрати республіканську форму державного 
устрою, проте, важливо розглянути еволюцію цієї ідеї, яка власне 28 жовтня 1918 р. була втілена 
в життя. 

Ще до початку Першої світової війни чеська інтелігенція не прагнула політичної 
незалежності. Довоєнна державно-правова програма була монархічно-роялістичною лише окремі 
особистості були республіканцями, проте цей республіканізм носив програмний характер. У праці 
«Світова революція»1 Т. Масарик зазначає, що коли він покидав країну він і сам був теоретичним 
республіканцем. Конкретизував свої плани щодо майбутнього Чехословацької держави Масарик 
вже в жовтні 1914 р. Це відбулося у розмові з Р. Сетоном-Уотсоном і в меморандумі «Незалежна 
Богемія», який було направлено британському міністру закордонних справ Е. Грею 1 травня 1915 р. 
В них він стверджував про необхідність утворення Чехословацької держави2. 

 

                                                      
1 Масарик, Т.Г. (1926-1927). Мировая революция. Т. 2. Прага, 225. 
2 Кравчук, О. (2010). Т. Г. Масарик про ідею Чехо-Словацької держави та принципи її національної політики. 
Проблеми історії Центральної та Східної Європи: зб. наук. праць, 116-122. 
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В меморандумі який Т. Масарик подав французькому уряду і союзникам в лютому 1916 р. він 
офіційно висловився за республіку. Остаточно республіка була проголошена у Вашингтонській 
декларації 16 жовтня 1918 р. Хоча декларація була радше політичною програмою, однак вона 
відкидала ідею федерації і проголосила самостійність Чехословацької держави, яка мала 
інституціоналізуватися на принципах демократії1. Щодо настроїв які панували в цей період 
в середині країни, Т. Масарик зазначає: «російська революція у нас, як і в інших державах вабила 
рішуче звернення умів до республіки; вперше відкрито було висловлено це бажання на зборах, 
організованих Соціалістичною Радою 14 жовтня 1918 р. у Празі, а також у багатьох містах і 
містечках в провінції»2. Таким чином, у ході війни ідея Чехословацької державності і незалежності 
розвинулась і набула чітких рис. 

Вже 1920 р. у своїй відповіді на вітання з нагоди дня народження, Масарик зазначив: «Я сам 
вважаю, республіканську форму держави за велике досягнення і політичний ідеал. Це велика справа, 
що ми досягли республіки»3. 

Взявши за основу побудови чеської держави кращі зразки демократії (що власне 
відобразилось у процесі розробки конституції, на який мали вплив конституції США, Франції, 
Швейцарії) Т. Масарик артикулював їх. 

28 жовтня 1918 р. Празький Національний комітет проголосив утворення Чехословацької 
держави. 

Згідно Основного закону Чехословаччина була республікою на чолі якої стояв президент, 
державна влада поділялась на три гілки – законодавчу, виконавчу, судову. Законодавча влада 
зосереджувалася в руках двопалатного парламенту (Національних зборів). Палата депутатів обиралася 
на 6 років, а сенат Національних зборів – на 8 років. Президент обирався парламентом на 7 років4. 

Парламенська демократія є тією формою держави яка передбачає наявність виборного органу 
народного представництва. Як зазначає український дослідник цієї теми М. Нагорняк, своє 
ставлення до інституту парламенту та до принципу більшості Т. Масарик сформулював ще в молоді 
роки: «Ми, люди, маємо право на вибір між кращими та гіршими, але змушені вибрати з гіршого 
найменшу користь». Ідеалом демократії була б безпосередня влада та управління, але, посилаючись 
на історичний досвід, як у великих так і в малих державах «демократія може бути лише 
представницькою», де владою наділені обрані народом представники5. 

Варто зазначити, що Т. Масарик не ототожнював понять парламентаризму та демократії, 
парламентаризм розглядає як систему, за якої конституційна та законодавча влада знаходиться 
в руках народних представників, які обрані на загальних та рівних виборах і від довіри до яких 
залежить діяльність уряду6. Тому, важливою рисою парламенту є представництво інтересів його 
виборців, таким чином значну роль у цьому процесі відіграють політичні партії. 

Якість функціонування парламенту Т. Масарик пов’язує з громадянами які його обирають: 
«На чолі нашого державного апарату стоять Національні Збори. У нас, як і скрізь, парламент має 
недоліки, які пов’язані з принципом пропорційного представництва. Скарги на парламент такі ж 
старі як і парламенти… Насправді ж цим виборці виправдовують дивним чином самих себе»7. 
А в праці «Світова революція» зазначає: «Справжня реформа парламенту відбудеться завдяки зміні 
виборців, завдяки їх політичній освіті і морального рівня»8. 

Парламентська система Першої Чехословацької республіки являла собою варіант 
Австрійської виборчої системи із загальним виборчим правом та розподілом місць у Національних 
Зборах відповідно до пропорційного представництва. Від виборів до виборів легітимними 
повноваженнями володів кабінет міністрів, у формуванні якого вирішальним фактором була 
партійна система республіки9. 

                                                      
1 Declaration of independence of the Czechoslovak nation. <https://archive.org/details/declarationofind00czec> 
2 Масарик, Т.Г. (1926-1927). Мировая революция. Т. 2. Прага, 226. 
3 Herben, J.(1947). T.G. Masaryk život a dílo presidenta osvoboditele. Praha: Sfinx B. Janda, 496. 
4 Ústavní listina Československé republiky (1920). <http://www.psp.cz/docs/texts/constitution_1920.html> 
5 Нагорняк, M.M. (2009). Національно-державницька концепція Томаша Масарика. Київ, 176. 
6 Нагорняк, M.M. (2009). Національно-державницька концепція Томаша Масарика. Київ, 178. 
7 Masaryk, T.G. (2007). Cesta democracie. Projevy-články-roshovory. D. 2. Praha, 208. 
8 Масарик, Т.Г. (1926-1927). Мировая революция. Т. 2. Прага, 285. 
9 Піковська, Т.В. (2009). Місце і роль політичних партій в першій Чехословацькій республіці (1918-1938 рр.). 
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, 244. 
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Томаш Масарик, виходячи із власного досвіду парламентської роботи (за часів Австро-
Угорської імперії) та практики політичної боротьби, зазначав, що парламент без партій немислимий. 
Президент підкреслює, що «кожна партія, якщо вона визнає політику держави й саму державу, має 
право на участь в її управлінні, і це є її обов’язком»1. Сам Т. Масарик, по завершенню війни був 
безпартійним. Партія реалістів без свого лідера поступово розпадалась, а в 1922 р. зовсім зникла. 
Своє президентство Масарик розумів як надпартійне, спрямоване, в першу чергу, на гармонізацію 
внутрішньополітичних відносин. 

Потрібно зазначити, що основний закон республіки не містив навіть і згадки про політичні 
партії, тому їх компетенції юридично не були визначені. Правове визнання отримували лише ті 
політичні партії, яких норми права торкались безпосередньо. Не існувало нормативного акта, який 
регулював порядок створення політичних партій2. 

Запорукою демократичного устрою міжвоєнної Чехословаччини була плюралістична 
організація влади, причому як у політичній області, так і у сфері інтересів різноманітних політичних 
формувань. У палітрі приблизно 30-ти партій могли бути репрезентовані майже всі ключові 
економічні, соціальні та культурні вимоги громадян3. Багагаточисельність політичних партій 
зазвичай свідчить про політичну нестабільність і незрілість суспільства, однак, на думку Й. Гарни, 
на прикладі міжвоєнної Чехословаччини цей тезис не виправдався, оскільки криза 30-х рр. була 
викликана зовнішніми чинниками (а саме ростом агресії німецького фашизму). Однак, така думка є 
досить спірною. Е. Бенеш, розмірковуючи про причини поразки «першої республіки» відзначав 
в якості серйозного недоліку саме наявність багаточисельності політичних партій. На думку другого 
президента Чехословаччини, це призводило до підміни державних інтересів партійними, атомізації 
держави, олігархічному партійному управлінню4. 

Чеський дослідний Й. Гарна відзначає, що у Першій Чехословацькій республіці політичні 
партії були основними суб’єктами структури політичної системи, а відтак – виконували притаманну 
їм роль в громадянському суспільстві (під їх впливом були сотні професійних, кооперативних, 
молодіжних, жіночих, спортивних, культурно-просвітницьких та інших організацій, а також мережа 
видавництв та періодичних органів преси). З певною часткою критичності та іронії, першу 
республіку можна назвати як державу політичних партій. 

Фрагментація структури політичних партій зумовлена рядом об’єктивних чинників. Одним 
з них був строкатий етнічний склад населення на чеських землях, меншою мірою у Словаччині, які 
ще протягом 19 ст. розробили власний партійно-політичний спектр, який в цілому відображав його 
внутрішню соціальну і ідеологічну композицію5. 

А відтак, російський дослідник А. Бобраков-Тимошкін, основною «віссю» орієнтації 
політичних партій визначає національну. Практично всі вони, крім комуністів, чітко ідентифікували 
себе як партії тої чи іншої національності і ділились по цьому признаку на так звані 
«чехословацькі», тобто ті які об’єднували представників «чехословацького» народу (до їх числа 
механічно відносили і словацькі партії, які відкидали ідеологію «чехословакізму»), німецькі і партії 
інших меншин – угорські, польські, русинські, єврейські. 

Серед інших «осей» навколо яких будувалась партійна «система координат», дослідник 
виділяє «ідеологічну» (в тогочасній термінології, мова йшла про опозицію «соціалістичних» і 
«громадських» партій), «корпоративну» (Республіканська партія хліборобів і дрібних селян 
традиційно називалась «аграрною» партією, Соціал-демократична і Національно-соціалістична 
партії робили ставку на робітників і службовців і практично не конкурували «аграріям» на селі і 
т.д.), а також конфесійну (католицькі партії – Чехословацька народна, Словацька народна партія 
Глінки, німецька і угорська Християнсько-соціальні – протистояли «прогресистським» 
і марксистським партіям)6. 

                                                      
1 Нагорняк, M.M. (2009). Національно-державницька концепція Томаша Масарика. Київ, 197. 
2 Піковська, Т.В. (2009). Місце і роль політичних партій в першій Чехословацькій республіці (1918-1938 рр.). 
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, 244. 
3 Пословський, Р. (2010). Еволюція традицій партійної демократії в Чехословаччині у міжвоєнний період  
1918-1938 рр. Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи, 108. 
4 Марьина, В.В. (отв. ред.) (2005). Чехия и Словакия в ХХ веке: очерки истории. Т.1. Москва: Наука, 117. 
5 Наrnа, J. (2005). Politické strany. Vyvoj politických stran a hnuti v českých zemich a Československu 1861-2004. 
Brno, 535-536. 
6 Бобраков-Тимошкин, А. (2008). Проект «Чехословакия». Конфликт идеологий в Первой Чехословацкой 
республике (1918-1938). Москва, 90. 
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Багаточисельність політичних організацій оберталась перш за все, тим, що жодна з партій 
не була спроможна створити свій однопартійний уряд, що мав би більшість в парламенті. Кожне 
з чехословацьких політичних угрупувань, переслідуючи свої інтереси, мало враховувати також і 
пріоритети партнерів із коаліції. Саме коаліційність примушувала партії заручатись у своїй 
діяльності підтримкою президента, до повноважень якого входило досить багато принципових 
питань. Так, наприклад, президент Чехословацької республіки після принесення присяги вже міг 
бути усунутий зі своєї посади до чергових президентських виборів, але сам мав право розпуску 
Національного Зібрання та призначення нових парламентських виборів. Президент мав також 
фактично необмежене право законодавчої ініціативи: для того, щоб будь-яке його рішення набуло 
сили закону, вимагався підпис лише одного міністра будь-якого відомства. У випадку відмови від 
підпису міністр міг бути відправлений у відставку, оскільки президенту належало право 
призначення та звільнення всього уряду1. 

Позитивним аспектом розвитку парламентської демократії в Першій Чехословацькій 
республіці можна вважати коаліційний плюралізм, який базувався на досить важкому партнерстві 
політичних партій самого різного спектра, був збережений і навіть зміцнений2. 

Протягом усього періоду існування Першої республіки відповідно до участі партій можна 
в цілому говорити про чотири типи урядових коаліцій: 

– коаліція загальнонаціональна, інакше кажучи всенародна коаліція (1918-1919 рр.,  
1922-1926 рр.), яку створили аграрна партія, соціал- демократи та народні соціалісти, народні 
демократи і народна партія після виборів 1925 р. до неї вступила і промислово-фінансова партія; 

– червоно-зелена коаліція (1919-1920 рр.) в складі представників аграрної партії, соціальних 
демократів і народних соціалістів; 

– панська, інакше кажучи громадянська чи також чесько-німецька коаліція (1926-1929 р.), яку 
створили чеські або чехословацькі громадянські партії (аграрна, промислово-фінансова, народна) 
разом з двома німецькими громадянськими партіями (Союзом землеробів та Німецькою 
християнсько-соціальною народною партією), згодом до неї вступили національні демократи та 
Глінкова словацька народна партія; 

– останнім її типом була так звана широка коаліція (1929-1938 pp.), що об’єднувала деякі 
чехословацькі й німецькі громадянські і соціалістичні партії (республіканська, народна, 
промислово-фінансова, народно-соціалістична, німецька соціально-демократична та німецька 
аграрна разом з деякими дрібними суб’єктами)3. 

Саме завдяки коаліційній політиці Т. Масарику вдалося, незважаючи на суперечності й 
сепаратистські тенденції, наявність позапарламентської опозиції, забезпечити стабільність 
у молодій Чехословацькій державі4. 

Варто звернути увагу на те, що у 1920-х рр. організувалась неофіційна група політиків з п’яти 
найбільших партій: аграрії, національні демократи, народна партія, соціал-демократи і національні 
соціалісти (А. Швегла, А. Рашин, Я. Шрамек, Р. Бехине, Ї. Стржибрни). Однією з причин появи 
такого угрупування є стабілізація роботи парламенту. У 1922 р. Р. Бехине пояснив причину 
існування П’ятірки тим, що парламенту потрібне сильне керівництво, без П’ятірки політика в ньому 
буде замінена демагогією. Метою П’ятірки було зробити ефективне управління шляхом досягнення 
політичного компромісу та забезпечити більшості голосів за нього в парламенті. Здатність П’ятірки 
досягати результатів зробили її найбільш могутньою політичною структурою5. Уряд А. Швегли, 
який спирався на Пятірку виявився найбільш стабільним серед всіх кабінетів Першої республіки6. 

Створення П’ятірки можна розглядати як певний відступ від демократичних норм, але в той 
же час в умовах різкого загострення соціальних і національних протиріч дозволило зберегти сам 

                                                      
1 Іващенко, К. (1999). Структура політичної системи Чехословаччини та її вплив на діяльність українських 
емігрантських політичних партій між двома світовими війнами. Київ: Знання, 9. 
2 Пословський, Р. (2010). Еволюція традицій партійної демократії в Чехословаччині у міжвоєнний період  
1918-1938 рр. Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи, 110.  
3 Наrnа, J. (2005). Politické strany. Vyvoj politických stran a hnuti v českých zemich a Československu 1861-2004. 
Brno, 547. 
4 Нагорняк, M.M. (2009). Національно-державницька концепція Томаша Масарика. Київ, 199. 
5 Bugge, P. (2006/2007). Czech Democracy 1918-1938 - Paragon or Parody? Bohemia, Vol 47, no.1, 13-14. 
6 Бобраков-Тимошкин, А. (2008). Проект «Чехословакия». Конфликт идеологий в Первой Чехословацкой 
республике (1918-1938). Москва, 98. 
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демократичний режим. Однак не тільки П’ятірка визначала політичне життя в країні. Організоване 
навколо Бенеша і Масарика впливове групування, так званий Град, також мало велике значення. 
Саме поняття «Град» включало не тільки певні персоналії, але також і ідеї і політичну практику. 
«Град» не був чітко структурованою організацією, скоріше являв собою конгломерат політиків, 
впливових осіб, журналістів, юристів і літераторів, які впроваджували лінію Масарика і Бенеша 
в чехословацьке суспільство. Його існування опиралось на високий авторитет в суспільстві 
Масарика. Найбільш близькі до «Граду» були соціалістичні партії, хоча його прихильники 
зустрічались в різних політичних об’єднаннях. Обидві структури тісно співпрацювали, проте і 
боролись за владу, широко використовуючи методи інтриг і закулісної політики1. 

В такому світлі можна говорити про те, що парламент певною мірою був позбавлений влади 
та незалежності, оскільки можна спостерігати опосередкований вилив на нього. В деяких випадках 
президент та політична еліта демонстрували свою готовність до використання недемократичних 
засобів, щоб забезпечити бажаний результат2. 

Дослідник А. Клімек оцінює діяльність «Граду» і «П’ятірки» як корисну для збереження 
демократії в державі, але разом з тим методи які вони використовували зменшують чистоту цієї 
демократії3. 

Однак, незважаючи на такі протиріччя, багато дослідників називають Першу Чехословацьку 
республіку однією з найдемократичніших країн регіону. Дослідник С. Віднянський зазначає, що 
перемога країн Антанти у Першій світовій війні сприяла зміцненню парламентської демократії 
у східноєвропейському регіоні, найбільших успіхів у розвитку якої досягнула саме Чехословацька 
республіка. В основу існування й розбудови ЧСР її засновники і провідники намагалися закласти 
три головні ідейні настанови: державницьку ідеологію «чехословакізму», парламентську 
демократію та принцип непорушності територіального врегулювання в Європі на основі 
Версальської системи мирних договорів. Таким чином, Чехословаччина залишалась однією 
з найбільш демократичних й стабільних країн регіону міжвоєнного періоду4. 

Отже, Чехословацька держава була створена як республіка, котра базувалась на системі 
плюралістичної парламентської демократії. При дослідженні державотворення Першої 
Чехословацької республіки, зокрема, розвитку парламентської демократії, важливим є аналіз 
ідейного впливу політичних еліт та лідерів, а саме першого президента Т. Масарика та його 
близького оточення, які мали вплив на становлення, розвиток та функціонування політичної 
системи держави. 
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The discussions around Paneuropean project by R. Coudenhove-Kalergi in the period 1933-1936 

are researched on the basis of analysis of materials of the Russian State Military Archives. 

The specifics of economic development of the continent in the first half of the 1930th are 

characterized. It is shown that the theme of economic union took a central place in activity 

of Paneuropean Union in that period. Paneuropean project proposed to create an economic 

union in Europe as an alternative to the economic crisis. Two approaches to the path 

of economic unification were established in the discussions around the project: through 
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Період між двома світовими війнами був одним з найважливіших етапів у формуванні 
європейської ідеї. Питання шляхів та форм об'єднання країн континенту було жваво обговорюваним 
в європейському інтелектуальному середовищі. Найбільш потужним плацдармом дискусій з цього 
приводу став проект Пан-Європи Р. Куденхове-Калергі. 

Пан’європейський проект був розроблений Р. Куденхове-Калергі на початку 1920-х рр. Його 
центральною ідеєю було створення об'єднання всіх демократичних держав континентальної Європи 
в одну інтернаціональну групу, в політичний та економічний цільовий союз. Складовими цього 
союзу мали стати арбітражний договір, оборонний союз та митна унія1. Протягом 1920-х та 
на початку 1930-х рр. проект Пан-Європи знайшов прихильників майже у всіх країнах континенту. 
Для організації їх співпраці щодо досягнення мети проекту був створений Пан’європейський союз. 
Крім того, в цей час були здійснені спроби реалізації положень проекту Пан-Європи, які з різних 
причин були невдалими. 

В історіографії є приклади дослідження як окремих питань виникнення та розвитку проекту 
Пан-Європи, так і комплексних досліджень його історії. Пан’європейський проект в контексті 
особистості Р. Куденхове-Калергі розглянутий німецькою дослідницею В. Конзе2. Комплексний 
аналіз розвитку пан’європейського руху здійснила австрійська дослідниця А. Цигерхофер-
Преттенталер3. Дискусії навколо проекту на різних етапах його існування були проаналізовані 
австрійськими дослідницями К. Орлук4 та В. Шоберл5. В російській історіографії вагомий внесок 

                                                      
1 Европейский манифест 1 мая 1924 г. (1991). Европейский альманах. История. Традиции. Культура. Москва: 
Наука, 112-113. 
2 Conze, V. (2004). Richard Coudenhove-Kalergi: Umstrittener Visionär Europas. Göftingen: Muster-Schmidt Verlag, 108. 
3 Ziegerhofer-Prettenthaler, A. (2004). Botschafter Europas: Richard Nikolaus Coudenhove-Kalergi und die 
Paneuropa – Bewegung in den zwanziger und dreißiger Jahren. Wien: Böhlau Verlag, 587. 
4 Orluc, K. (2002). A Last Stronghold against Fascism and National Socialism? The Pan-European Debate over the Creation 
of a European Party in 1932. Journal Of European Integration History, vol. 8, 2. Baden-Baden: NOMOS Verlagsgesellschaft, 23-43. 
5 Schöberl, V. (2008). Die Diskussion um die Paneuropaidee in Deutschland, Frankreich und Grossbritannien  
1922-1933. Berlin: Lit Verl, 404. 
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в дослідження історії пан’європейського проекту зробили такі дослідники, як О.О. Чубар’ян1, 
А.Є. Корабльова2 та А.В. Громова3. Не дивлячись на наявність широкого спектру досліджень 
з історії проекту Пан-Європи, слід зауважити на наявності деяких прогалин, що залишились поза 
увагою дослідників. По-перше, малодослідженим, на наш погляд, залишається період 1930-х рр. 
Значна кількість дослідників зупиняється у вивчення Пан’європейського проекту на подіях 1932 - 
1933 рр., пояснюючи це тим, що після цього рух у підтримку проекту прийшов у занепад. 
Дослідники, які звертаються до аналіз історії проекту Пан-Європи після 1933 р., зауважують, що 
в цей період змінилися пріоритети та наголоси в проекті (А. Цигерхофер-Преттенталер, 
А.В. Громова). Зокрема, наголошується на тому, що після 1933 р. пріоритетним завданням 
пан’європейського проекту стала побудова економічного союзу країн континенту. По-друге, 
в дослідженнях, присвячених 1930-м рр., увага здебільшого приділяється висвітленню змін 
у поглядах Р. Куденхове-Калергі, а також подієвому боку історії проекту. Новим та перспективним 
напрямком у дослідженні пан’європейського проекту є аналіз дискусій, які розгорнулись навколо 
нього в середовищі його прихильників. 

Мета даної статті полягає в тому, щоб проаналізувати дискусії щодо шляхів та методів 
налагодження економічної співпраці в Європі, які мали місце під час конференцій 
Пан’європейського союзу протягом 1933 - 1936 рр. Дана стаття заснована на матеріалах Російського 
державного військового архіву. До аналізу були залучені тексти протоколів та доповідей трьох 
гномічних конференцій Пан’європейського економічного союзу (1933 - 1934), Першої конференції 
Пан’європейського економічного центру (1936) та конференції з питань Дунаю (1936), а також 
листування з приводу опитування щодо можливості економічного об'єднання країн Європи  
(1933-1934). 

Подолання наслідків великої депресії 1929 – 1933 рр. та стабілізація економіки були 
складними завданнями, які стояли перед європейськими країнами. Практично усі країни Європи для 
виходу з кризи звернулися до двох кроків, які, з одного боку, сприяли подоланню наслідків кризи 
національної економіки, але з іншого боку, з точки зору міжнародної економічної співпраці, були 
факторами дезінтеграції. 

По-перше, багато країн Європи відмовилися від конвертованості національної валюти. Лише 
невелика група держав приєдналася до французького золотовалютного блоку, який припинив своє 
існування у 1936 р. 

По-друге, в період 1930-х рр. спостерігалося масове укладання двосторонніх домовленостей 
про торгівлю та валютний обмін. Таким чином формувався новий торгівельний режим, який був 
пов'язаний із встановленням контролю за рухом капіталу, а також із введенням торгівельних квот та 
пільг. Ступінь відкритості європейської економіки досяг найнижчого рівня за попередні 100 років. 

Характерною рисою європейської економіки досліджуваного періоду була політика 
протекціонізму, яка базувалась на обмеженні міграційного руху, руху капіталу та, як наслідок, 
нерівномірному розподіленні ресурсів. У зв’язку із кризою європейські уряди повсюдно для захисту 
економік своїх країн зверталися до таких мір, як підвищення митних тарифів, введення контролю 
за капіталом. Крім того проводилася політика імпортозаміщення із метою підтримки власного 
виробника та стратегічно важливих галузей. Ця політика супроводжувалася інвестуванням 
у нарощування виробничих потужностей. Вводився сільськогосподарський протекціонізм для 
підвищення самодостатності власних країн4. 

Однак, при всіх цих протекціоністських заходах лише деяким країнам вдалося подолати кризу 
(зокрема, Німеччині за рахунок мілітаризації економіки). 

Р. Куденхове-Калергі та прихильники пан’європейського проекту зверталися до розробки 
планів подолання наслідків економічної кризи. Дискусії, що точилися навколо проекту Пан-Європи, 

                                                      
1 Чубарьян, А.О. (1987). Европейская идея в истории: проблемы войны и мира. Москва: Муждународные 
отношения, 352. 
2 Кораблева, А.Е. (2009.) Панъевропейский проект р. Куденхове-Калерги и международные отношения 
в Европе в 20-30-е гг. XХ века: автореф. дис. на соискание учен. степ. канд истор. наук: спец. 07.00.15 
«История международных отношений и внешней политики». Нижний Новгород, 23. 
3 Громова, А.В. (2008). Рихард Куденхов-Калерги и пан-европейское движение в 1930-е годы XX века: дис. 
на соискание учен. степ. канд. истор. наук: спец. 07.00.03 «Всеобщая история». Москва, 174. 
4 Кэмбриджская экономическая история Европы нового и новейшего времени (2013). Т.2. 1870 – наши дни. 
Москва: Издательство института Гайдара, 240-246. 
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демонстрували альтернативний підхід, інше бачення того, яким шляхом можна було подолати 
кризу. Учасники дискусій звертались до питання визначення шляхів такого об’єднання. 

Розповсюдженою була думка про те, що створення пан’європейського економічного регіону 
було вимогою часу та необхідним кроком для досягнення Європою економічного процвітання. 
Проти економічного об'єднання країн учасники пан’європейського руху висловлювались рідко. 
Зокрема у листах-відповідях на опитування 1934 р. міністр закордонних справ Норвегії 
Й.Л. Мовінкель та колишній дипломат Чехословаччини В. Шустер висловились, що реалізація 
подібного об'єднання в Європі не можлива в існуючих умовах1. Така тачка зору стає цілком 
зрозумілою, якщо згадати, якою була політична атмосфера на континенті після встановлення влади 
націонал-соціалістів в Німеччині. 

Пан’європейський економічний маніфест (1934 р.) проголошував конкретні завдання для 
економічного розвитку Європи: вирішити питання безробіття; створити нові робочі місця; 
налагодити валютні відносини між країнами; знизити торгівельні бар’єри; розвинути європейський 
ринок; організувати достойні умови життя для європейців; створити безпечні умови для життя та 
економічної діяльності2. 

У відповіді на пан’європейське опитування австрійського федерального міністра 
К. Шушніга у 1934 р. зазначалося, що метою для Пан-Європи були вільна торгівля, міжнародне 
розділення праці та спільне зниження тарифів3. У доповіді під час другої Пан’європейської 
економічної конференції адвокат Е. Ружичка зазначив, що метою економічного об’єднання було 
досягнення економічного, соціального та політичного миру в Європі через забезпечення масового 
виробництва і вжитку, а також через досягнення максимальної ефективності людських та 
технічних зусиль4. Угорський політик та економіст Е. Хантош у своїй відповіді на згадане 
опитування зазначив, що створення великого економічного району в Європі вигідне як для всіх 
споживачів, так і для великої кількості підприємців. Політично роздроблена Європа, на його 
думку, залежна від розділення праці5. 

Більшість пан’європейців сходилися на думці, що створення в Європі економічного блоку не 
може бути миттєвим. Цьому заважали, з одного боку, протекціоністська економічна політика, яку 
проводили держави6. З іншого боку, перепоною на шляху економічного об'єднання була наявність 
політичних непорозумінь між країнами, які пропонувалося вирішувати шляхом такту та терпимості 
(з листа іспанського посла у Франції де Мадаріаги)7. 

Щодо шляхів, якими Європа може прийти до створення великого економічного регіону, 
розповсюдженою була точка зору щодо укладання двосторонніх та регіональних союзів як першого 
кроку на шляху до нього. 

Зокрема, О. Франгес (Югославія) вважав, що економічне об'єднання можливе через укладання 
двосторонніх пільгових умов торгівлі із повною взаємністю цін для обміну8. К. Шушніг 
(федеральній міністр Австрії) наголошував, що зростання обсягів виробництва буде можливим 
через поступове укладання та уточнення регіональних економічних союзів із можливістю 
приєднання третіх країн9. В. Шустер (Чехословаччина) бачив єдину можливість для поступового 

                                                      
1 Переписка о возможности создания экономического объединения (1933 – 1934). Российский 
государственный военный архив. Фонд 554-к, Опись 4, Дело 369, 173. 
2 Протоколы заседаний І конференции Панъевропейского экономического центра 27-28 января 1936 гг. 
Российский государственный военный архив. Фонд 554-к, Опись 7, Дело 8, 5. 
3 Переписка о возможности создания экономического объединения (1933 – 1934). Российский 
государственный военный архив. Фонд 554-к, Опись 4, Дело 369, 35. 
4 Вторая панъевропейская экономическая конференция. Доклады, представленные на конференции. 
Российский государственный военный архив. Фонд 554-к, Опись 4, Дело 161, 135. 
5 Переписка о возможности создания экономического объединения (1933 – 1934). Российский 
государственный военный архив. Фонд 554-к, Опись 4, Дело 369, 70. 
6 Переписка о возможности создания экономического объединения (1933 – 1934). Российский 
государственный военный архив. Фонд 554-к, Опись 4, Дело 369, 36. 
7 Переписка о возможности создания экономического объединения (1933 – 1934). Российский 
государственный военный архив. Фонд 554-к, Опись 4, Дело 369, 93. 
8 Переписка о возможности создания экономического объединения (1933 – 1934). Российский 
государственный военный архив. Фонд 554-к, Опись 4, Дело 369, 63. 
9 Переписка о возможности создания экономического объединения (1933 – 1934). Российский 
государственный военный архив. Фонд 554-к, Опись 4, Дело 369, 36. 
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налагодження економічних відносин в Європі із перспективою її об'єднання у створенні більш або 
менш тісних економічних угрупувань сусідніх країн (держави Малої Антанти, Дунайський регіон, 
Прибалтика, Скандинавія, Бельгія із Голландією та Люксембургом)1. Д. Максімос (міністр 
закордонних справ Греції) наголосив на важливому аспекті об'єднання: укладення двосторонніх та 
регіональних угод, які регулюють виробництво та торгівлю, має відбуватися між країнами, які 
взаємодоповнюють одна одну за своєю економічною структурою2 (малися на увазі промислові та 
аграрні країни). 

Заслуговує на увагу проект договору економічного союзу держав, запропонований 
Е. Ружичкою (Австрія) під час другої Пан’європейської економічної конференції. Проект 
передбачав створення великих економічних районів, всередині яких мала бути налагоджена 
співпраця центральних та зовнішніх торгівельних банків, введений контроль за рухом капіталу, 
а також мав корегуватися динамічний рівень заробітної плати. Передбачалася взаємна деградація 
національних економічних бар’єрів. Вирішення територіальних та прикордонних суперечок було 
необхідно. умовою для налагодження економічної співпраці3. 

Другий підхід щодо розуміння шляху реалізації економічного об'єднання країн Європи 
полягав у формуванні центрального блоку держав, до якого згодом могли долучатися інші 
країни континенту. У процесі підготовки до третьої економічної конференції Пан’європейського 
союзу (1934 р.) Р. Куденхове-Калергі написав одну із своїх не чисельних статей, присвячених 
ідеї економічного об'єднання країн континенту. Він висунув ідею створення європейського 
золотого блоку. Країнами, які мали стати основою європейського об'єднання, були: Франція, 
Італія, Бельгія, Голландія. Вони мали скласти нову світову економічну державу, до якої потім 
могли приєднатися й інші країни. Перспективним завданням країн золотого блоку було 
пожвавлення внутрішньоєвропейської торгівлі та виплат. Необхідним визнавалося 
запровадження європейського аналогу економічної доктрини Монро та європейської платіжної 
одиниці. На першому етапі спільна валютна одиниця мала використовуватись паралельно 
із національними4. 

Р. Альтерман (Франція) виказав точку зору французького уряду, який бачив можливість 
підписання Францією торгівельних контрактів із можливістю подальшого укладення економічного 
союзу із країнами, які залишилися вірними французькому «золотому блоку» (Бельгія, Голландія, 
Люксембург, Швейцарія, Італія, Швеція). Між цими країнами та Францією було можливим митне 
примирення, під яким розумілося поступове звільнення від тарифів та квот. Це було ядро блоку, 
який міг розширюватись за рахунок третіх країн5. 

Е. Хантош (Угорщина) зауважив, що найшвидший шлях до об'єднання – угоди між великими 
європейськими країнами щодо ліквідації торгівельних бар’єрів та зниження тарифів. Такі 
домовленості мали стати локомотивом для інших країн. Незалежно від цього він вважав можливим 
утворення об’єднань по регіонам, всередині яких історично склалися економічні зв’язки 
(Дунайський регіон, країни Балтії тощо)6. Це приклад комбінованого підходу до визначення шляхів 
побудови європейського економічного об'єднання. 

І. Трокер, голова Комітету Франції з Європейського митного союзу, також був прихильником 
ідеї групування держав навколо центру. Однак, він вважав, що початок економічної області в Європі 
мав бути покладений Дунайською федерацією, яка з початку мала складатися з п’яти країн: трьох 
держав Малої Антанти (Чехословаччина, Румунія, Югославія), Австрії та Угорщини. І. Трокер 
підтримував також підписання Балканського пакту між Грецією, Туреччиною, Югославією та 

                                                      
1 Переписка о возможности создания экономического объединения (1933 – 1934). Российский 
государственный военный архив. Фонд 554-к, Опись 4, Дело 369, 173. 
2 Переписка о возможности создания экономического объединения (1933 – 1934). Российский 
государственный военный архив. Фонд 554-к, Опись 4, Дело 369, 105. 
3 Вторая панъевропейская экономическая конференция. Доклады, представленные на конференции. 
Российский государственный военный архив. Фонд 554-к, Опись 4, Дело 161, 135. 
4 Громова, А.В. (2008). Рихард Куденхов-Калерги и пан-европейское движение в 1930-е годы XX века: дис. 
на соискание учен. степ. канд. истор. наук: спец. 07.00.03 «Всеобщая история». Москва, 95. 
5 Вторая панъевропейская экономическая конференция. Доклады, представленные на конференции. 
Российский государственный военный архив. Фонд 554-к, Опись 4, Дело 161, 1. 
6 Переписка о возможности создания экономического объединения (1933 – 1934). Российский 
государственный военный архив. Фонд 554-к, Опись 4, Дело 369, 70. 
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Румунією, а також висловив сподівання, що до нього приєднаються Болгарія та Албанія. Він вважав 
бажаним об'єднання цих двох союзів, а також приєднання до нього Балканського союзу1. 

Проблемам співпраці країн Дунайського регіону була присвячена окрема конференція: 
Пан’європейська конференція з питань Дунаю (1936). Учасники цієї конференції були одностайні 
у питанні необхідності об'єднання, але різним було бачення шляхів та методів досягнення цієї мети. 
Дискусії здебільшого розгорнулися навколо двох доповідей: угорського політика та економіста 
Е. Хантоша та югославського політика О. Франгеса. 

Е. Хантош виступив за створення Асоціації дунайських держав. У перспективі до цього 
об'єднання могли приєднатися Італія та Німеччина (тобто була перспектива розширення). Е. Хантош 
вважав необхідним централізовану співпрацю держав, що об’єдналися. У кредитно-фінансовій сфері 
він наполягав на послабленні жорсткого валютного режиму, налагодженні валютної співпраці 
із перспективою запровадження спільної валюти. У сфері торгівлі він вважав необхідним зниження 
тарифів та запровадження страхування від їх підвищення. Це було б першим кроком до налагодження 
широкої співпраці у сфері промисловості, торгівлі та транспорту. Е. Хантош наполягав на відмові від 
системи найбільшого сприяння (пільги та квоти на певні групи та обсяги товарів)2. 

О. Франгес, замість невідкладного укладання регіональних угод, наполягав на необхідності 
укладення двосторонніх угод між державами. Він вважав, що запровадження пільг на певні групи 
товарів (малися на увазі промислові товари для аграрних країн), що мало допомогти у подоланні 
кризи у сільськогосподарських країнах. На відміну від Е. Хантоша, О. Франгес вважав необхідним 
збереження режиму найбільшого сприяння, тобто наявності пільг та квот на певні групи товарів. 
Як і Хантош, він вважав необхідним налагодження співпраці із Італією та Німеччиною та укладання 
з цими країнами двосторонніх домовленостей. Особливо він підкреслював необхідність підтримання 
зв’язків Німеччини із такими сільськогосподарськими країнами, як Югославія, Румунія та Болгарія. 
В угодах О. Франгес пропонував вводити так званий «Дунайський пункт», який містив би в собі 
найбільші з можливих пільги для країн регіону3. 

Питання аграрної кризи у сільськогосподарських країнах Європи активно розглядалося 
протягом 1930-х рр. Ця криза була спровокована перевиробництвом у сільському господарстві, 
накопиченні залишків та зменшенні експорту. Л. Файерабенд (Чехословаччина) в своїй доповіді під 
час конференції Пан’європейського економічного центру у 1936 р. навів статистичні данні: такі 
промислові країни, як Німеччина, Франція та Чехословаччина, у зв’язку із світовою економічною 
кризою перейшли до політики автаркії у сільському господарстві. Внаслідок цього імпорт пшениці 
європейськими країнами знизився з 161,8 млн. ц. (у середньому у 1925-1929 рр.) до 107 млн. (у 1933) 
4. Однією з найвагоміших причин кризи перевиробництва зернових деякі пан’європейці називали 
«голод, створений Радами в Росії»5. 

Л. Файерабенд та О. Франгес висловили спільну думку, що регіональні домовленості не могли 
забезпечити розподілення залишків зернових, оскільки такі договори не включали країни, які б 
могли взаємно компенсувати надлишок та дефіцит. Тому, вони виступали прихильниками точки 
зору, що до співпраці мають залучатися країни із різними економіками – промислові та 
сільськогосподарські для взаємного обміну продукцією. Пан’європейський економічний центр мав 
допомагати у налагодженні обміну між країнами. Е. Балох (Угорщина) навіть запропонував 
запровадження дво- та трьохсторонніх домовленостей з клірингового обміну пшеницею. 
Представники Франції Ж. Лефевр та Ж.-А. Рікер наголошували на важливості запровадження єдиної 
системи статистики для усіх країн-постачальників зернових6. 

                                                      
1 Переписка о возможности создания экономического объединения (1933 – 1934). Российский 
государственный военный архив. Фонд 554-к, Опись 4, Дело 369, 186-187. 
2 Панъевропейская дунайская конференция 1936 г. Протоколы и резолюции конференции. Российский 
государственный военный архив. Фонд 554-к, Опись 4, Дело 254, 11. 
3 Панъевропейская дунайская конференция 1936 г. Протоколы и резолюции конференции. Российский 
государственный военный архив. Фонд 554-к, Опись 4, Дело 254, 11-12. 
4 Протоколы заседаний І конференции Панъевропейского экономического центра 27-28 января 1936 гг. 
Российский государственный военный архив. Фонд 554-к, Опись 7, Дело 8, 63-64. 
5 Переписка о возможности создания экономического объединения (1933 – 1934). Российский 
государственный военный архив. Фонд 554-к, Опись 4, Дело 369, 49. 
6 Протоколы заседаний І конференции Панъевропейского экономического центра 27-28 января 1936 гг. 
Российский государственный военный архив. Фонд 554-к, Опись 7, Дело 8, 64. 
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Для подолання аграрної кризи було важливим налагодження економічних та торгівельних 
відносин із СРСР. Деякі країни, зокрема Греція, висловлювались за заохочення Радянського Союзу 
до економічної співпраці із Європою (з листа Д. Максімоса, міністра закордонних справ Греції)1. Ще 
під час першої Пан’європейської економічної конференції було запропоновано «Проект 
міжнародної угоди із Радами в економічній сфері» (автор не відомий). Пропонувалося створити 
у кожній країні спеціальний орган для контролю радянського експорту та імпорту, а також створити 
центральний орган, до якого увійшли б представники усіх зацікавлених країн та СРСР. Центральний 
орган мав визначати характер та об’єм російського експорту, розподіляти його між країнами, а 
також визначати ціни. Для СРСР створення такої організації мало б дві переваги: по-перше, 
у зв’язку зі зменшенням обсягів вивезення сільськогосподарської продукції покращилося б 
матеріальне становище радянського народу; по-друге, через встановлення більш високих цін на 
товари, що ввозяться з СРСР, в країні налагодився б валютний стан. Для Європи така реорганізація 
відносин із Радянським Союзом призвела б до очищення ринку від надлишку радянського зерна, а 
також до перерозподілення надлишків власного сільського господарства. Крім того, автором 
проекту висловлювалися сподівання, що поступове підвищення обсягів імпорту Радянським 
Союзом промислових товарів з Європи призвело б до подолання безробіття2. 

Проблема безробіття також була актуальною темою для обговорень впродовж 1930-х рр. 
Найбільш ґрунтовно до вирішення цього питання підійшов Оскар Ебнер де Ебентхаль (Італія), який 
розробив проект ліквідації безробіття в Європі. Він пропонував поступово збільшувати виробництво 
поряд із збільшенням споживання. Його головною ідеєю було задіяти безробітних у виробництві 
матеріальних цінностей, а також відмовитися від соціальних виплат безробітним. У проекті 
пропонувалося укласти або загальноєвропейську конвенцію, або угоду між окремими країнами, яка 
б регулювала відносини країн, що підписалися, в питанні подолання безробіття. Пропонувалося 
розробити спільний план із підвищення обсягів виробництва із заохоченням безробітних. 
Передбачалась можливість пересування робочої сили у випадку, коли в межах держави неможливо 
задіяти усіх безробітних. Наголос був зроблений на створенні постійних робочих місць для 
безробітних замість тимчасової зайнятості3. 

Отже, питання економічного розвитку Європи жваво обговорювались всередині 
Пан’європейського союзу. З одного боку, організація такої кількості заходів для обговорення саме 
економічного боку об'єднання свідчило про еволюцію пан’європейського проекту. У 1920-ті та 
на початку 1930-х рр. проект більшою мірою був орієнтований на створення політичного союзу 
держав Європи, про що свідчили і публікації Р. Куденхове-Калергі, і практичні спроби реалізації 
його ідей. Одночасно, серед прихильників пан’європейського проекту від самого початку 
поширеною була думка про важливість саме економічного боку об'єднання. Переорієнтація 
діяльності пан’європейського союзу у період 1933 - 1936 рр. на організацію економічної співпраці 
була свідченням перемоги економічного підходу до проекту над політичним. 

У питанні методів та шляхів європейського об'єднання не було єдності. Погляди прихильників 
створення економічного об'єднання європейських держав розділилися на дві групи. Перша, більш 
розповсюджена, точка зору – створення двосторонніх та регіональних союзів як першого кроку 
на шляху до великого економічного об'єднання. Другий підхід полягав у формуванні центрального 
блоку держав, до якого згодом зможуть долучатися інші країни континенту. Популярність першого 
підходу можна пояснити політичною обстановкою, що склалася на континенті у 1930-ті рр. Великі 
держави Європи, які мали стати локомотивом об’єднання (Франція та Німеччина), знаходилися 
у стані конфронтації. 

Крім теми економічного об'єднання країн Європи жваво обговорювались питання подолання 
аграрної кризи, вирішення проблеми безробіття. 

Історичне значення дискусій навколо проблеми економічного об'єднання країн континенту 
полягає в тому, що після Другої світової війни саме зі сфери економіки розпочалася європейська 
інтеграція. 

                                                      
1 Переписка о возможности создания экономического объединения (1933 – 1934). Российский 
государственный военный архив. Фонд 554-к, Опись 4, Дело 369, 105. 
2 Переписка с представителями деловых и политических кругов различных стран по вопросам организации 
панъевропейских экономических конференций (1931-1932). Российский государственный военный архив. 
Фонд 554-к, Опись 4, Дело 160, 380-383. 
3 Экономические конференции 1933-1934 гг. Доклады, подготовленные к экономической конференции, 
и резолюции. Российский государственный военный архив. Фонд 554-к, Опись 4, Дело 202, 176-182. 
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У повоєнній Західній Німеччині серед представників інших професій опинилося чимало 
українських спортсменів, до спортивного руху долучалася й молодь. Станом на 1947 р. діяло понад 
50 українських спортивних товариств. Систематично влаштовувалися змагання як між українськими 
спортсменами, так і за участю переміщених осіб інших національностей, а також німців. Проте 
найбільшою спортивною подією у житті переміщених осіб стали Міжнародні спортивні ігри 
ІНКОПФ, що увійшли в історію під назвою Олімпіада ДіПі. Зазначена проблема потребує окремого 
дослідження, що й зумовлює актуальність розвідки. 

Тема знайшла часткове висвітлення у працях О. Вацеби, В. Гінди, М. Гуменюка, Ю. Козія. 
Основу джерельної бази становлять матеріали періодики та спогади учасників подій. Автор ставить 
за мету з’ясувати мету проведення Олімпіади ДіПі у повоєнній Західній Німеччині, визначити, яких 
успіхів на ній досягли українські спортсмени. 

Після поразки у 1921 р. національно-визвольних змагань Україна втратила незалежність й 
більша її частина опинилася у складі СРСР. Відповідно українські спортсмени, як зауважує Методій 
Борецький, не мали можливості «виступати під своїм іменем, українським національним прапором», 
не мали можливості чути національний український гімн «у світових олімпійських змаганнях»1. 
Однак не маючи можливості реалізувати зазначене вище в Україні, українці поза її межами знайшли 
спосіб «виявити себе національно у своїх власних середовищах»2. 

Перший спортивний крок у напрямі «збереження національної ідентичності українців 
за кордоном»3 було зроблено в олімпійський 1936 р. Справа в тому, що у серпні 1936 р. у Берліні 
відбулися ХІ Олімпійські ігри. Українці зі згаданих вище причин не могли взяти у них участь. 
Однак у вересні вони провели у США власну спортивну олімпіаду. У місті Філадельфія, що 
розташовується на східному узбережжі США у штаті Пенсильванія, емігранти провели Першу 
українську спортивну олімпіаду, що отримала неофіційну назву «Перші українські всенародні 
ігрища». У спортивному заході взяли участь понад 300 українських спортсменів переважно із США 
та канадійського міста Торонто4. Опікувалися проведенням Олімпіади українсько-американські 
організації Філадельфії спільно з Українською католицькою лігою. Найкраще під час олімпійських 

                                                      
1 Гуменюк, М. (2014). Традиції української фізичної культури, спорту та діаспори. Обрії, 1, 18. 
2 Гуменюк, М. (2014). Традиції української фізичної культури, спорту та діаспори. Обрії, 1, 18. 
3 Вацеба, О., Козій, Ю. (2001). Олімпійська ідея в спортивному русі української діаспори США і Канади. 
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту, 10. Харків: ХХІІІ, 26. 
4 Вацеба, О., Козій, Ю. (2001). Олімпійська ідея в спортивному русі української діаспори США і Канади. 
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту, 10. Харків: ХХІІІ, 26. 
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змагань серед українських спортсменів зарекомендувала себе Ганна Лебо, яка виступала у легкій 
атлетиці. На думку, сучасних дослідників Оксани Вацеби та Юрія Козія, Олімпіада у Філадельфії 
стала першими спортивними змаганнями, які «пропагували головну олімпійську ідею й разом з тим 
маніфестували бажання українців виступати на світових міжнародних змаганнях як вільна державна 
нація, під своїм власним національним прапором»1. 

Започатковане у США проведення української спортивної олімпіади продовжили через 
12 років переміщені українці Західної Німеччини. У липні – серпні 1948 р. у столиці Великої 
Британії відбулися ХІV Олімпійські ігри, які окрім досягнень у галузі спорту, мали «величезне 
значення в зміцненні дружби між окремими народами»2. Українці, як бездержавний народ, не мали 
права брати у них участь. Однак, маніфестуючи своє бажання виступати на міжнародних 
спортивних змаганнях від імені України, з ініціативи переміщених українців протягом червня – 
листопада 1948 р. у Західній Німеччині було проведено Олімпіаду ДіПі. Сучасник подій футболіст 
Микола Дейчаківський зауважував: «Вона [Олімпіада ДіПі. – О.П.] не була, як конкуренційна 
імпреза для офіційної XIV Олімпіади, але як доказ нашого розуміння і співзвучности цієї великої 
ідеї у всіх тих, хто в умовах післявоєнного забріханого світу не мали змоги стати в Лондоні поруч 
інших державних народів»3. 

Організаторами Олімпіади ДіПі виступили спортивна секція Міжнародного комітету 
політичних втікачів (ІНКОПФ) та Рада фізичної культури (РФК), яку на той час очолював магістр 
фізкультури Іван Красник. Почесним президентом Олімпіади ДіПі став директор ІРО американської 
зони окупації Німеччини пан Едвардс4. У своєму зверненні до української громади на еміграції РФК 
зазначала: «Вам, синам поневоленого народу разом із молоддю інших поневолених народів не дано 
чести змагатись за олімпійські ідеали. Не дано змоги зміряти сили з Вашими однолітками, синами 
державних народів. […] Стаєте на старті, щоб репрезентувати не лише самих себе, не лише Ваші 
особисті вартості. На Вас покладено обов’язок репрезентувати цілу українську еміґрацію. На Вас 
покладено почесний обов’язок закріпяти за українською еміґрацією те добре ім’я, яким уся наша 
нація втішається в цілому світі, зафіксувати в пам’яті світу ім’я України, як народу, що стоїть від 
довгих років у кривавому змагові з окупантом. Ви мусити своєю поставою вказати на цю велику 
єдність, що зв’язує нас усіх в одне могутнє, в одну націю, що не жаліючи крови і життя своїх 
найкращих синів бореться за найвищий свій лавр, лавр волі»5. 

Найбільш проблемним організаційним питанням під час підготовки та проведення змагань 
було фінансове. Частину коштів надавала ЦПУЕ, частину виручали від продажу квитків 
на змагання, частину складали пожертви української громади. Так, Р. Смук власними коштами 
забезпечив запис на платівку національного гімну українців6. Кошти були потрібні для організації 
тренувальних таборів, придбання квитків для переїзду спортсменів та утримування їх під час 
змагань та ін. 

Нестача фінансування позначилася і на якості харчування спортсменів. У цьому питанні теж 
не обійшлося без благодійництва. Наприклад, згадуваний Р. Смук надав 50 фунтів смальцю, а 
харчові референти ансбахської округи (до якої належали табори у містах Ансбах, Вайссенбург, 
Дінкельсбюль, Ерлянген, Нюрнберг, Райтерсайх і Роттенбург) добровільно «оподаткувалися» 
заощадженими продуктами харчування, які надали для харчування легкоатлетів у Нюрнберзі7. 
Як наслідок газета «Час» повідомляла, що учасники легкоатлетичних змагань отримуватимуть 
спеціальне харчування у 3,2 тис. калорій8 на особу, при цьому слід врахувати, що у ДіПі таборах 
раціон харчування становив 2 – 2,5 тис. калорій9. 

                                                      
1 Вацеба, О., Козій, Ю. (2001). Олімпійська ідея в спортивному русі української діаспори США і Канади. 
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту, 10. Харків: ХХІІІ, 27. 
2 Українські вісті, Новий Ульм, 1948, 22 вересня, Ч. 77, 4. 
3 Дейчаківський, М. (1997). На визвольних стежках Европи. Спогади зв’язкового ОУН. Футбольні спогади 
Мука. Київ: МП «Юніверс». <http://exlibris.org.ua/muk/r03-p2.html> (2017, Квітень, 17). 
4 Час, Нюрнберг (1948), 30 травня, 22, 12. 
5 Час, Нюрнберг (1948), 20 червня, 25, 12. 
6 Час, Нюрнберг (1948), 15 серпня, 33, 10. 
7 Час, Нюрнберг (1948), 15 серпня, 33, 10. 
8 Час, Нюрнберг (1948), 1 серпня, 31, 6. 
9 Маруняк, В. (1985). Українська еміґрація в Німеччині і Австрії по другій світовій війні. Мюнхен: Академічне 
видавництво д-ра Петра Белея. Т. 1: Роки 1945 – 1951, 139. 
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Переборюючи фінансову скруту організатори змагань навіть випустили спеціальні 
«олімпійські» листівку та марку1, які сьогодні стали філателістичними раритетами. 

Народи, що брали участь в Олімпіаді ДіПі призначалися відповідальними за проведення тих 
чи інших змагань. Це означало, що на громаду покладалися фінансові витрати, забезпечення 
проживання та харчування усіх учасників та ін. Наприклад, литовці приймали змагання 
із баскетболу, поляки – з боксу та настільного тенісу чоловічих команд, а українці – настільного 
тенісу команд жіночих2. Загалом змагання проводилися у різних містах Німеччини, наприклад, 
у Міттенвальді, Авгсбурзі та Нюрнберзі. 

У змаганнях взяли участь представники не усіх національних груп ДіПі, а лише естонці, 
латвійці, литовці, поляки, словаки, словенці, угорці, українці та чехи. Загалом, як писала тодішня 
преса, в Олімпіаді ДіПі взяло участь понад 100 спортсменів3. Щодо інших, то одні не могли 
похвалитися добре розвиненими спортивними секціями та товариствами, другі мали проблеми 
із фінансуванням, особливо у зв’язку з проведенням фінансової реформи4, треті – не брали участі 
з політичних міркувань. До останніх належать переміщені росіяни, які, як зазначає сучасний історик 
Володимир Гінда, стоячи на позиціях «єдиної і неділимої Росії», з самого початку відмовилися від 
участі у змаганнях. «Проте в ході ігор вимагали включити їх до змагань, ймовірно, прагнучи 
довести свою перевагу в спорті над українцями, прибалтійськими народностями, які тут 
представляли не радянські республіки, а «буржуазно-націоналістичні кола» України, Латвії, Литви, 
Естонії»5. 

Відкриття Олімпіади ДіПі та змагань з певного виду спорту відбувалося в урочистій 
атмосфері. На флагштоках майоріли національні прапори учасників змагань, окремо 
розташовувалися герби, стадіони і таборові зали, де відбувалися Ігри, було рясно прикрашені 
зеленню, що усе разом створювало святковий настрій. Одна за одною під звуки оркестри та слова 
національних гімнів, що лунали з мегафонів, виходили команди, очільники яких тримали у руках 
національний прапор. 

Трибуни були переповнені уболівальниками та глядачами. Серед них можна було побачити 
представників ІРО, американських військових, представників комітетів переміщених осіб різних 
національностей, а також українську, американську та німецьку пресу6. Найбільша кількість 
уболівальників була присутня, очевидно, на футбольних турнірах. На деякі з матчів переміщені 
українці, як зазначає історик Володимир Гінда, долали відстань у понад 300 км7, щоб підтримати 
українську збірну. Якщо змагання відбувалися кілька днів поспіль, то уболівальники мали подбати 
про нічліг, оскільки організатори Олімпіади ДіПі резервували місця у таборах переміщених осіб 
лише для спорсменів8. 

Відкриваючи Олімпіаду ДіПі на спортивному стадіоні у Нюрнберзі у серпні 1948 р., де 
відбулися змагання з легкої атлетики, голова Міжнародного комітету політичних втікачів Голлі, 
звертаючись до спортсменів, зазначив: «Радію, бачачи вас по тяжких роках війни та трирічному 
вичікуванні кращого завтра, проте непригноблених як фізично, так і духовно. Ви готуєте себе 
до майбутніх завдань. Ми мали в серці жаль, що наші спортовці ДП не мали змоги взяти участи 
в світовій олімпіяді в Лондоні. Наше спортове свято має бути великою маніфестацією приязного 
співжиття наших народів, як рівнож порозуміння з усіма народами. Воно повинно створити 
на майбутнє вічний мир між нашими народами в правдиво спортовому дусі»9. 

Змагання на Олімпіаді ДіПі проводилися з волейболу, футболу, боксу, легкої атлетики, 
настільного тенісу, баскетболу та шахів. 

Відкрили Олімпіаду ДіПі змагання з волейболу, у яких взяли участь команди латвійців 
поляків та українців. Волейбол був одним із найпоширеніших серед переміщених українців видом 
спорту. Тому й не дивно, що чоловіча команда у складі М. Барановського, Омеляна Бучацького, 
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Леоніда Вербицького, Миколи Гнатова, М. Левицького, Євгена Обухівського, 
Теодора Ступницького здобула перше місце. Латвійці посіли друге, а поляки – третє місце. Таким 
чином, волейболісти принесли переміщеним українцям перше «олімпійське» золото. 

У липні 1948 р. відбулися змагання з баскетболу. У них взяли участь команди литовців, 
латвійців, естонців та українців. До складу двох українських команд входили Омелян 
Бучацький, Гладкий, Микитин, Трухлий і Шостак; Ігор Білинський, Кульчицький, Павлюк, 
Плюйко та Роговський. Спортивні журналісти виділяли Ігоря Білинського, Павлюка, Трухлого 
та Шостака, зазначаючи, що вони «мають потрібну швидкість і техніку, хоч брак їм рутини»1. 
У підсумку золото здобули литовці, які, до слова, перед Олімпіадою ДіПі повернулися із турне 
по Франції, де виграли майже всі змагання2; срібло – латвійці, бронзу – естонці, а українці 
посіли четверте місце. 

15 серпня 1948 р. в Авгсбурзі проходили змагання із настільного тенісу. Учасників було 
небагато – лише жіночі команди українців і литовців. Українців представляли Ірина Дубас, Олена 
Корсунь та Ірина Строконь, а литовців – Жіботіте, Карпавічіюте та Рутеліоніс3. На цей раз Фортуна 
була не на боці україської команди, яка поступилася суперницям. Власне литовська команда своєю 
перемогою має завдячувати Рутеліоніс. 

28 – 29 серпня 1948 р. у Нюрнберзі відбулися змагання з легкої атлетики. Кожна нація могла 
делегувати не більше двох спортсменів до кожної легкоатлетичної дисципліни4. Найкращі 
результати і відповідно найбільше медалей здобули латвійці, литовці та естонці. Найбільших 
спортивних успіхів здобули серед литовок Баранаускайтіс і Рінгеберг, литовців – Адамкавічіюс, 
Пузінаукас і Тендіс, естонців – Ервер, угорців – Гідаш5 та ін. Українці під керівництвом Мирослава 
Велигорського зі значним відривом від трійки лідерів посіли четверте місце, на п’ятому місці 
опинилися угорці. 

Українці делегували на змагання чоловічу і жіночу команди. Напередодні змагань 
очільник РФК Іван Красник в інтерв’ю кореспонденту нюрнберзької газети «Час», 
характеризуючи шанси своїх команд на перемогу, зазначив: «Якщо наша рекордистка Ірина 
Варцаба дійде до своєї давньої форми, а Ірина Дубас зуміє втримати кондицію не тільки 
фізичну, а й псифічну, і якщо жіноча штафета технічно опанує передачу палочок, то треба 
сподіватися, що жінки здобудуть більше точок, як чоловіки. Чоловіча репрезентація – старі 
рутиновані змагуни, які, одначе, через свої професійні зайняття не мали можности присвятити 
більше часу тренінгам та є досить виснажені»6. Прогноз Івана Красника справдився: жіноча 
команда досягла більших успіхів. Золоті медалі здобули в чоловічій естафеті 4х100 
за «найкращий біг всієї Олімпіяди»7 українці Роман Бойко, Юрій Купчинський, 
Роман Микитович і Євген Петрівський. Срібло вибороли на стометрівці Ірина Варцаба, 
в естафеті 4х60 – Ірина Варцаба, Ірина Дубас, Левицька та Ліщинська, у стрибках у висоту – 
Ірина Варцаба. У свою чергу бронзу отримала, зокрема на стометрівці Ліщинська8. Таким 
чином, скарбниця олімпійських нагород українців поповнилася однією золотою, трьома 
срібними та двома бронзовими медалями. Окрім того, спеціальна нагорода чекала на тричі 
срібну призерку Ірину Варцабу, спортсменка отримала тенісну ракетку і м’ячі9. 

Нестандартна для Олімпіади ситуація склалася під час змагань із боксу. Українці 
Роман Барчук (середня вага), Зварич («вага мухи», тобто найлегша) і Йосип Хома (важка вага) 
отримали золоті медалі, не виходячи на ринг. Справа в тому, що інші спортсмени у згаданих 
вагових категоріях не прибули на змагання. Тому організатори оголосили, що розігрувати ці 
комплекти медалей не будуть10. У свою чергу Древницькому та Семенюку довелося змагатися 
з латвійськими боксерами, яким вони і поступилися, отримавши срібні медалі. 
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Справжній тріумф на Олімпіаді ДіПі чекав на українських футболістів. У змаганнях взяли 
участь команди литовців, поляків, угорців, українців та югославів1. Футболіст Микола 
Дейчаківський згадував, що «вершком і найбільшою честю для всіх українських футболістів була 
участь в репрезентації України в олімпійських ігрищах ДП»2. Тож за українську команду 
на Олімпіаді ДіПі виступали Арндт, Омелян Банах, Бойцун, В. Галюка, В. Герасим, 
Андрій Горський, Микола Дейчаківський, Володимир Закалюжний, Микола Касіян, Кметь, 
Володимир Кобзяр, Юзько Кравченюк, Богдан Кутний, Богдан Куцан, Степан Лютак, 
Ростислав Маркевич, Іван Медведчук, Іван Мікльош, Богдан Савка, Любко Стасюк та 
Станіслав Ходань3. Тренером української збірної став Володимир Кобзяр, який ще на Батьківщині 
успішно виступав за клуби «Русь» (Ужгород) та «Україна» (Львів) та позитивно зарекомендував 
себе у Західній Німеччині, граючи за «Січ» (Регенсбург). Тренувалися, як писав у спогадах 
футболіст Микола Касіян, українські футболісти у таборі Ганггоферзідлунг у Регенсбурзі4. 

Українська збірна змагалася зі збірними югославців, угорців, поляків і литовців. Результати 
змагань були наступними: Україна – Югославія – 5:1, Україна – Угорщина – 5:1, Україна – 
Польща – 1:1 і Україна – Литва – 4:4. Сучасник подій Микола Касіян зазначав, що «оскільки 
українська, польська й литовська дружини втратили по два очки, то турнірний комітет «ДП 
Олімпіади» призначив додаткові ігри, що мали остаточно вирішити долю золотих медалей»5. Тож 
12-14 листопада на стадіоні Гохшульплац у Мюнхені відбувся вирішальний турнір. Українська 
збірна із рахунком 5:1 обіграла поляків і литовців й здобула звання чемпіона6. Таким чином, 
перемогу українських футболістів на Олімпіаді ДіПі справді можна назвати тріумфом, оскільки їм 
довелося грати з командами Польщі, Угорщини та Югославії – не останніх футбольних держав того 
часу7. 

Своєю перемогою українські футболісти мають почасти завдячувати і дванадцятому гравцю. 
Мабуть, найбільше уболівальників знаходилося на трибунах під час футбольних матчів. Один 
із тогочасних журналістів наголошував: «Вже від ранку в таборі Сомме-Касерне незвичайний рух. 
На головній таборовий майдан щохвилі в’їжджає вантажне авто, а з нього вискакують численні 
молоді, а то й старші симпатики спорту, а зокрема, копаного м’яча. Для прикладу, 10 авт 
з Реґенсбурґу, 9 з Міттенвальду, авто з Цуффенгавзену, Пфорцгайму і т. д. – це надто вимовний 
доказ незвичайного заінтересування змаганнями, коли взяти під увагу сучасний брак гроша серед 
таборян»8. 

У підсумку українські спортсмени завоювали на Олімпіаді ДіПі 1948 р. шість золотих, чотири 
срібні і дві бронзові медалі. Деяким спортсменам Олімпіада ДіПі дала поштовх у їхній подальшій 
кар’єрі. Так, Богдана Куцана запросили грати за престижну німецьку футбольну команду 
«Штутгарт»9 (нім. Verein für Bewegungsspiele Stuttgart). На думку українського закордонного 
історика Володимира Маруняка, Олімпіаді ДіПі стала на той час «найбільшим міжнародним 
успіхом українських спортсменів»10. 

Отже, у 1948 р. у Західній Німеччині з ініціативи переміщених українців відбулася Олімпіада 
ДіПі. Вона не була альтернативою Олімпійським іграм у Лондоні. Учасники Олімпіади ДіПі за умов 
примусової репатріації до СРСР прагнули привернути увагу світової громадськості до проблеми 
переміщених осіб і створити позитивний імідж своєї громади в очах західних політиків і пересічних 
громадян. Можемо ствердити, що їм це вдалося. 
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Перспективами подальших досліджень у цьому напрямі може бути аналіз діяльності 
українських спортивних товариств повоєнної Західної Німеччини. 
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of Russian domination in the Crimea can be characterized as an undisguised colonialism. 
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In the recent years, an interest to the research of the Crimean history has significantly increased. This 
is primarily due to the events around Russia's annexation of the peninsula in March 2014. The circle 
of problems, which, in our opinion, deserve priority, includes clarifying the features of formation and 
development of socio-economic and ethno-political processes in Crimea during the first decades after its 
annexation by the Russian Empire in 1783. This analysis should logically be considered as a necessary part 
of information base on the current geopolitical Crimea forecasting. 

The aim of the article is to reveal features of the formation and further development of socio-
economic and ethno-political processes in Crimea for five decades after its annexation by the Russian 
Empire in 1783. 

Issues related to the achieving the goal of this paper are considered in a number of quite fundamental 
scientific studies. However, there are still many reserves to deepen the study of these issues. 

Starting the analysis of the Crimean peninsula development after joining the Russian Empire in 1783, 
it is appropriate to consider one of the important events that occurred on the peninsula several years earlier. 
This refers to forced evictions of all Christians living in Crimea from its territory, which was initiated by 
Russian authorities in 17781. As a result of this action 18391 Greek (including – 87 members of the clergy) 
and 12,598 Armenians were deported from Crimea2. The event was aimed not only to settle deserted lands 
of the southern Ukraine with farmers and herders, but also to force Ukrainian Cossacks, stayed there after 
the destruction of the Sich, out of these lands. 

This action was also a part of the expansionist policies of the Russian empire as to the further 
annexation of the Crimean peninsula, despite the official reason of relocation – the liberation of Orthodox 
Christians from the Mohammedan oppression, it was aimed at the disruption of the economy 
of the peninsula, because the Christian population was engaged in agricultural production3. However, very 
soon Russia had to «reap the fruits» of the deportation in Crimea. As the witness of those events 
Sumarokov said, «... five years later (after the relocation of Christians) that land... was absolutely 
devastated for Russia». 

«It shuddered, finding out that the villages turned into ruins, gardens into neglected forests, crafts and 
industry into idleness and made sure that led its new children to the orphancy even before their adoption»4. 
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A few years later, in 1786, a prominent French politician J. Romm, travelling around Crimea attached 
by Russia, described his impressions of what he saw there: «There is nothing sadder that the journey around 
the terrain devastated by war. <...> 

Cities, once inhabited and decorated, are named after their founder and then that name goes to 
a devastator, who boasts this new name, which only shows his great ability to make death and horror 
everywhere, as a result of famous battles to lead to the destruction of industry and agriculture and destroy 
happiness of thousands of families who fall a victim of an ambitionist. That happened in 1771 when Prince 
Dolgoruky ruined Perekop and that bloody success brought him the title of the Crimean»1. 

After the annexation of Crimea by Russian empire a political situation on the peninsula became 
considerably complicated, the main reason of which was bringing in a significant contingent of Russian 
imperial troops, placement of military posts throughout the peninsula to observe public safety and the mood 
among the Tatars. Those actions lead to lawlessness and constant harassment against Tatar population that, 
in practice, was powerless. 

Another reason of complication of the political situation in Crimea in the 1780's and 1790's was 
associated with Arvanites, who after 1783 took a prominent place in the socio-political structure 
of Crimea – they were present (including those in high positions) in the most staffs of Tauride region 
authorities. In addition to security functions of Arvanite teams, their representatives actually assumed 
the administrative functions on the south coast of the peninsula and turned into independent uncontrolled 
militias, resulting in powerless and defenseless of Tatar population in those areas2. 

We can get an idea of the other consequences of the presence of Russian troops in Crimea from 
the research of Sichynskii where he describes the impressions of Cambridge University professor E. Clark 
of his journey around Crimea in 1812. According to E. Clark, in Bakhchisarai «Russians satisfied their 
barbaric pleasure of destruction and completely destroyed that capital,» in Kerch «500 buildings were razed 
to the ground «and «about thirty poor barracks» were built instead. In addition, they systematically 
destroyed Chersonesos ruins3. 

After the annexation of Crimea by Russian Empire the so-called «first wave» of Tatars emigration 
began during which at least 80-854 thousand people emigrated5. It is necessary to mention that after 
the annexation the religious freedoms of Crimean Tatars were restricted, the gradual decline of the religious 
life of Muslims began, which was the result of deliberate Russian policy of deislamization in Crimea. 
The purpose was to weaken the Muslim clergy (which Russian administration considered as a pro-Turkish 
factor) and to neutralize their impact on the Crimean Tatar population of the peninsula, because Russian 
authorities were well aware of a fundamental role of this factor in preserving national cultural traditions 
of the Crimean Tatars6. 

The imperial policy of Russification that was realized in Crimea after its accession led to the fact that 
«... in the middle of the XIX century. or in the 1860s it was quite easily to meet an educated Сrimean, 
especially from noble families, who finished a Russian school or was on Russian government service 
(civilian or military) for a long time, became more a Russian intellectual than a Tatar»7. 

An important step in the economic life of contemporary Crimea was colonization of its lands 
by foreigners. The relevance of foreign colonization of Crimea for Russian Empire at the turn of XVIII-
XIX centuries shows the decree of Alexander I on July 23, 1803 about the settlement of German colonists 
in Crimea. The text of this document refers to a commission of the Russian emperor to Kherson military 
governor: «... to promote durable and easy settlement of immigrants by all dependent on you ways.» 
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Special attention was paid to grape growers: they had to be provided with suitable growing land 
on the peninsula, and if it was impossible – local Russian administration was supposed to buy land for these 
purposes from individuals. At the same time the governor was instructed to «... take special care 
of the colonists who settled in the Crimea, and deliver to them every means to restore the declined 
vineyards there»1. 

Later in the report of the Minister of the Interior of February 22, 1804, approved by the emperor, 
wine and fruit growing in the southern colonies were defined as «... the most important goal in settlement 
of immigrants in these areas»2. However it is unfair to assert that the intensive development of horticulture 
and viticulture (both qualitative and quantitative parameters of it) in Crimea in the XIX century was 
provided exclusively by foreign colonists. At least it indicates an opinion expressed by a respected scientist 
and agronomist Semyrenko: «Bakhchsarai Karaites are considered prominent gardeners»3. 

After 1783 the process of colonization of Crimea by settlers among Ukrainian peasants began. They 
were serfs, brought to Crimea by Russian landowners, and fugitives from serfdom, who managed to break 
into the territory of Crimea and settle in abandoned lands left by the Tatars4. Boiko gives results of the 
study conducted by Brook and Kabuzan according to which during the years 1782-1858 168 thousand 
people moved to Taurida province from northern Ukrainian, Russian and Belarusian provinces5. 

The interest of the Russian government in the active colonization of the peninsula by Ukrainian 
population (including the Right Bank), part of which, as Korolenko indicates, was the highest in ethnic 
structure of colonization resources, because of the fact that «... Ukrainian element was most incorporated to 
the empire social and political structure, so loyal and predictable»6. The result of intensive colonization 
of the Crimea from the XVIII century by peasants from Ukraine was that during the XIX century 
«... a steppe part of Crimea was predominantly in the hands of Ukrainian peasants», and before the First 
World War there were many Ukrainian villages near Simferopol7. 

We want to point out, in our opinion, one very important aspect of contemporary Ukrainian-Tatar 
relations, which Dashkevych draws attention to. This refers to the fact that since the liquidation 
of the Crimean Khanate and until 1917 a part of Taurian area (later – Province), the actual Crimean peninsula, 
also included three large counties of steppe Ukraine (with almost exclusively Ukrainian population) that 
«... played a role of an agricultural rear « And with the creation of Novorossiysk governor-generalship, which, 
in addition to Tauris, also included Kherson and Katerinoslavsk provinces, economic and political integration 
of the Crimea with the southern regions significantly strengthened,» ... Crimea, in general, was in the 
«Ukrainian environment»8. The proof of that can be just a cursory glance at the territories that belonged to 
Tauride province, which can be seen on the General map of Tauride province in 1822 (Fig. 1). 

In one of the first Soviet-era historical research dedicated to the Crimea, we could find a reference to 
the fact that after 1783 the Crimean peninsula «... was used by the autocratic government for different 
purposes,» including the fact that the lands of the peninsula were given to the great and courtiers9. There 
were numerous cases of forced eviction of Crimean Tatar families and even entire villages, confiscation of 
their lands10. Numerous trials between landlords and Tatars also took place; for their consideration a special 
commission was even established. However for 10 years of the existence it could not finally solve those 
cases11. 
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Fig. 1. General Map of Tauride province in 1822
1
 

 
The Crimea, weakened by mass emigration of Tatars to Turkey, at the end of the eighteenth century 

experienced the war of 1806-1814, the decline of trade, increasing of taxes and duties, various natural 
disasters. In the postwar years the colonization of Crimea intensified, and mainly due to the influx 
of foreigners, industry and trade increased. However, the Russian bureaucracy began to turn into 
a significant negative factor. The common facts were «... injustice, litigation, bribery, theft and illegal land 
sale and attempts to satisfy personal gains and interests, not the public and state»2. 

A special committee, established in Tauriс province to investigate possible abuse, in particular, 
reported that the abuse related to the sale of local land reached a peak3. This led to the displacement 
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of Crimean Tatars in the mountains, which drastically cut their land, but later they were pushed out even 
further – in the most unsuitable rocky mountain areas. 

The total disregard of legal and historical rights of the Tatar population of the former Crimean 
Khanate led to the fact that the biggest part of it had to emigrate to Turkey, Bulgaria and Romania1. 
However during the Patriotic War of 1812 Crimean Tatars made significant donations and formed four 
cavalry regiments that took part in the military hostilities of the Russian Empire2. Formed in 1827, 
the Guards squadron tested Crimean Russian-Turkish war of 1828-1829 (and later was active under 
the banner of the Russian Army in the Crimean War of 1853-1856, he was awarded numerous awards and 
honors)3. 

So, the first fifty years of Russian domination in the Crimea can be characterized as an undisguised 
colonialism. Nevertheless, the Crimean Tatar population did not actually commit the resistance 
to the Russians. Moreover, they even demonstrated an attempt to adapt to the new geopolitical realities. 
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The article analyzes socio-historical factors that influenced the specificity of the development 

of the Ukrainian music and drama theatre of the last third of the 19th - early 20th century. 

The author explores the activities of Ukrainian musical and dramatic groups as an integral part 

of the national-cultural revival of Ukraine. It is noted, that the Ukrainian outstanding theatrical 

figures directed their activities on the withdrawal of Ukrainian theater culture from colonial 

status to the European way of development, strengthening national style in their own creative 

work, the popularization of Ukrainian art heritage among the general public. National specifics 

was the solid foundation for artistic and aesthetic system of Ukrainian music and drama theatre. 

On its basis gradually formed a national repertoire, diverse themes, genre forms, artistic form 

of the play, and principles of performance, stage design and directing, character of scenery, 

costumes, and choreographic design concepts. It was concluded, that despite state censorship 

and harassment, activity of outstanding theatrical figures was an important factor in national 

and cultural revival, in the formation of national identity of the Ukrainian nation and became 

the general Ukrainian spiritual and cultural phenomenon that consolidated the Ukrainian elite 

on the basis of national goals and objectives. 

Key words: Ukrainian theater culture, socio-historical factors, national cultural revival, national 

identity, Ukrainian music and drama theatre, repertoire. 

На сучасному етапі розвитку української державності український музично-драматичний 
театр виступає важливим чинником національної самоідентифікації української нації, а дослідження 
впливу на нього державотворчих чинників, висвітлення боротьби українства за свободу та 
незалежність, відродження та збереження духовних цінностей стає одним із пріоритетних напрямків 
національного наукового простору. 

Аналіз історичних матеріалів свідчить, що в останній третині ХІХ ст. державні установи 
Російської імперії особливо прискіпливо контролювали діяльність українського національно-
визвольного руху, який у цей час оформився як українофільський, мистецьке народництво та 
перемістився із культурницької у суспільно-політичну площину. Зазначимо, що в аналізований 
період українці вирізнялися від інших народів Європи тим, що мешкали у різних державах, різних 
соціально-економічних, політичних і соціокультурних реаліях. Діячі українського національно-
визвольного руху ставили перед собою завдання консолідувати українську спільноту 
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в інтегровану національну цілісність з єдиною українською літературною мовою та національною 
культурою1. 

Державна влада Російської імперії на законодавчому рівні намагалась перешкодити 
поширенню українського національно-визвольного руху, попередити вияв національної ідеології 
в бік конституційного федералізму, національно-територіальної автономії, усвідомлення української 
суверенності а також прагнула не допустити активної політичної боротьби за національне та 
соціальне визволення у всеросійському масштабі. Найголовнішим проявом антиукраїнської реакції 
влади стало видання Олександром ІІ Емського указу 18 травня 1876 року. Цей документ поставив 
українську культуру за межі легального існування в Російській імперії та надзвичайно сильно 
загальмував розвиток українського національно-визвольного руху2. 

В аналізований період з поширенням українського національно-визвольного руху у Російській 
імперії було остаточно сформовано бюрократично-репресивний апарат, який стояв на службі 
тотальної русифікації та був покликаний проводити імперську політику уніфікації політичної 
свідомості українства та асиміляцію української нації як такої. 

Зокрема, на центральні та місцеві органи Міністерства юстиції й Міністерства внутрішніх 
справ були покладені завдання: ретельного збору та аналізу інформації про настрої у суспільстві, 
ставлення до чинної влади, про наміри антиурядових організацій, встановлення нагляду 
за схильними до українофільства особами з інтелектуального середовища і т. ін.3 

Владні повноваження генерал-губернаторів та губернаторів були зафіксовані в інструкціях, 
численних циркулярах Міністерства внутрішніх справ та законодавчо забезпечували тотальний 
контроль за діяльністю всіх підвідомчих їм установ та посадових осіб. З метою охорони існуючого 
режиму, попередження і припинення порушень законодавства генерал-губернатор був наділений 
правом адміністративної висилки, арешту будь-якої особи, припинення або заборони виходу 
періодичних видань. Через нього находили у губернію усі приписи центральної влади, жодне 
розпорядження чи новий культурно-мистецький захід у краї приймалися тільки з його офіційного 
дозволу. Генерал-губернатору надавалася можливість доповнювати, змінювати чи відміняти 
розпорядження, підпорядкованого йому губернатора4. 

Зокрема, губернатор мав контролювати вчасне оприлюднення законів та розпоряджень уряду, 
сприяти швидкому вирішенню справ громадян у місцевих установах. Окрім, адміністративних 
повноважень губернатори були наділені правом видання «обов’язкових постанов», які безперечно 
мали виконувати губернські органи, установи а також посадові особи. 

В обов’язки губернатора входило подання звітів, щотижневих записок, окремих подань 
до Міністерства внутрішніх справ, які ставали додатковим механізмом державного управління 
спрямованого на вирішення поточних питань5. 

З метою охорони існуючого імперського режиму діяла мережа місцевих жандармських 

закладів. Посилення жандармського апарату було здійснено в рамках нового «Положення про 
корпус жандармів» від 19 вересня 1867 р., відповідно до якого, мережа жандармських органів 
суттєво розширилася. До апарату жандармського правління увійшли: відділи територіального 
характеру (по повітах або їх групах) та канцелярія правління, що поділялась на кілька частин 
(загального керівництва, розшукову, слідчу, політичної благонадійності, грошову). Під 
керівництвом жандармських управлінь знаходилися жандармські частини6. 

 
                                                      

1 Єкельчик, С.О. (1994). Пробудження нації. До концепції історії українського національного руху другої 
половини ХІХ ст. Мельбурн: Університет ім.Монаша. Відділ славістики, 45. 
2 Грицак, Я.Й. (2000). Нарис історії України: формування модерної української нації XIX–XX ст.  
Київ: Генеза, 70. 
3 Лиса, О.І. (2010). Політичні настрої інтелігенції Наддніпрянської України другої половини XIX – початку 
XX ст.: дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук: спец. 07.00.01 «Історія України». Переяслав-
Хмельницький, 137. 
4 Посохов, С.І., Ярмиш, О.Н. (1998). Генерал-губернаторство. Юридична енциклопедія. Т.1. Київ: Укр. 
енциклопедія, 563-564. 
5 Грицак, В.М. (1999). Губернатор в державному механізмі Російської імперії у другій половині ХІХ ст. 
(на матеріалах Харківської губернії): автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. юрид. наук: спец. 
12.00.01 «Теорія та історія держави і права». Одеса, 12. 
6 Реєнт, О.П. (2003). Україна в імперську добу (ХІХ – початок ХХ ст.). Київ: Ін-т історії України НАН України, 
142. 
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Нормативно-правові акти останньої третини ХІХ ст. забезпечували здійснення імперської 
політики уніфікації, розкривали компетенцію органів губернського жандармсько-поліцейського 
управління. Так, положенням від 1 березня 1882 р. був встановлений таємний нагляд за особами 
«сумнівної політичної благонадійності». До всіх жандармських управлінь та відділень надійшла 
спеціальна форма, у якій містилися відомості про соціальну приналежність, сімейний стан, місце 
постійного проживання, майнове становище, обставини життя, реєстраційний номер Департаменту 
поліції, про встановлення нагляду за особою, якою встановлювалося стеження. Результати таємного 
нагляду, у разі отримання поліцією компрометуючих матеріалів, могли бути використані 
як маніпуляційний засіб морально-психологічного тиску та контролю політичних поглядів 
українофільської інтелігенції1. 

Українська культура як потужна національна система зазнала значні переслідування з боку 
імперської влади, державних владних структур, що організували спеціально для неї відповідну 
законодавчу базу, метою впровадження якої було: інтеграція українства в імперське суспільство, 
в наслідок чого уніфікація історичної пам’яті, національної ідентичності та перспективи української 
нації2. 

Система державних законодавчих, виконавчих, судових органів, впроваджуючи імперський 
русифікаторський режим намагалася перешкодити розвитку наймасовішого, найбільш соціально 
заангажованого виду національної культури – українського театру. 

Націєтворчу, етноконсолідуючу роль українського театрального мистецтва підкреслювала 
у своїх спогадах сучасниця тих подій К. Антонович: «Внаслідок неймовірних урядових і цензурних 
утисків і заборон, що тяжіли над українським словом, театр являв собою на той час єдиний 
можливий спосіб виявлення національної ідеї»3. Вплив театрального мистецтва на підсвідомість 
широкого громадського загалу усвідомлював і імперський уряд. Сумнозвізний указ 1876 року 
не обмежувався лише забороною українського друкованого слова, він мав спеціальний пункт 
про театр, в якому заборонялися українські вистави. 

Аналіз тогочасних історичних документів засвідчує, що цей указ викликав значний 
громадський резонанс. На надмірності проголошених у ньому вимог у 1881 році у доповідних 
записках до Міністерства внутрішніх справ наголошували Київський, Волинський і Подільський 
генерал-губернатор М. Чертков та тимчасовий Харківський генерал-губернатор О. Дондуков-
Корсаков. Вони акцентували на необхідності пом’якшення указу, обґрунтовуючи це тим, що утиски 
місцевого авторства і преси збільшили зацікавленість громадськості до іноземних видань, 
затверджені положення стали предметом дискусій, нарікань в самих губерніях та відзначали, що 
«створене цими правилами положення для малоросійського наріччя в імперії сильно вплинуло 
на послаблення дружнього співчуття до Росії серед малоруського населення в Галіції, що в свою 
чергу може призвести до певних ускладнень у зовнішній та внутрішній політиці»4. 

Всі ці аргументи вплинули на те, що імперський уряд вирішив пом’якшити умови 
запровадження деяких положень Ємського указу. Зокрема, 8 жовтня 1881 року було видано 
роз’яснення до закону 1876 р. та циркулярно розіслано всім генерал-губернаторам. Згідно архівних 
матеріалів, третій пункт цього документу визначав долю українського сценічного мистецтва: 
«Малоросійські драматичні п’єси, сцени та куплети на малоросійськім наріччі, які були дозволені 
Головним управлінням у справах друку, можуть виконуватись на сцені з дозволу генерал-
губернатора й губернатора. Дозвіл на друк текстів на малоросійськім наріччі до музичних сцен 
затверджується Головним управлінням у справах друку. Організація виключно малоросійського 
театру і виконання п’єс виключно на малоросійськім наріччі заборонялися»5. 

Отже, театральним митцям дістати дозвіл на постановку українських вистав було вкрай 
важко, оскільки треба було отримати вердикт всього імперського бюрократично-цензурного 

                                                      
1 Лиса, О.І. (2010). Політичні настрої інтелігенції Наддніпрянської України другої половини XIX – початку 
XX ст.: дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук: спец. 07.00.01 «Історія України». Переяслав-
Хмельницький, 138. 
2 Черничко, І.В. (1998). Культура і держава: тенденції, проблеми та перспективи розвитку взаємовідносин 
владних і театрально-мистецьких структур в Україні. Київ: РВПС України НАН України, 34. 
3 Антонович, Д.В. (1925). Триста років українського театру (1619-1919). Прага, 62. 
4 Жданова, І.А. (1995). Художня інтелігенція Наддніпрянської України в останній чверті ХІХ – на поч. ХХ ст.: 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук: спец. 07.00.01 «Історія України». Київ, 77. 
5 Державний архів Одеської області, ф.2, оп.1. спр. 1504, арк. 37. 
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апарату. Зокрема, формально дозвіл надавала місцева влада, яка в свою чергу керувалася 
регламентуючими державними директивами, циркулярами, тісно співпрацювала з Головним 
управлінням у справах друку, цензурним комітетом та департаментом поліції1. 

Головне управління у справах друку та цензурний комітет відповідно до законодавчих 
документів та наданих їм повноважень ретельно перевіряли театральний репертуар, і ті сценічні 
твори, які не відповідали ідеологічному контексту держави вилучалися із обігу а в найкращому 
випадку поверталися до автора на переробку2. 

Для посилення дії державного контролю над українським театральним мистецтвом 22 лютого 
1884 року міністром О. Толстим був виданий спеціальний наказ, в якому зазначалося наступне: 
«У зв’язку з тим, що українофільська партія вибрала театральну сцену для пропаганди своєї 
діяльності, я зобов’язую всі малоросійські трупи поряд з малоросійськими спектаклями ставити 
однакову кількість актів російських п’єс»3. 

Даний наказ доповнював циркуляр Головного управління у справах друку від 21 березня 
1884 року, надісланий генерал-губернаторам, у якому проголошувалися основні правила постановки 
театральних вистав, які ще раз наглядно демонстрували тотальний державний контроль над 
українським театральним мистецтвом. Зокрема, основними положеннями цього документу було: 
«Відповідно до Закону т. ХIV було введено нагляд за театральними виставами і видовищами, і 
оголошено наступні правила: 1) всі п'єси, затверджені Головним управлінням у справах друку та 
розіслані у алфавітному каталозі дозволяються до постановки на сцені; 2) всі п'єси, дозволені 
до постановки з виключеннями деяких місць повинні мати дозвіл драматичної цензури та подані 
до місцевого відділення поліції; 3) за вірність виконання дозволених до постановки спектаклів 
згідно цензурного оригіналу відповідає антрепренер. До обов'язків Поліції належить контролювати: 
а) щоб під виглядом п'єс дозволених до подання не було п'єс, дозволених з винятками, або 
не розглянуті чи зовсім заборонених драматичною цензурою; б) в афішах або програмах були назви 
п’єс дозволені драматичною цензурою; в) кожна афіша і всі відомості про театральні вистави 
доставлялися терміново на перевірку у Головне Управління у справах друку»4. 

Окрім законодавчих та цензурних заборон на заваді діяльності українських труп поставали й 
адміністративні утиски. Згідно ст.145 і 146 частини ХІV «Статуту про упередження і припинення 
злочинів» протягом календарного року заборонялися драматичні та оперні вистави до 113 днів 
в основному під час церковних свят5. Звісно, всі ці обмеження наклали свій відбиток на графік та 
географію гастрольних подорожей українських музично-драматичних колективів. 

Крім цього, за свідченням архівних документів, тотальній регламентації підлягали й 
театральні вистави, що здійснювались з благодійницькою метою. 26 липня 1882 року міністр 
О. Толстой видав спеціальну постанову, у якій оголошувалися основні правила постановки 
аматорських благодійницьких вистав. Мотивація введення цього документу була наступною: 
«Дійшло до відома те, що дуже часто під виглядом публічних благодійницьких вистав, з публіки 
збираються кошти не на той предмет, який офіційно оголошено а на дії, які загрожують державному 
та громадському правопорядку. У зв’язку з цим, постановка публічних театральних вистав 
з благодійницькою метою дозволяється тільки з дозволу місцевої поліції і тим антрепренерам, які 
визнають наступні правила: 1) продаж всіх вхідних квитків має відбуватися у заздалегідь вказаних 
місцях під наглядом уповноваженою місцевою поліцією особою; 2) під наглядом цієї ж 
рекомендованої особи відбуваються виплати зборів та витрат стосовно влаштування театральних 
вистав; 3) всі збори від постановки спектаклю надаються уповноваженій особі; 4) квитанції 
стосовно отримання сум з благодійницьких спектаклів надсилається поштою уповноваженою 
особою губернатору як доказ точного виконання його доручення»6. 

                                                      
1 Коляда, І.А. (2010). Суспільно-політична діяльність української інтелігенції в Російській імперії у другій 
половині ХІХ – на початку ХХ ст.: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук: 07.00.01 «Історія 
України». Переяслав-Хмельницький. 
2 Юрченко, В.В. (2010). Матеріали цензурних установ у м. Києві як історичне джерело (1838-1917 рр.): 
автореф. дис.  на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук: спец. 07.00.06 «Історіографія, джерелознавство та 
спеціальні історичні дисципліни». Київ, 12. 
3 Жданова, І.А. (1995). Художня інтелігенція Наддніпрянської України в останній чверті ХІХ – на поч. ХХ ст.: 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук: спец. 07.00.01 «Історія України». Київ, 77. 
4 Державний архів Одеської області, ф.5, оп.1. спр. 1689, арк. 77. 
5 Державний архів Одеської області, ф.2, оп.1. спр. 1504, арк. 39. 
6 Державний архів Одеської області, ф.5, Оп.1. спр. 1689, арк. 79. 
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Отже, аналіз архівних документів свідчить, що вся ця наглядово-каральна система була лише 
знаряддям імперської влади, що ефективно захищало імперські інтереси перед інтересами 
національними: громадськими, науковими, освітніми, мистецькими тощо. Слід зазначити, що такі 
мотивовані дії імперської владної верхівки щодо української театральної культури з одного боку 
дозволяли обмежено-часткове існування українського театру, а з іншого стимулювали його розвиток 
та сприяли самоорганізації театральної галузі1. 

Видатні театральні митці – М. Кропивницький, М. Заньковецька, М. Старицький, 
П. Саксаганський, І. Карпенко-Карий, М. Садовський, незважаючи на переслідування, державні та 
цензурні утиски, неприхований опір шовіністично налаштованих кіл громадськості, пропагуючи 
ідеологічні засади українського національно-визвольного руху вважали, що за колоніальних умов 
існування, українська театральна культура не пережила усіх етапів художньо-стильової еволюції та 
ставили перед собою завдання: виведення української театральної культури з колоніального стану 
на європейський шлях розвитку, утвердження національного стилю у власній творчості, 
популяризацію української художньої спадщини серед широкого громадського загалу2. Завдяки 
самовідданій творчій праці національних театральних діячів українська театральна культура 
в аналізований період репрезентує себе суспільству, створює потужний культурний потенціал, 
завдяки, якому українство вижило як нація. 

Національна специфіка стала міцною основою художньо-естетичної системи українського 
музично-драматичного театру, на базі якої формувався національний репертуар, багатоманітна 
жанрова тематика, художня форма музично-драматичного спектаклю, принципи виконавства, 
сценографії та режисури, характер декорацій, костюмів, хореографічне оформлення вистав. 

Виступи українських музично-драматичних колективів за своєю суттю мали національну, 
художньо-естетичну та просвітницьку спрямованість. В них оригінальність сюжету, напруженість 
драматичної дії, наявність рельєфних, життєво достовірних сценічних образів поєднувалась 
з фольклорними мотивами, піснями та обрядами3. Оригінальний український репертуар мав яскраву 
етнографічно-побутову спрямованість, віддзеркалював національний психологічний тип українців, 
пропагував їх традиції, обряди та був зрозумілим і надзвичайно популярним серед широких кіл 
громадськості. 

Основу репертуару тогочасного театру становили п’єси «Наталка Полтавка» 
І. Котляревського, «Запорожець за Дунаєм» С. Гулака-Артемовського, «Ніч на Івана Купала», 
«Глитай», «Невольник», «Зайди голова», «Дві сім’ї», «Пошилися в дурні», «По ревізії», «Вуси», 
«Дай серцю волю, заведе в неволю…», «Розгардіяш», «Скрутна доба», «Перед волею», «Страчена 
сила», «Конон Блискавиченко» М. Кропивницького, «Назар Стодоля» Т. Шевченка, «Вечорниці» 
П. Ніщинського, «Сава Чалий», «Мартин Боруля», «Паливода», «Лиха іскра», «Суєта», «Понад 
Дніпром», «Житейське море», «Наймичка», «Бурлака», «Безталанна», «Бондарівна», «Чабан» 
І. Карпенко-Карого, «Не так склалося як бажалося», «Ой не ходи, Грицю, та й на вечорниці», 
«За двома зайцями», «Сорочинський ярмарок», «У темряві», «Маруся Богуславка», «Оборона Буші», 
«Юрко Довбуш» М. Старицького та ін.4 

Таким чином, незважаючи на переслідування, державні та цензурні утиски діяльність 
видатних театральних митців була важливим чинником національно-культурного відродження, 
формування національної самосвідомості, збереження національно-культурної ідентичності 
української нації та стала загальноукраїнським духовно-культурним явищем, яке консолідувало 
українське суспільство на основі загальнонаціональних цінностей, інтересів, цілей та завдань. 
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“THE ELEVENTH”: GROUNDBREAKING FILM  

BY DZYGA VERTOV 

The present article based on numerous little-known publications in the Ukrainian and Russian 
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media – from great acclaim (for the combination of revolutionary ideas with vivid means 

of expression) to fierce criticism (for excessive aestheticism). 

Key words: film history, the USSR, VUFKU, Dzyga Vertov 

Якісний підйом української кінодокументалістики стався в 1928 році після переїзду в Україну 
окремих учасників творчої групи «Кінокі» (Дзиґа Вертов, його дружина Є. Свілова і брат 
М. Кауфман). У Москві Дзиґа Вертов працював над новим фільмом «Людина з кіноапаратом», були 
проведені зйомки окремих епізодів. Але несподівано голова Радкіно І. Трайнін підписав наказ про 
звільнення Вертова. Офіційна причина звільнення – перевитрата коштів на постановку картини 
«Шоста частина світу», але поговорювали, що це сталося з-за того, що керівництво Радкіно 
недолюблювало Вертова. Після звільнення з Радкіно Вертов кілька місяців перебував без роботи, 
хоча з січня по березень посилено розробляв план зйомок «Людини з кіноапаратом»1. Потім він все 
ж вирішив звернутися до Всеукраїнського фотокіноуправління (ВУФКУ) з пропозицією зняти 
в Україні картину «Людина з кіноапаратом». У 1927 року пропозицію було прийнято2, але з умовою, 
що творча група «Кіноків» зніме спочатку фільм до жовтневих урочистостей, який пропагуватиме 
взятий компартією курс на індустріалізацію і електрифікацію країни3. 

Фільм «Одинадцятий» створювався на тому етапі творчої діяльності Вертова, коли він домігся 
великих успіхів у пошуку специфічної документальної форми для вираження нового змісту. Фільм 
«Одинадцятий» відповідав принципом філософської платформи «кіноків» – «життя, як воно є», 
«життя, захоплене зненацька». По суті, фільм був ілюстрацією офіційної доповіді на XV з'їзді РКП 
(б). Вертов збирався зробити картину до 10-річчя Жовтневої революції і вибрав для цього зйомки 
металургійного заводу, роботу вугільних шахт і Дніпробуду. Основна увага у фільмі приділяється 
проблемі індустріалізації. Крім зйомок індустріальних об'єктів, у фільмі показані сільські кадри – 
колективізація села, електрифікований кооператив, робота сільськогосподарських машин. Зйомки 
картини проходили досить складно. Щоб одержати ефектні кадри, команді доводилося працювати 

                                                      
1 Российский Государственный архив литературы и искусства. Ф. 2091, оп. 2, д. 236, 16-24. В кінці березня 
Вертов написав сценарій для так і не знятого фільму «Земля» про єврейське селищі в Криму. Див.: Российский 
Государственный архив литературы и искусства. Ф. 2091, оп. 2, д. 236, 38-48; Дзига, Вертов (2004). 
Из наследия. Т. 1. Драматургические опыты. Москва: Эйзенштейн-центр, 116-118. 
2 Дзиґа Вертов (1927). Кіно, 10, 7. 
3 Цікаво відзначити, що деякі українські кінодокументалісти піддалися безперечному впливу концепції 
Ветрова. Наприклад «Правда» в 1925 році повідомляла, що режисер Г. Затворницький знімає в Києві фільм, 
що демонструє побут і навчання в таборах однієї з дивізій Червоної армії із застосуванням методів «кіноока». 
Див.: Украинская красноармейская фильма (1925). Правда, 183, 8. 



EUROPEAN PHILOSOPHICAL AND HISTORICAL DISCOURSE • Volume 3 Issue 2 2017 

 45 

біля домен в сталеплавильних цехах1, спускатися в глибокі шахти2, літати на літаку на висоті 
3 тисяч метрів3. 

Як же був зустрінутий фільм «Одинадцятий»? Що в ньому переважало – новаторство 
органічного поєднання революційної ідейності з яскравими виразними засобами чи 
експериментальне надання відповідної форми з метою виявлення технічних можливостей 
кінокамери або монтажу? Закриті перегляди картини відбулися в Харкові та Києві на початку січня 
1928 року. Про це захоплено повідомлялося в пресі4: «На думку багатьох, хто бачив цю картину, 
фільм "Одинадцятий" є великою подією в розвитку української кінематографії. Він стоїть далеко 
вище попередніх робіт Д. Вертова ("Крокуй Рада", "Шоста частина світу"). ВУФКУ замовляє 
до цього фільму спеціальну музику»5. Показ для членів АРК відбувся в Москві 16 лютого 
1928 року6. Також фільм був показаний кінопрацівникам, літераторам, художникам, представникам 
партійних і професійних організацій і відправлено до Парижу7. 

Після виходу на екран фільм отримав галасливий резонанс – вийшло безліч, як позитивних, 
так і негативних відгуків. В українській пресі в основному писали про фільм, як про найбільше 
досягнення радянської кінематографії. Він з величезним успіхом пройшов в Україні: 

«"Одинадцятий" це дійсно грандіозна поема! З кожним кадром він все глибше і глибше 
захоплює глядача. Від першого до останнього кадру не відірвати очей від екрана» – відзначала 
«Пролетарська правда». «Картини типу "Одинадцятого" подібні музичному твору. Фільм, 
безсумнівно, має велике політичне значення» – підкреслював «Харківський пролетар». 
«"Одинадцятий" – річ великого стилю і великого пафосу, він цілком відповідає потужному розмаху 
нашого індустріального будівництва» – написав про фільм «Вечірній Київ». «"Одинадцятий" 
це СРСР в напрузі всіх своїх м'язів, поема праці, величаве видовище» – проголошував журнал 
«Вечірнє радіо»8. 

Але найбільш завзяті обговорення «Одинадцятого» почалися після виходу в квiтнi 1928 року 
рецензії критика О. Брика в журналі «Новий ЛЕФ»9. Одним з достоїнств картини рецензенти 
відзначали прекрасну операторську роботу М. Кауфмана10. «Картина являє собою монтаж неігрових 
зйомок, вироблених на Україні. Чисто операторські зйомки зроблені Кауфманом блискуче. Що ж 
стосується монтажу, то єдиного цілого з картини не вийшло. Чому? – запитує О. Брик. – Перш за все 
тому, що Дзиґа Вертов не знайшов за потрібне покласти в основу картини точний, строго 
розроблений, тематичний сценарій. Вертов легковажно відкидає необхідність сценарію в неігровому 
фільмі. Це велика помилка»11. 

Брик також вважав, що фільм Вертова не має цілісності, в той час, як картина Е. Шуб 
«Падіння династії Романових», змонтована з архівних плівок, справляє більш цілісне враження 
завдяки ретельному опрацюванню тематичного, монтажного плану. А оскільки кінозйомка 
в «Одинадцятому» велася безпланово, тобто, так як хотілося оператору, як здавалося йому цікавіше, 
то з точки зору операторського смаку і майстерності – ці кінозйомки чудові, але здійснені вони 
в плані естетичному, а не хронікальному. 

Головний редактор журналу «Кіно-фронт» К. Шутко дотримувався діаметрально протилежної 
думки. Він вважав, що Вертов підняв кінохроніку на вищий щабель – актуальний, що передбачає 
в майбутньому вираження суті головного, вибраного з матеріалу, фіксацію факту: «Таким чином, 
група Вертова зняла за власним вибором відповідно до основної теми наявність індустріалізації, 
реконструкцію на основі цієї перспективи, з найбільш доцільних точок видимі факти, що 
відбуваються в "Одинадцятому", людей, їх дії і речі»12. 

                                                      
1 Кауфман, М. (1928). На съемке «Одиннадцатого». Советский экран, 5, 5. 
2 Дзига Вертов (1928). «Одиннадцатый». Советский экран, 8, 5. 
3 Кауфман, М. (1928). На съемке «Одиннадцатого». Советский экран, 14, 4. 
4 Бельский, Я. (1928). «Одиннадцатый». Коммунист, 6 января. 
5 Хроніка ВУФКУ (1929). Культробітник, 10, травень, 15. 
6 Российский Государственный архив литературы и искусства. Ф. 2091, оп. 2, д. 201, 1-41. 
7 Кінохроніка (1928). Радянське мистецтво, 4, 11. 
8 Цит. за: Гвин (1928). Украина об «Одиннадцатом». Советский экран, 22, 10. 
9 Брик, О. (1928). «Одиннадцатый». Новый Леф, 4, 27-29. 
10 Кольцов, В. (1928). Одиннадцатый. Правда, 26 февраля. 
11 Брик, О. (1928). «Одиннадцатый». Новый Леф, 4, 28. 
12 Шутко, К. (1928). Одиннадцатый. Кино-фронт, 2, 18. 



ISSN 2533-4816 EVROPSKÝ FILOZOFICKÝ A HISTORICKÝ DISKURZ 

 46 

Один з основних закидів зводився до того, що Дзиґа Вертов фетишизував зовнішню сторону 
машин, не вникаючи в їх внутрішню суть, їх функції1, не розкрив соціальної суті машин, 
не розв'язав проблеми нормальних виробничих процесів2, не показав людини, що будує соціалізм, 
тому його фільм – це «ультраінтелігентське, рафіноване смакування сталевої машини»3. Також 
Шутко спростував думку деяких критиків, що раз автор займається естетизацією кінохроніки, то він 
«залишає шлях хроніки і вступає в священне лоно творчості, мистецтва, естетизму та т. п.»4. 
І, не дивлячись на окремі недоліки, фільм є «найсильнішою зоровою річчю не тільки серед всіх 
кінематографічних робіт, кимось зроблених, але і самого Вертова»5. 

«Фільм Вертова – документ епохи. Ось про що забувають майже всі. Це документ, який 
з докладністю протоколу, ретельно збереже для майбутніх поколінь, ті, так звані, об'єктивні дані, 
з якими почали ми XI рік. – Зазначав рецензент журналу «Кіно» І. Сіп. – Документ епохи, такий 
яскравий, що він перестає бути лише документом, а стає разом з тим і запальною прокламацією, 
міцним закликом. Своєрідно, по-новому, але міцно переконуючи, "Одинадцятий" не тільки агітує, 
не тільки пропагує, а й організовує. "Одинадцятий" – це документальна і яскрава відповідь 
недовірливим»6. 

Вертова більшою мірою цікавила естетична сторона роботи. «Одинадцятий», як і всі фільми 
«Кіноків», був знятий без сценарію. На дискусії в АРК Вертов зокрема заявив про свій фільм:  
«По-перше, "Одинадцятий" написаний найчистішою кіномовою, на "мові очей". "Одинадцятий" 
розрахований на зорове сприйняття, на "зорове мислення". По-друге, "Одинадцятий" написаний 
кіноапаратом документальною мовою, мовою зафіксованих на плівці фактів. По-третє, 
"Одинадцятий" написаний на соціалістичної мові, на мові комуністичної розшифровки видимого»7. 

«Політична тематика цього фільму, дійсно, настільки традиційна і проста, – відзначав 
кінознавець Ю. Цивьян, – наскільки операторська та монтажна робота складна і смілива, але чому 
ми повинні розглядати це як протиріччя? Вертов ставився до цього інакше, бо, з точки зору лівого 
діяча мистецтва 1920-х років, яким Вертов і був, ті десять років соціалізму (точніше, одинадцять) 
були радикальним соціальним експериментом і тому заслуговували найбільш радикального і 
експериментального зображення»8. 

Однак більшість критиків 1920-х все ж виражала сумнів з приводу художньої цінності фільму 
в цілому. Головний аргумент критичних висловлювань полягав в тому, що Вертов не розуміє 
«соціалістичних завдань», поставлених компартією перед працівниками радянської кінематографії. 
Наведемо кілька фрагментів типових відгуків про фільм Вертова: 

«Кінокритика відзначала вже досконалість вертовського показу індустрії, блискучу 
демонстрацію машин. Але треба зазначити, що режисер звузив завдання. Показ машин являє собою 
саме мозаїчний елемент завдання, його фон, індустріальний стиль. Соціального ж змісту середній 
кіноглядач не може побачити в самій машині, що в такій же мірі характеризує її високорозвинене 
капіталістичне господарство»9. 

«Але основна біда фільми – не тут, а в тому жахливому, можливо, несвідомому перекрученні 
поняття соціалістичної індустрії, індустріальної культури, індустріального мистецтва, яке виявляє 
Вертов в цій своїй роботі. Строго організована, наскрізь доцільна і цілеспрямована будова і рух будь-
якої сучасної машини в сприйнятті городянина неминуче викликає і ряд естетичних вражень. Складна 
і чітка структура машини, непорушна ритмічність її руху – дуже ефектна зовні, "фотогенічна" з точки 
зору кінематографа. Проте, самодостатній, чисто естетичний показ безлічі машин поза зв'язком з їх 
реальним призначенням – а саме таким показом на дві третини щонайменше заповнена фільма 
Вертова – є надзвичайно далеким від соціалістичного розуміння мистецтва. 

                                                      
1 Озеров, О. (1930). Про неігровий фільм. Життя й революція, Книжка IV, 155. 
2 Перегуда, О. (1930). Функціональний фільм. Авангард, b, 78. 
3 Сіп, І. (1928). Документ доби. Кіно, 2, 8. 
4 Сіп, І. (1928). Документ доби. Кіно, 2, 8. 
5 Сіп, І. (1928). Документ доби. Кіно, 2, 9. 
6 Сіп, І. (1928). Документ доби. Кіно, 2, 9. 
7 Дзига Вертов (1966). С. Дробашенко (ред.-сост.). Статьи, дневники, замыслы. Москва: Искусство, 104-106; 
Дзига Вертов. (2008). Из наследия. Т. 2. Статьи и выступления. А. С. Дерябин (сост.). Москва: Эйзенштейн-
центр, 137-139.  
8 MacKay, J. (2007). Film Energy: Process and Metanarrative in Dziga Vertov's. The Eleventh Year. October, 121, 75. 
9 Лемар (1928). За правильний кіноприціл. Радянське мистецтво, 3, 9. 
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Шляхом складних монтажних і фотографічних кунштюків Вертов і його оператор Кауфман 
досягають показу на екрані майже абсолютно безпредметного, абстрагованого руху "в чистому 
вигляді", який сильно тхне ідеалістичним безпредметним "конструктивізмом" західноєвропейських 
новаторів-дадаїстів й іже з ними. Безперечно, всі ці четверні експозиції – зворотні зйомки і таке 
інше дуже приємні, нерідко вражаючі зовні, зроблені з великим "смаком" і майстерністю, але що, 
крім приємного оку "видовища для видовища" може дати глядачеві така Жовтнева фільма?! Для 
чого ці прекрасні машини рухаються, яке їх призначення в соціалістичній промисловості? Це 
в фільмі не тільки не показано, але навіть не позначено в написах. Невже не можна було знайти 
менш безпредметні форми для вираження сутності захопленого "кіно-оком" "зненацька" життя 
єдиної в світі країни, яка будує соціалізм ?! 

Потрібно віддати належне авторам фільми: крім незрозуміло-естетичних побудов, в ній є і 
цілком сприйнятливі частини – показ Дніпробуду, Донбасу, які дають змогу відчути в Вертові 
видатного і винахідливого кінематографіста, а в Кауфмані – блискучого оператора. Та, на жаль, 
обидва вони – це нерідко трапляється з талановитими людьми – надмірно захопилися самим процесом 
роботи над "Одинадцятим"; природно, що бажання проявити вишукану майстерність потягнуло їх 
за собою, заради "смачного" кадру вони випустили з уваги найголовніше – те, що потрібно і що під 
силу сприйняти глядачу, для якого вони працюють, особливо – глядачу Жовтневої фільми»1. 

«"Одинадцятий" – картина, яку хочеться дружньо критикувати. Дзиґа Вертов і його група – 
хороший фанатичний загін нашої кінематографії. Над ним, на жаль, ще тяжіє формалістичне 
ставлення до кінематографічного матеріалу, як "цінності в собі". Коли Дзиґа Вертов навчиться 
впевнено оволодівати матеріалом, опанує секрети подолання цього матеріалу в плані синтетичного, 
політичного цілого, коли група зміцнить свою політико-сценарне орієнтування, вона багато дасть 
радянської кінематографії»2. 

«Як і в колишніх своїх роботах, Вертов іде в цьому фільмі шляхом надмірної патетичності 
документального матеріалу. Але тут Вертов робить наголос не на протиставленні "старого" і 
"нового" (соха – трактор, скіпа – електрична лампочка), а намагається створити патетику "нового", 
поему індустріалізації, дати героїку буденного будівництва. Тому мотив "старого" – мотив "сохи і 
скіпи" йде в картині боком і майже не відчувається. Стушовується і звичайний прийом Вертова – 
контраст. Однак, ніякої іншої організуючої композиційної основи замість "контрасту" Вєтров 
не висуває, і стрічка втрачає цілісність. Але фільм має ще й інший, більш великий недолік. 
Ставлення до матеріалу у Вертова в даному фільмі не соціалістичне, а естетичне. Вертов фетишизує 
машини. Волховбуд, Дніпробуд, фабрики, заводи, шахти, машини – для Вертова не вісники, що 
знаменують зміцнення господарської могутності країни, не каміння в фундамент споруди 
величезного будинку соціалізму, а всього лише – цікавий для обігравання матеріал. Показано, що 
машини працюють, але не показано для чого вони працюють»3. 

«Коли ставитися до фільмів Дз. Вертова, як до готових дозрілих художніх творів 
(я не схильний зменшувати високу талановитість і вагу робіт "Кіноків"), то нам важко буде сказати, 
це твори пролетарського режисера чи буржуазно-індустріального. Вертов надзвичайно вправно 
демонструє машини, але на кого працює машина і як вона працює – будучи володарем людини, або 
підкоряючись його волі? Цього Дз. Вертов не подає. Він не вказує ніякого ідеологічного напрямку 
для вірного сприйняття того чи іншого кадру. Це дає право говорити про певний "безпартійний" 
техніцизм школи "Кіноків". Ще один момент обмежує значення робіт Дз. Вертова: відсутність 
в його фільмах людини, як активного чинника. Ми повинні вимагати, щоб неігровий фільм був 
ідеологічно витриманий, щоб він не спотворював основної настанови нашого часу, показував, що 
не люди створені для машин, а машини для людей»4. 

Але крім критиків у Вертова були і прихильники. Його однофамілець Н. Кауфман, який 
вивчав творчість «кіноків», буквально з перших їхніх робіт на сторінках «Радянського екрану» 
відстоював творчу платформу Вертова: «Цькування Вертова – ганебна помилка критики і 
виробничників. Вертов – експериментатор. Уже в першій серії кіноока, яка знімалася прихованою 
зйомкою, він застосовував розкладену і прискорену зйомку, мультиплікаційну зйомку, зворотний 
хід, зупинку руху, зйомку з руху і т. д. Вертов ніколи не зупиняється і не задовольняється 

                                                      
1 Шатов, Л. (1928). «Одиннадцатый». Жизнь искусства, 8, 14. 
2 Бескин, О. (1928). Одиннадцатый. Советское кино, 2, 9. 
3 А. Р. (1928). Одиннадцатый. Жизнь искусства, 48, 17. 
4 Озеров, О. (1930). Про неігровий фільм. Життя й революція. Книжка IV, 155. 
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зробленим. Творча робота Вертова будується на математичному розрахунку і на строго логічній 
продуманості. 

Після "Одинадцятого" наші критики звинувачували його в тому, що він за допомогою 
монтажу частин машин нібито заражає глядача своїми власними переживаннями естетичного 
порядку, показує зовнішню красу ритміки машини без її смислового значення. Крім того, йому 
ставилося в провину, що він політично недостатньо грамотний і тому розуміє нашу революцію 
механічно, а не соціалістично. Критика недооцінила того, що Вертов створює новий кіномову, що 
він на основі монтажу кіноспостережень будує новий кіноопис. Вертов дає синтетичний образ 
машини, будуючи її з частин і змушуючи ці частини жити їх власним кінематографічним буттям на 
основі математично розрахованого ритму. З цих смислових відрізків ритму може створитися 
уявлення індустріального або будівельного зростання»1. 

В Україні велика частина критиків сприйняла фільм Вертова більш ніж прихильно. З нагоди 
виходу картини навіть була спеціально видана брошура, присвячена «Одинадцяти», до якої увійшли 
статті Д. Бузько, М. Бажана, О. Озерова і ін.2. 

Показ фільму за кордоном викликав інтерес не тільки завдяки новаторським прийомам, але 
також через курйозну ситуацію, пов'язану з німецьким режисером А. Блумом, який без дозволу 
Вертова і О. Довженко використав окремі частини «Одинадцятого» і «Звенигори» для свого фільму 
«У тіні машини» («Im Schatten der Maschine», 1928)3. Вертову довелося прикласти чимало зусиль, 
щоб викрити плагіатора. Після цього Блум був засуджений частиною німецької преси («Темпо», 
«Франкфуртер Цейтунг» і ін.). Також в пресі повідомлялося, що під час перебування Вертова 
за кордоном він отримав кілька пропозицій від закордонних фірм на постановку ряду картин4. 
Але приймати подібні пропозиції Вертов не поспішав, оскільки в Україні він працював над своїм, 
мабуть, головним фільмом «Людина з кіноапаратом». 

Основне положення, з якого виходив Вертов – людське око недосконале. А кінокамера 
навпаки – найдосконаліший механізм людського сприйняття. Око за допомогою кінокамери бачить 
«далі, глибше і краще». Людське око не вдосконалюється, в той час як кінокамера постійно 
вдосконалюється. Виходячи з цього, Вертов вважав, що необхідно широко застосувати кіноапарат 
для дослідження життя: «Нехай живописець орудує пензлем, театр – актором, література – словом; 
кіноапарат є не менш досконалим знаряддям для вираження повноти життя». В авторській заявці на 
фільм "Людина з кіноапаратом", спрямованої в ВУФКУ, Вертов відзначав: "Людина 
з кіноапаратом" – це кіновитвір незвичайного типу. Він аж ніяк не є перекладанням на екран будь-
якої п'єси, драми, роману, кіносценарію або іншого літературного твору. "Людина з кіноапаратом" – 
це справжня кіноріч, яка повинна бути написана не пером літератора або сценариста, а 
безпосередньо кіноапаратом. Вона задумана візуально, без участі словообразів і могла б бути 
написана нотами, як пишуться музичні твори. На жаль, ми ще не знаємо нотних знаків для запису 
на папері такої «зорової музики». Тим часом існуючий традиційний порядок виробництва кожної 
нової фільми вимагає не тільки календарного плану роботи кіноапарата, а й попереднього викладу 
змісту фільми в літературній формі. 

Поступаючись цьому встановленому положенню, я наводжу даний лібрето – "сценарій" – 
план, спроектувавши в область слова візуально задуману кіносимфонію. Після утвердження змісту 
картини, буде складено календарний план зйомки…»5 

На відміну від патетики «Шостої частини світу», де найбільш повно виражалися поєднання 
зображення зі звучним словом, в патетиці «Одинадцятого» Вертов прагнув висловити звучання 
самого зображення. На його думку, глядач в «Шостий частини світу» чув звернені до нього написи, 
а в «Одинадцятому» бачив зображення, які звучали. Нова робота була задумана Вертовим взагалі 
без написів. 6 листопада 1928 року Вертов через пресу в авторській заявці на фільм «Людина 
з кіноапаратом» більш повно пояснив свою авторську позицію: 

«Фільм "Людина з кіноапаратом" являє собою спробу передачі явищ засобами кіно без 
допомоги написів, без допомоги сценарію, без допомоги театру. Ця нова експериментальна робота 

                                                      
1 Кауфман, Н. (1928). Вертов. Советский экран, 45, 7. 
2 Одинадцятий. Практика й теорія неігрового фільму (1928). Харків: ВУФКУ. 
3 Российский Государственный архив литературы и искусства. Ф. 2091, оп. 2, д. 412, 54-56.  
4 Дзига Вертов заграницей (1929). Кино и культура, 7/8, 75. 
5 Дзига Вертов. Из наследия. (2004). Т. 1. Драматургические опыты. А. С. Дерябин (сост.). Москва: 
Эйзенштейн-центр, 123.  
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спрямована на створення дійсно міжнародної мови – абсолютного кіноопису на ґрунті повного його 
відділення від мови театру і літератури. З іншого боку фільм "Людина з кіноапаратом" також, як 
"Одинадцятий", щільно підходить вже до реалізації направлення "Радіо-око", яке кінознавці 
називають наступним етапом розвитку неігрової кінематографії <...> 

Останні технічні винаходи в цій області дають в руки прихильників і працівників "Радіо-ока", 
тобто в руки прихильників і працівників звукового документального кіноопису, потужну зброю 
в боротьбі за неігровий Жовтень. Це буде перехід від монтажу записаних на кіноплівку фактів 
("Кіно-око") до монтажу слухових фактів ("Радіо-око"), до монтажу фактів, які одночасно можна 
буде бачити, чути, нюхати, відчувати, до монтажу несподіваних людських думок і навіть, 
в найуспішніших спробах, до безпосередньої організації думок (а значить, і дій) всього людства. 
Такими є технічні перспективи хронікального кіно, покликані до життя Жовтнем»1. 

Найвідоміша картина Вертова «Людина з кіноапаратом» (1929) отримала набагато більший 
резонанс. Однак і в ній сучасники режисера побачили відхід Вертова від соціалістичних завдань і 
надмірне захоплення естетичною стороною кінематографа. 
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THE FATE OF THE ARTIST: BERNARD KRATKO  

BETWEEN ART AND POLITICS 

The article deals with the Soviet sculptor and teacher of Jewish origin Bernard Kratko (Aron-ber 

Shimon Kratka) (1884-1960). He was born and raised in the Jewish quarter of Warsaw - Murano. 

As an artist he was formed in Poland. While studying at the Warsaw High School of Fine Arts in 

the class of Prof. K. Dunikovsky, B. Kratko participated in local exhibitions. He created a series of 

illustrations for works by I. Peretz. During the First World War B. Kratko moved to Petrograd. 

Since 1920, he lived in Kyiv and worked as professor at Ukrainian Academy of Arts. From 1922 to 

1925 he headed Kharkiv Art College, then returned to Kyiv and became head of the department 

of sculpture and a member of the Association of Revolutionary Art of Ukraine. In 1937 he was 

arrested on charges of having links with “enemy of the people” artist M. Boychuk and exiled to 

Chardzhou (Turkmenistan). After World War II he worked in Kyiv and Stalino (now Donetsk). 

Top works by B. Kratko: “Smile” (1913), the composition “Refugees” (1916); bust of Taras 

Shevchenko (1920), Karl Marx (1920), H. Skovoroda (1923), “Red Army Soldier” (1924), 

“Worker's Head” (1929); portraits of M. Zankovetska (1928), P. Volokydin (1934), the artist 

M. Boychuk (1934) and F. Krychevskyi (1935), violinist P. Stolyarevskyi P. (1936); composition 

“Miners” (1946). Most of the Bernard Kratko's works are lost, but some of them are kept 

in the National Art Museum of Ukraine (Kyiv). 

This article is based on materials, which have not beem published before from personal fund 

of the sculptor from the Central State Museum Archive of Literature and Arts of Ukraine. 

Key words: sculpture, art, Soviet art, Bernard Kratko. 

Після Першої світової війни на фоні, величезних потрясінь, пов’язаних із революційними 
подіями, зміною політичної карти Європи творча сфера переживає період піднесення, відбувається 
пошук нових напрямків розвитку мистецтва. Для літератури, театру, кіно, музики, живопису, 
скульптури відкриваються нові перспективи. Світові тенденції в мистецькому житті знайшли 
відображення і на українських землях, які опинилися у складі радянської держави. 1920-ті роки 
стали часом пошуків нового мистецтва в Українській Соціалістичній Радянській Республіці. 
До творення пролетарської культури в радянській Україні долучалися митці різних творчих 
напрямків. Одним із активних сучасників творення нового мистецтва став Бернард Кратко. 

Бернард (Арон-бер Шимон) Михайлович Кратко (Кратка) – український, польський та 
єврейський скульптор. Народився в єврейській сім’ї у Варшаві. Саме в цьому місті він отримав 
вищу художню освіту, розпочав свій мистецький шлях, познайомився з багатьма відомими діячами 
польської та єврейської культури. У Польщі Бернард сформувався як художник і скульптор. 
В Україні став професором Київського художнього інституту та одним із засновників Асоціації 
Революційних Митців України. 

Біографія скульптора не знайшла широкого висвітлення в науковій літературі. Лише одна 
біографічна книжка побачила світ, і та у далекому 1933 році, через що вона не могла дати повної 
біографії митця, адже була написана ще за його життя1. Більшість енциклопедичних статей, які 
складають основну бібліографію з життя та творчості митця2,1, ґрунтується саме на цьому 

                                                      
1 Холостенко, Є. (1933). Бернард Кратко. Харків, 12. 
2 Кратко, Б.М. (1973). Словник художників України, Головна редакція Української Радянської Енциклопедії. 
Київ, 119.  
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радянському виданні авторства мистецтвознавця та маляра Євгена Холостенка. Автор праці, 
уродженець польського міста Лодзь, був колегою Бернарда в Асоціації Революційних Митців 
України та Київському художньому інституті. 

Запропонована стаття розкриває маловідомі факти з життєвого та творчого шляху митця і 
спирається на спогади Бернарда Михайловича, написані в 1956 році на прохання українського поета 
Максима Рильського. Матеріали із Центрального державного архіву-музею літератури та мистецтв 
України фонду 330, присвяченого Бернарду Кратку та його дружині Жозефіні Діндо, містять 
242 одиниці зберігання, серед яких листи, офіційні та особисті документи, мемуари, фотографії 
робіт митців. При написанні розвідки використовувались матеріали справи 193 «Воспоминания 
о Б. М. Кратко» М. Малахіна, М. Мільбергера, Я. Рубінштейна; справи 13 «Листи Б. Кратка до 
Ж. Діндо», справи 143 «Характеристики Б. Кратка, видані з місць його роботи»; справи 1 «Спогади 
Бернарда Кратка»; справи 4 «Лист Б. Кратка М. Хрущову» та інші дозволяють уточнити біографічні 
відомості з життя та діяльності Ш. Кратки. Написання біографії скульптора залишається 
актуальним, як для українського, так і для польського мистецтвознавства. 

Бернард Кратко народився 17 січня 1884 року у Варшаві. Скоріше за все, батьки були 
корінними жителями міста, оскільки багато родичів мешкали в районі сучасних вулиць Твардой та 
Желазна у відомому єврейському кварталі Муранові польської столиці2. Бернард був сьомою 
дитиною в сім’ї, в якій виховували десять дітей. Батько суворо дотримувався заповідей талмуду, 
займався посередництвом при купівлі чи продажі борошна, інколи працював при пекарнях3, вмів 
читати не тільки польською, а й німецькою мовами. Матір виховувала дітей, залишалася 
не грамотною, проте Б. Кратко вважав її розумнішою за батька та чутливішою4. Ніхто з братів та 
сестер не відвідував світські школи, всі навчалися у релігійних навчальних закладах хедерах. Але, 
не дивлячись на це, вдома читали польські та російські книжки, чому сприяла широка мережа 
бібліотек у тогочасній Варшаві5. 

Звісно, заробітку батька не вистачало для утримування багатодітної сім’ї, тому братам 
доводилося підпрацьовувати продавцями в магазинах, а сестрам – швачками. Б. Кратко згадував, що 
ситно поїсти виходило лише на святах6. Часто доводилося переїжджати з квартири на квартиру 
через неспроможність сплачувати оренду. 

У віці трьох років Бернарда віддали до хедера, де він вивчав п’ятикнижжя (тору) 
староєврейською мовою. Хоча навчання йому й подобалося, але особливих успіхів досягнути 
на освітній ниві не вдалося7. Натомість із дитинства він захоплювався малюванням: рисував 
на стінах, у книжках, вирізав на лавицях коней, пожежників, військових та все, що спостерігав 
на вулиці. Бувало, прогулював школу і йшов на цілий день на Віслу, дивився на баржі, пароплави та 
захід сонця8. 

Наприкінці ХІХ ст. родина Бернарда переїхала в село Шельце, що під Варшавою. У цьому селі 
знаходилася фабрика із виготовлення мережив. Хлопця дуже захопила технологія їх виготовлення, і 
незабаром він почав працювати на фабриці. Батько не заперечував, адже усвідомлював, що із сина 
не вийде талмудиста, до того ж він став приносити додому певний заробіток9. Проте незабаром 
родина знову повернулися до міста. 

У 12 років Бернард почав працювати учнем у літографії, і за рекомендацією її власника він 
вступив у вечірню рисувальну школу при промисловому музеї. Близькими його серцю стали 
креслення, ліпка, малювання. Талановитого учня швидко перевели до останнього фігурного класу, 
де він змальовував гіпсові класичні фігури. Але більше всього юнакові подобалося зображати 
навколишнє життя, виліплювати з пластиліну фігурки. Його першими скульптурними групами були 
«Матір, що годує дитину» та «Смерть батька та скорбота родини»10. За самостійні роботи Б. Кратко 

                                                                                                                                                                    
1 Кратко, Б.М. (1980). Українська радянська енциклопедія: [в 12-ти т.]. Т. 5. Київ, 485–486. 
2 Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України, ф. 330, оп. 3, спр. 1, арк. 1. 
3 Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України, ф. 330, оп. 3, спр. 1, арк. 2. 
4 Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України, ф. 330, оп. 3, спр. 1, арк. 2. 
5 Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України, ф. 330, оп. 3, спр. 1, арк. 2. 
6 Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України, ф. 330, оп. 3, спр. 1, арк. 2. 
7 Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України, ф. 330, оп. 3, спр. 1, арк. 3. 
8 Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України, ф. 330, оп. 3, спр. 1, арк. 3. 
9 Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України, ф. 330, оп. 3, спр. 1, арк. 4. 
10 Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України, ф. 330, оп. 3, спр. 1, арк. 4. 
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отримав премію та про нього написали замітку у місцевій газеті. Такі досягнення нарешті 
переконали батька у правильності обраного сином шляху. 

Знайшлися люди, які допомагали молодому скульптору. Серед таких, очевидно, був медик, 
журналіст та викладач Генрік Нусбаум, адже Б. Кратко згадує в своїх споминах лише прізвище, 
не вказуючи, кого саме із видатної родини він мав на увазі. У 17 років Бернард вступив 
до Варшавського художнього інституту (Академія красних мистецтв), керівником якого був 
художник Казимир Стабровський. Оскільки окремого скульптурного факультету в інституті на той 
час не існувало, Б. Кратко вступив на факультет живопису, який у ті роки очолював професор 
Кондрад Кжижановський. Однак виявилось, що Бернард абсолютно не готовий до роботи 
із натурою, адже він вчився малювати із гіпсових фігур. Інші студенти спеціально йшли вчитися до 
К. Кжижановського як до майстра живопису. Бернард же зовсім не розбирався у течіях і нічого не 
знав про боротьбу молодих митців проти класичних методів навчання, які насаджувала столична 
Петербурзька Академія мистецтв. Проте учень не довго сумував через своє невміння, і на одній 
із місячних ескізних виставок отримав грошову премію за роботу «Арештовані» та змогу навчатися 
безкоштовно. На наступній виставці за ескіз «Старий та юнак оглядають книжку при світлі свічки» 
він отримав премію у розмірі 25 рублів1. 

У цей час з-за кордону приїхав молодий професор Ксаверн Дуніковський, який очолив новий 
скульптурний факультет. Наступних 4 роки Б. Кратко навчався саме під його керівництвом, вони 
потоваришували. 

За роки навчання в родині Б. Кратка відбулись суттєві зміни. Після поразки Росії у війні 
з Японією розпочалась економічна криза. Сильно виріс рівень безробіття, у тому числі і в Польщі. 
Старшим братам довелося емігрувати до США. Старша сестра, яка була головною майстринею, 
померла, а молодші повиходили заміж. Б. Кратко навчався і не мав змоги допомагати родині, тому 
жили вони переважно за рахунок того, що пересилали родичі зі Сполучених Штатів2. Важке 
матеріальне становище підштовхувало молодого митця до підтримки радикальних ідей зміни 
державного ладу в Росії. 

В інституті, в якому навчався Бернард, вирував революційний рух, видавався підпільний 
революційний журнал, відбувались вечори, на яких читали лекції по марксизму. Вуличні 
демонстрації спочатку охопили передмістя, а потім поширились і на саму Варшаву. Популярністю 
користувалися політичні партії Польська соціалістична партія та Бунд («Загальний єврейський 
робітничий союз у Литві, Польщі і Росії»). З часом виділилась окрема робітнича партія 
«Пролетарят», до якої вступила молодша сестра Бернарда і втягнула його із собою. Він офіційно 
не входив до складу партії, проте числився в бойовій частині, яка у поїздках супроводжувала 
агітаторів та протистояла поліції. Під час однієї з таких поїздок сестру було арештовано. 

В 1906 році Бернард закінчив навчання. Інститут виділив йому гроші на поїздку за кордон для 
ознайомлення із музейними колекціями. Скульптора цікавило єгипетське мистецтво. Перш за все він 
відвідав Бременський музей, тоді побував в Італії, і в кінці – прибув до Олександрії в Єгипті, який 
залишався англійською колонією. На Бернарда справив враження олександрійський порт, каїрський 
музей та піраміди3. В Єгипті пробув він 4 місяці. Потім відвідав Єрусалим, побачив єврейські 
поселення, тяжку працю місцевого населення в складних природних умовах. На Землі Обітованій 
Б. Кратко захворів малярією, яка нагадувала про себе все його життя. Після цієї подорожі він 
мешкав у Берліні, де за сприяння художника Германа Штрука влаштувався помічником скульптора 
Ігнатіуса Ташнера4, познайомився із відомим німецьким художником-імпресіоністом Максом 
Ліберманом. Через пів року Бернард повернувся до Варшави. В цей час його сестру випустили 
із в’язниці, і вона до Парижа. 

У Варшаві Бернард потоваришував із Станіславом Пшибишевським, письменником та 
драматургом, одним із головних представників епохи «Молодої Польщі», та Мікалоюсом 
Чюрльонісом, відомим литовським художником та композитором, засновником професійної 
литовської музики5. Загалом цей період став дуже плідним для нього на знайомства. Серед кола 
спілкування Б. Кратка були Марк Шагал, Натан Альтман, Ісак Бродський, Давид Маневич, Мане 

                                                      
1 Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України, ф. 330, оп. 3, спр. 1, арк. 6. 
2 Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України, ф. 330, оп. 3, спр. 1, арк. 7. 
3 Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України, ф. 330, оп. 3, спр. 1, арк. 9. 
4 Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України, ф. 330, оп. 3, спр. 1, арк. 10. 
5 Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України, ф. 330, оп. 1, спр. 193, арк. 2. 
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Кац, Жак Ліпшиц, Ян Станіславський, Станіслав Жуковський1. Б. Кратко став працювати 
у літографії, де займався ілюстрацією книжок для видавництв. Потім перейшов до єврейських 
видань, ілюстрував твори Переца Рейзина2. Саме Перец опікувався долею молодого майстра. 
Невдовзі Б. Кратко отримав змогу працювати за своєю спеціальністю – художником-скульптором 
на заводі художньої промисловості у Варшаві. В 1913 році він виконав декоративну скульптуру для 
Варшави – фонтан «Чотири пори року»3. Початок Першої світової війни застав його під час 
творчого відрядження у польському місті Лодзь. У Варшаві завод, на якому він працював, перейшов 
на виконання завдань оборонної промисловості. Батько помер ще в 1913 році, тому Б. Кратко 
вирішив відправити стареньку матір і сестру, яка лишилась з ними, в Америку. Сестри, які 
проживали у Франції, так само переїхали до Сполучених Штатів, і таким чином уся родина, окрім 
Бернарда, опинилась за океаном. 

У 1915 році Б. Кратко вирішив евакуюватись до Петрограда. Тут він влаштувався на художню 
фабрику. В цей період він створив свою відому композицію «Біженці», за яку отримав І премію 
Товариства заохочення мистецтв4. Скульптор обзавівся знайомствами у мистецькому колі столиці. 
У 1916 році брав участь у військовій виставці Петербурзької Академії мистецтв зі згаданою 
скульптурною композицією та шістьма бронзовими погруддями. В цей час до Б. Кратка прийшла 
слава. 

У березні 1917 року було скинуто царську владу в Росії. В цей період скульптор виготовляв 
плакати, прапори та транспаранти для робітників та солдатів. Робітники фабрики, на якій працював 
Б. Кратко, висунули його в Раду робітничих депутатів Виборзького району5. Він симпатизував 
більшовикам, проте в партію не поспішав вступати. 

У Петрограді утворився Союз художників, на зборах його члени обговорювали перспективи 
формування нового мистецтва. Серед його членів були В. Маяковський, Я. Бродський, скульптор 
Михайло (Мойсей) Блох, якого Б. Кратко викривав як недобросовісного більшовика, однак він мав 
значний вплив серед безпартійних колег. 

У 1918 році в Петрограді сформували групу митців для відправлення в Україну щоб на місці 
творити нове радянське мистецтво. У Києві Бернард працював у позашкільному секторі освітнього 
відомства6. Він організував виробничі учбові майстерні по виробництву агітплакатів, і як згодом 
стверджував, дав можливість художній молоді розвиватись поза Академію мистецтв7, яка була 
відкрита у Києві ще Центральною Радою. Б. Кратко став одним із тих, хто заклав основи радянської 
художньої школи. Продовжуючи займатися не тільки організаційною роботою, а й творчою 
діяльністю, у 1919 році він створив для Києва погруддя Т. Г. Шевченка, яке, проте, було знищено 
денікінцями, та скульптурне зображення голови червоноармійця. 

У травні 1920 року під час наступу польських та українських військ на Київ, Б. Кратко 
евакуювався до Харкова, де працював у відділі образотворчого мистецтва при Народному 
комісаріаті освіти УСРР. У тогочасній столиці радянської України він організував виробничу 
школу. Саме Б. Кратко спроектував перший прижиттєвий пам’ятник В. Леніну, який було 
встановлено у Харкові. Відкривав цей пам’ятник голова Всеукраїнського революційного комітету 
Д. Мануїльський у 1920 році, що знайшло відображення на кіноплівці. Цього ж року скульптор 
виконав погруддя Карла Маркса. 

Під час одного з відряджень у Петрограді Бернард зустрів Я. Бродського, який попросив 
дізнатись у Москві у Надзвичайній комісії про долю М. Блоха. Б. Кратко виконав це прохання, 
проте викликав підозру до себе, адже його почали пов’язувати із скульптором, якого було 
розстріляно 1920 року через підозру в шпигунстві на користь Польщі. 

Однак згодом довіра влади повернулась і в 1922 році Б. Кратка призначили директором 
Харківського художнього технікуму8. На цій посаді він працюватиме до 1925 року, коли відомого 
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скульптора перевели на роботу до Київського художнього інституту, створеного у 1924 році 
в результаті реорганізації Української академії мистецтв. На момент переїзду скульптора до Києва, 
ректором інституту був мистецтвознавець Іван Врона. На думку Кратки, саме через те, що І. Врона 
не художник, а теоретик, в інституті панувала атмосфера хаосу, протистояння різних течій та 
професорів. Проте Б. Кратко зумів організувати роботу на факультеті скульптури, який і очолив 
у 1925 році1. До того ж, розроблена ним навчальна програма по скульптурі була прийнята Москвою 
для всіх художніх шкіл СРСР. З 1925 року Б. Кратко став членом мистецького об’єднання 
«Асоціація Революційних Митців України», числився в ініціативній групі та заступником Голови 
Центрального бюро організації2. АРМУ мала офіційний статус, адже її було зареєстровано 
в Центральній Міжвідомчій Комісії в справах спілок та товариств при Народному комісаріаті 
внутрішніх справ УСРР3. Асоціація мала на меті творення нового мистецтва, яке б відповідало 
ідеології радянської держави. Ядром організації стали бойчукісти – представники школи Михайла 
Бойчука, який вже мав за плечима неабиякий мистецький досвід і авторитет серед художників 
УСРР. 

Достатньо плідними виявилися 1920-ті роки у творчій діяльності Б. Кратка, який виконав 
наступні твори: портрет революціонера Ф. Кона (1921 р.), погруддя Г. Сковороди (1923 р.), 
«Червоноармієць» (1924 р.), портрети робітника-арсенальця А. Іванова (1927 р.),4 актриси 
М. Заньковецької (1928 р.). 

У 1930-х роках інститут, у якому працював Б. Кратко, зазнав кількох реорганізацій. Так, 
у 1933 році інститут було перейменовано на Всеукраїнський художній інститут, а з кінця 1930-х 
років – Київський державний художній інститут. Внаслідок перетворень творчий пріоритет було 
надано станковим формам. У зв'язку з новою кадровою політикою, ідеологічним наступом 
в інституті змінювався педагогічний склад, проведено чистку серед студентів. Б. Кратко на рік 
зайняв посаду ректора, проте по завершенню реформування інституту повернувся до керівництва 
скульптурним факультетом. В цей період він взяв участь у всесоюзному конкурсі на пам’ятник 
Т. Г. Шевченку в столиці УСРР та на його могилі у Каневі5. 

Суспільно-політичні процеси, які відбувалися в 1930-х роках, позначилися на особистому 
житті скульптора. Б. Кратко був одружений двічі. Відомості про це є лише в спогадах друзів митця – 
А. Малахіна, М. Мільбергера та Я. Рубінштейна6. Першою його дружиною була акторка єврейського 
театру, сестра дружини Дуніковського Сари Ліпшиц – Кагановська7. Від цього шлюбу народилась 
дитина, проте вона померла в малому віці. Друга дружина – Юзефе (Жозефіна) Діндо – відомий 
радянський скульптор, з якою Б. Кратко прожив орієнтовно від початку 1920-х років до самої її 
смерті в 1953 році і розлучався лише на час її арешту. 

У 1937 році в умовах розгортання масових репресій було арештовано багатьох викладачів 
художнього інституту. Б. Кратко згадував М. Бойчука та І. Падалку серед арештованих професорів. 
В цей час скульптор займав посаду секретаря партійного комітету і його самого звинувачували 
у підтримці очільника «бойчукістів», групи художників зі складу АРМУ та студентів і професорів 
інституту. Бернард добре ставився до Михайла Бойчука та поважав його як майстра, проте відкидав 
близький зв'язок, хоча й рахувався у списках АРМУ як один із її організаторів. Б. Кратка виключили 
з партії та заарештували8. Через деякий час було арештовано його дружину. Її заслали до Караганди. 
Б. Кратко кілька разів звертався до судових органів із клопотанням про звільнення дружини, 
апелюючи до того, що вона лише рахувалася членом організації АРМУ. Крім того, під час допитів 
жінка зазнала катувань зі сторони слідчого, після чого довго не могла одужати9. Перед початком 
німецько-радянської війни її все ж реабілітували і вона повернулась у столицю УРСР. Натомість 
у 1938 році Б. Кратка було вислано до Туркменії в Чарджоу. Увесь час у листах він вмовляв 
дружину переїхати до Ашхабада, описував як добре в Туркменії і як він не хоче повертатись 
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в Україну, особливо в Київ1. Однак Жозефіна Діндо після початку війни під час бомбардування була 
поранена, в результаті чого не змогла евакуюватись і лишилась у Києві. 

У роки війни Бернард організував при відділі мистецтв в Чарджоу студію для молоді, де 
викладав основи малюнку та живопису. Потім його запросили в Ашхабад для оформлення місцевого 
музею. З метою спостереження за життям місцевих робітників Б. Кратко переселився у колгосп 
імені Халтуріна, де написав кілька картин з життя колгоспників, влаштував виставку, з якої в нього 
придбали 4 картини. Повернувшись у місце свого заслання, Б. Кратко організував фабрику 
з виробництва гіпсу та дрібних скульптур для масового споживання. 

Після завершення війни, в 1945 році скульптору було дозволено повернутися до Києва. Проте 
на викладацькій роботі в інституті його не поновили. Не будучи членом комуністичної патрії він 
зміг працювати лише у виробничій майстерні інституту, де виготував статую В. Леніна, яка була 
встановлена при партійній школі. В 1946 Б. Кратко працював при київському міському архітекторі 
О. Власові2. Разом із ним працювали його дружина та учень Павло Гевеке. Б. Кратко в цей час 
оформлював урядові та житлові будівлі, в скульптурному цеху виконав два пам’ятники В. Леніну 
для Чернігова та Білої Церкви3. Після того, як М. Хрущов став секретарем ЦК ВКП(б), О. Власова 
було переведено до Москви, і Бернард залишив роботу у майстерні. У Б. Кратка з’явилася 
можливість залишити Київ. Ще з 1920-х років він хотів працювати на Донбасі. В 1927 році він 
безкоштовно виконав скульптури для палацу культури в Щербинівці. Крім того організував два 
художніх робітничі факультети в Сталіно (Донецьк) та Ворошиловграді (Луганськ), завдяки чому 
Київський художній інститут отримав підготовлені кадри з цього регіону4. У 1948 році Б. Кратко 
з П. Гевекою переїхали до Сталіно. У післявоєнні роки Б. Кратко створив «Портрет скрипаля 
П. Столярського», «Шахтарі» (1946 р.), пам’ятники Я. Свердлову в місті Єнакієвому (1951 р.), 
В. Леніну на шахті Челюскінців (1953 р.). 

В 1953 році не стало Жозефіни Діндо. Б. Кратко тяжко переживав цю втрату, довго хворів і 
врешті переїхав у Москву до свого племінника Якова Рубінштейна5, де й мешкав кілька років. 
Останній рік життя прожив у Києві. Помер скульптор 1 серпня 1960 року. Поховано Б. Кратка поруч 
із дружиною Жозефіною Діндо на столичному Лук’янівському кладовищі. 

Таким чином, життєвий шлях скульптора Бернарда Кратка дозволяє прослідкувати 
взаємозв’язок політики і творчого процесу. Єврей, який народився у Варшаві, здобув славу 
українського радянського митця. Однак, попри визнання та високі посади, потрапив під маховик 
політичних репресій. Мистецькі пошуки скульптора в результаті призвели до визнання єдиного 
метода соціалістичного реалізму, але й відданість комуністичній ідеології не врятували його від 
заслання та забуття радянськими мистецтвознавцями. Б. Кратко у своїй творчості поєднав 
характерні риси європейського, польського та українського мистецтва. Творчий доробок митця 
складається із великої кількості скульптур, пам’ятників та барельєфів, частину з яких і сьогодні 
можна побачити в українських містах. Не дивлячись на політичну заангажованість, Б. Кратко, як 
справжній митець, незалежно від обставин, усе своє життя був відданий мистецтву. 
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This article investigates pedagogical activity of the famous Ukrainian pedagog of CRT arts, stage-

director of cinema and television, scientist in the area of the cinematography and TV, Doctor 
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His pedagogical activity is reconstructed on the Department of Cinematography in the Kyiv State 
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to main mediapedagogical project of Volodimir Gorpenko – Institute of Screen Arts named 

of Ivan Mykolaychuk, created by him. In this educational establishment ten years Volodimir 

Gorpenko was the rector. The autor analised basic teaching techniques and methods of studing 

of specialists of the CRT arts in Institute of Screen Arts (ISA) named after Ivan Mykolaichuk. 
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Kyiv Film Studio of Feature Films. 

Mediapedagogic, scientific and creative activity of the famous Ukrainian teacher of screen arts, film 
critic, film and television director, Doctor of Arts (2001) with major in two specialties: ‘Theory and History 
of Culture’ and ‘Cinematography. Television’, Professor (2002), Academician of the Academy of Higher 
School, member of the National Union of Cinematographers of Ukraine Volodimir Grigorievich Gorpenko 
had such teachers as I. Zubavina1, S. Trymbach2, I. Zhuravel3, O. Bezruchko4 et al. However regarding 
the scale of his contribution into the Ukrainian screen arts pedagogy and film studies, the new studies are 
really important. 

First, V. Gorpenko studied in the workshop of theater actors and directors of M.P. Verhatsky, then 
in the first Ukrainian Workshop for film directors of V.I. Ivchenko at the Department of Cinematography 
in the Kyiv State Institute of Theatrical Art (KSITA) named after I.K. Karpenko-Kary (now – Kyiv 
National I. K. Karpenko-Kary Theatre, Cinema and Television University). 

As V.G. Gorpenko recalled at the memory evening dedicated to V.I. Ivchenko, after final exams the 
teacher called him on the home phone at a quarter past midnight and asked if Gorpenko would be so kind to 
come to him. Viktor Illaronovych Ivchenko was wearing a sportive suit. He apologized for the late 
invitation and offered his former student to accompany him tomorrow, at ten AM, in the KSITA selection 
committee5. 

Thus, the teaching career of the future outstanding Ukrainian pedagogue, Doctor of Arts, Professor 
Volodimir Grigorievich Gorpenko, started. By the way, it was rather fruitful because he wrote three dozen 
books on the theory and practice of cinematography, made plenty of presentations at scientific workshops 
and conferences and, most importantly, he trained many students in the area of screen arts. 

While studying at the graduate department of the All-Union State Institute of Cinematography 
(V.G.I.K. now – the All-Russian State University of Cinematography named after S.A. Gerasimov) 
Volodimir Gorpenko worked as a senior lecturer at the Department of Film and Television Directing 
in KSITA named after I.K. Karpenko-Kary. 

In 1963–2002, V.G. Gorpenko worked as a film-maker at the Kyiv Studio for Feature Films named 
after O.P. Dovzhenko (now – National Studio of Feature Films named after O.P. Dovzhenko), where he 
shot films ‘Laura’ (1972; award for his directorial debut of the Republic Film Festival, Zhdanov, 1973), 
‘Rain in a Strange City’ (1979, TV show, 2 series, co-author), ‘Your Peaceful Skies’ (1984), video films 

                                                      
1 Зубавіна, І. (2007). Кінематограф незалежної України: тенденції, фільми, постаті. Київ, 296. 
2 Тримбач, С. (2008). Горпенко Володимир Григорович. Енциклопедія Сучасної України. Київ, Т. 6, 308. 
3 Журавель, І. (2008). Інтерв’ю з ректором Інституту екранних мистецтв ім. І. Миколайчука 
В.Г. Горпенком. Помічник абітурієнта, вип. 9, 28–29. 
4 Безручко, О.В. (2011).  Г. Горпенко: режисер і педагог Педагогічна теорія і практика, вип. 2, 57–69. 
5 Горпенко, В. (2002, листопад). Спогади про В.І. Івченка на вечорі пам’яті. Приватний архів автора. 
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‘Who are We?’ (1995, the trilogy; the best movie of the All-Ukrainian Film Festival, Ivano-Frankivsk, 
1996), ‘Chernigov’ (1997, Grand Prix of the Moscow Film Festival Wind of Wanderings’, Kyiv, 1998), run 
a number of TV projects. 

Beside his creative activities, V.G. Gorpenko studied the screen arts theory deeply. He is the author 
of 30 books on film and television directing, for example, ‘Plastic Film’ (1984), ‘Fundamentals of Editing’ 
(1992), ‘Color’: textbook, 4 volumes (1995), ‘The Epic and the Dramatic’ (1995). ‘Architectonics 
of a Film’: 5 volumes, books 1-7, (2000), ‘Audiovisual Culture’ (2002), ‘Editing’ (2003), ‘Methods 
of a Journalist’s Work in a Frame’ (2003), etc. He has been studying the theory and the methodology 
of film directing for many years, and publishing his studies in specialized scientific magazines. 

V.G. Gorpenko combined his creative and scientific work with the job of a lecturer of creative 
disciplines at the Department of Film and Television in the KSITA named after I.K. Karpenko-Kary1. 

In autumn of 1972, while choosing nature to shoot his next film in Rostov, V.I. Ivchenko died. Late 
at night, his students met the plane at the airport, and started a tragic farewell ritual until the burial of his 
body at the Baikove Cemetery. The deep pain prevented to say the words of gratitude and obligation for 
continuing the development of the national film school in Ukraine, which was the task of all life of Viktor 
Illarionovych Ivchenko. V. Gorpenko dedicated the article ‘Lessons Learned on the Way’ to his teacher2. 

The lecturer’s activity, in particular, the art directing of this workshop, was entrusted to the film 
director, script writer, Honored Worker of Arts of the Ukrainian SSR (1967) Volodimir Zakharievych 
Dovgan. 

Educational activities of Vladimir Gorpenko are also associated with the famous Ukrainian film 
director, teacher, first secretary of the Union of Cinematographers, People's Artist of the USSR (1972), 
laureate of the T.G. Shevchenko State Prize of the Ukrainian SSR (1971), laureate of the Union 
of Cinematographers of Ukraine (1982), awarded with the O.P. Dovzhenko Gold Medal (1982) Timofey 
Vasilyevich Levchuk, in whose studio V.G. Gorpenko developed a number of special courses 
independently. 

T.V. Levchuk has always been able to create a strong team of like-minded lecturers, bravely attracted 
youth and recent graduates to the creative work, entrusting them to work with the course as a second 
pedagogue. 

Since 1981, V.G. Gorpenko lectured the course of film directors of already the ‘third generation’, 
whose artistic director was Professor T.V. Levchuk. Then, the doors of the KSITA Film Department were 
opened to foreign students. First, they had to study Russian in Kyiv Shevchenko University for one year, 
then passed testing and interviews to determine whether they have the appropriate level of creativity. 

Volodimir Gorpenko was entrusted with the task of selection of foreign students. After entrance 
exams, he was busy in the film industry for the entire first semester, so he started practicing with students 
only in the second semester. 

That course was unusual in its composition: first, it was as large as never before, it included nineteen 
students; second, there were only seven Soviet students versus twelve students from eleven foreign 
countries. 

This aspect, based on Volodimir Grigorievich Gorpenko words, was reflected in the whole 
educational and methodological work under the course. 

First, it was required to bring a versatile course to a common denominator, to make a single 
workshop community of students3. 

The young, but already very experienced teacher made the main accent on teaching and lecturing 
work; he started teaching with the theoretical sections of the ‘Film-making’ course: ‘Introduction into 
directing’, ‘Working with an Actor’, ‘Editing’, ‘Film composition’, ‘Genre and Style’, ‘Movie mise en 
Scene’, etc. 

This same task was set for individual work with the students – material selection and interpretation, 
search for deep and distinct artistic solutions, organizational and sequential development of all 
the profession elements. 

 

                                                      
1 Горпенко, В. Автобіографія. Архів Київського національного університету театру, кіно і телебачення  
ім. І.К. Карпенка-Карого. Особова справа В.Г. Горпенка. 
2 Горпенко, В. (1982). Уроки, здобуті в дорозі. До 70-річчя від дня народження В.І. Івченка Культура 
і життя, вип. 46, 5. 
3 Горпенко, В. (2003, березень). Інтерв’ю про педагогічну діяльність. Приватний архів автора. 
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But special benefit, according to Volodimir Gorpenko, was conditioned by the fact that both during 
the first and the second years, he managed to choose for stage directing-acting works the material, which 
enabled performing the specific educational-methodical tasks of mastering the craft and nurturing a sense 
of collective mutual responsibility. 

These are composition under the script and the story by J. Remy ‘If the Guys All Over the World’ – 
for the first year, as well as ‘Dead Souls’ poem by M. Gogol – for the second year. 

To achieve this purpose, a pedagogical experiment was launched at the third year; it was 
the collaboration of the directing workshop on scenic fragments with the second acting course of KSITA, 
whose art director was A.G. Reshetchenko. 

Mostly, the course was working rhythmically, with no delays at practical training (in particular, 
on set as well, which is too difficult with such course composition) according to the program and 
the curriculum. 

This international course demonstrated the results of the intensive educational work. According 
to the then pedagogical method, regular political information sessions were held with the active 
participation of both the Soviet and foreign students. 

First of all, the main stress was made on students’ stories of their motherland, which gave a huge 
positive pedagogical effect in terms of mutual cultural enrichment and the establishment of good relations 
between the workshop students. As a rule, these meetings and discussions were accompanied 
by picturesque illustrative material – photos, reproductions, slides, which was making stories general 
educating, developing – an effect really required in the formation of young directors. 

Meetings of students on the set with directors of the O.P. Dovzhenko Film Studio also had 
the positive effect on the workshop educational process. Perhaps, we may consider the first step toward 
the pedagogical career of the film-maker Mykhaylo Gerasimovych Ilienko, who was working 
on the adaptation of ‘Old-World Landlords’ by M.V. Gogol (the film was released in 1983 under the title 
‘Mirgorod and its Inhabitants’), the meeting-lecture with students from the KSITA Film Department 
organized by V.G. Gorpenko. 

In his educational activity carried out by the maestro at the course, he paid most attention to 
individual forms. Long conversations, hostel visits, aid in everyday life and leisure organization, frequent 
visits to exhibitions, museums, performances – all the out-of-program work was aimed to form 
the students’ clear ideological position, a sense of the then fashionable internationalism, taste, and, most 
importantly, uniting of the course in a friendly team. 

Despite the fact that the workshop was attended by people of all religions and major world 
confessions – students from Mongolia, Togo, Spain, Dominican Republic, Venezuela, Costa Rica, Portugal, 
Poland, Yemen, Panama, Jordan, Bangladesh, Iraq, and seven representatives of Ukraine – T.V. Levchuk 
and V.G. Gorpenko - managed to bring this ‘Babylon’ to a common denominator. According to Volodimir 
Gorpenko the course showed the graduation performance level unreachable even for professional theaters1. 

From the workshop students’ thesis films, the most memorable work was performed by Leith Kadum 
from Iraq and a girl from Yemen, Yivham Abdo. Leith Kadumim filmed a poetic poem based on works 
of Garcia Lorca. And tiny, fragile Yivham created a movie-parable ‘The Game’, where humanity is seen as 
carefree children playing with deadly weapons, despite the tragic consequences of such games. Now a well-
known Iraqi-French documentary film-maker Leith Kadum defends his thesis on art under the guidance 
of V.G. Gorpenko. 

After passing the second pedagogue’s work in creative workshops of film directors Viktor 
Illarionovych Ivchenko – Volodimir Zakharievych Dovgan, Timofei Vasilyevych Levchuk, V.G. Gorpenko 
became the leading course lecturer, and master prepared several famous television directors on his own. 

The responsible position of a dean in the most difficult years for the Department of Film and 
Television of KSITA named after I.K. Karpenko-Kary (1994–2000) was held just by V.G. Gorpenko. It’s 
impossible to neglect his participation in the first edition of a new (for the Film Department) specialty 
‘Sound Engineering’. 

After the closure of the Kyiv State Institute of Film Engineers (KSIFE), specialists in this film 
branch were prepared only in polytechnic institutes with the corresponding technical direction, and 
therefore, the opening of this specialty became a vivid confirmation of the Ukrainian film pedagogy 
heredity. 

                                                      
1 Горпенко, В. (2003, березень). Інтерв’ю про педагогічну діяльність. Приватний архів автора. 
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At the Chair of Television of the Film Department of KSITA named after I.K. Karpenko-Kary, 
V.G. Gorpenko headed the methodological foundations of learning the art of sound engineering. And as 
a reward for pedagogues – the student E. Solomykin received the diploma of the International Festival 
‘Golden Knight’ with the words ‘For the sound philosophy’ for his work in sound engineering. 

When V. Gorpenko was a head, the Department of Film and Television of KSITA named after 
I.K. Karpenko-Kary first prepared graduates with major in ‘TV reporter’ directed by V. Tereshchenko, 
T. Tsymbal, and the others1. 

For many decades, V.G. Gorpenko has successfully preparing experts for film and television in the 
leading Ukrainian universities of the corresponding profile: Kyiv National University of Theatre, Film, and 
Television named after I.K. Karpenko-Kary, the Institute of Professional Development for Employees 
of Press, Television and Radio Broadcasting of Ukraine, Kyiv University of Culture, Kyiv National 
University of Culture and Arts, Lugansk State Institute of Culture, Kyiv National Academy of Leading 
Staff of Culture and Arts of Ukraine, Institute of television, cinema and theater of the Kyiv International 
University, etc. 

All this time, he wanted to create his own Institute of Screen Arts in which he could implement all 
developments in media, ‘For 40 years of teaching and directing, especially when I was a dean at the Film 
Department of KSITA named after I.K. Karpenko-Kary, I and my colleagues agreed that we should 
radically change the very system of training of creative specialties.’ 

It’s an illusion that art can be taught, as has been done for many years already, through the so-called 
‘regimentation’. Experience demonstrated that it is better to learn through practical experience – to film, 
play, invent, and, after having done this, to look for and to obtain answers to a question, to acquire lacking 
knowledge and skills’2. 

That is why in 2005 V.G. Gorpenko created and headed a private institution of higher education 
Institute of Screen Arts (ISA) named after Ivan Mykolaichuk, where he, in a team of like-minded 
pedagogues, was bringing all ideas to media. 

ISA received a license for four specialties – ‘Cinema, TV Art’, ‘Theatrical Arts’, ‘Practical 
Psychology’ and ‘Social Work’. The diversity of occupations which may be received after graduating from 
this institution of higher education is stunning: seventeen. The main are: film, television, theater and 
entertainment events directors; theater and cinema; cinema and TV operators; photographers, writers and 
theatrical playwrights; sound engineers, producers, stuntmen, etc. 

They also developed a system of pre-university training of future film and TV makers – the Screen 
Arts Gymnasium was functioning. It was meant for boys and girls from the fifth to the eleventh grade, it 
had training courses Doors Open Days were held from time to time, and the the Screen Arts College was 
open. 

In his pedagogical offspring, V.G. Gorpenko developed a clear and comprehensive training system 
which excluded chaos and chance. The student within this system should be creative, to grow every day, to 
visit all lectures and seminars, and not to act as in the Soviet system, ‘from session to session.’ Experienced 
ISA pedagogues help students to observe and implement their own experiences, joys and sorrows, and then 
bring them to the screen. 

The famous Ukrainian media pedagogue Gorpenko considers that the guarantee of professionalism, 
which he brings to his students is the skill to perceive the others’ pain as your own, and only after that, 
‘general culture, taste and a wish to learn, to do something that brings joy from the TV screens or 
the stage’3. 

The maestro was always involved in scientific and methodical work: he prepared programs 
of training courses for Bachelors and Masters with major in ‘Cinema Art’ in particular, ‘Methodology 
of teaching professional subjects of sound and visual arts’, ‘Voice of modern TV culture’, etc.; prepared 
scientific and methodical discipline complexes: ‘History of directing theater, film and television’, 
‘Fundamentals of TV journalism’; taught ‘History of directing theater, film and television’, ‘Film 
Directing: Introduction into the profession’, ‘Film and TV directing, ‘Editing’, ‘Expressive means of sound 
and visual arts’, ‘Fundamentals of TV journalism’, etc. 

                                                      
1 Горпенко, В. (2003, березень). Інтерв’ю про педагогічну діяльність. Приватний архів автора. 
2 Журавель, І. (2008). Інтерв’ю з ректором Інституту екранних мистецтв ім. І. Миколайчука 
В.Г. Горпенком. Помічник абітурієнта, вип. 9, 28. 
3 Журавель, І. (2008). Інтерв’ю з ректором Інституту екранних мистецтв ім. І. Миколайчука 
В.Г. Горпенком. Помічник абітурієнта, вип. 9, 28. 
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Many Ukrainian media pedagogues were surprised by the absence of ‘History of Cinema’ in ISA . 
In explaining this situation, V. Gorpenko believed that students don’t have to learn simply the film date, 
actors’ names and titles. The best variant for them would be to learn and to understand changes that have 
occurred in directing at different periods of film and TV development. That is why the program developed 
together with like-minded friends V. Kisin, V. Chubasov, is called ‘History of theater, film and television 
directing,’ and not ‘History of Ukrainian cinema’ or, for example, ‘The history of the Soviet cinema.’ 

Students of V. G. Gorpenko first learned, as we have already said, how to comprehend life, later they 
studied history, the professional discipline. An important element for students is not only speaking out 
on the screen, but also to be able to defend their own views concerning art. 

This postulate is similar to the pedagogical paradigm of V.I. Ivchenko, who liked creative pursuits 
and never showed students the way of thinking, destroying their own initiative of the authority. On the 
other hand, he enjoyed joint search with students, finding the right creative solution after numerous 
attempts1. 

The reward for V.I. Ivchenko was a moment of his student’s enlightenment, when a person found his 
own image interpretation2. A creative credo, which he was committed to and always tried to instill in his 
students, was an attempt to find their own path in art and life: ‘Originality is the thing which distinguishes 
the real artist from a craftsman’3. 

V.G. Gorpenko thought that very effective for studies is the total mastery of related professions 
by students of all specialties. For example, first-year film and TV directors in ISA learned to work with 
the camera, operators-to-be learned to communicate with actors, photographers studied the particularities 
of linguistics. 

Each first-year student could take one of the half dozen cameras, film something which moves him, 
then sit at the editing PC to edit his first on-screen work. Such creativity is a need, not coercion; 
consequently, it’s extremely fruitful and useful for the one’s self-confidence. 

It should be noted that the method of mastering related disciplines by first-year students offered 
by V.G. Gorpenko, puts on the first place the ability to understand their own preferences and, most 
importantly, to choose their own creative job. It’s no secret that in the traditional education system, many 
graduates felt disappointed in their profession after practical work in production and, at best, changed 
the specialization of the operator, for example, to the director, and at worst case – gave up the creative 
activities. 

Although, according to Volodimir Gorpenko, he will be satisfied even if his students just make great 
parents4. This pedagogical doctrine is identical to that one of Oleksandr Dovzhenko, who noted that it was 
unimportant, what kind of creative professions his students will choose – the most important is to ensure 
that they will make good people. 

The method of teaching the first-year students related disciplines widened the students’ horizons and, 
last but not least, helped future graduates to understand their colleagues in creative teams better. 

Students ISA named after I. Mykolaichuk practice at various film studios, television stations 
in Ukraine – the First National, ‘Glas’, STB, TRK ‘Kyiv’, Kyiv, Odessa and Yalta film studios, etc. 
The combination of theory with practice opened opportunities to students of V.G. Gorpenko. The media 
pedagogue has repeatedly said in an interview: ‘Concerning the employment, let me recall: for all the years 
of pedagogy, students of Viktor Kisin, Vadim Chubasov and Volodimir Gorpenko found the doors open to 
all studios. Continuing the tradition of people who are no longer with us, confessing their high standards, 
relying on the advanced skills of experts of the highest level, we are confident that our students will always 
praise their mentors by their works’5. 

As a result of Ukrainian higher education system reform in 2015, around eighty institutes were 
closed. Thus, after ten years of successful operation has stopped working Institute of Screen Arts (ISA) 
named after Ivan Mykolaichuk. 
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Now V.G. Gorpenko directs the Department of Film Art of Kyiv University of Culture, he is 
a Professor of the Department of Operator’s Work of Kyiv National University of Culture and Arts, 
Professor of the Department of Directing of the Kyiv National University of Theater, Film and Television 
named after I.K. Karpenko-Kary. 

The teacher continues to live in his students’ works, and Volodimir Grigorievich Gorpenko prepared 
many talented, young, bright artists. Their success in the sound and visual arts and production in Ukraine 
and abroad is the best result of the teacher’s work. 
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The analysis of sush university scientists’ views as M. Vasylenko, S. Golubev, V. Lyaskoronsky and 

V. Parkhomenko on religion history was made. The activity of Kyiv metropolitan Peter Mogyla 

has been reviewed by S. Golubev; date of metropolitan’s birth is defined possibly at the first 

time; his first steps on archimandrite position and attitude to the conclusion of the union with 
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Проблеми розвитку релігії в Україні досліджувалися рядом вчених Київського університету 
св. Володимира. Найбільш вагомий внесок у вивчення питання внесли, серед інших, М. Василенко, 
С. Голубєв, В. Пархоменко та В. Ляскоронський. 

Зокрема, певну цінність у дослідженні церковної історії має праця С. Голубєва «Киевский 
митрополит Петр Могила и его сподвижники», перша частина якої була видана у 1883 р.1 Автору 
належить пріоритет у встановленні дати народження П. Могили - 1596 р., що було визначено 
С. Голубєвим на основі панегиріків2. У праці також містяться відомості щодо перших років життя 
діяча. Вчений зробив припущення відносно можливого навчання Могили у Львівській братській 
школі та згодом у закордонних університетах. Ним також було наголошено на впливі боротьби 
католицької пропаганди та православ’я на становлення особистості Могили, оскільки родичі 
останнього були палкими прихильниками християнства східного зразка3. 

С. Голубєв одним з перших дослідив питання щодо вступу церковного діяча на військову 
службу в Речі Посполитій. На його думку, це було пов’язано з невдачами, які зазнали родичі 
П. Могили у Молдові та з їхнім особливим ставленням до польської аристократії та уряду4. 

Навівши характеристику тодішнього коронного канцлера та гетьмана Станіслава 
Жолкевського, який надав П. Могилі опіку, історик зробив припущення про участь останнього 

                                                      
1 Голубєв, С.Т. (1883). Киевский митрополит Петр Могила и его сподвижники, Т.I.  Київ: Типография 
Г.Т. Корчак-Новацкого. 
2 Голубєв, С.Т. (1883). Киевский митрополит Петр Могила и его сподвижники, Т.I.  Київ: Типография 
Г.Т. Корчак-Новацкого, 8. 
3 Голубєв, С.Т. (1883). Киевский митрополит Петр Могила и его сподвижники, Т.I.  Київ: Типография 
Г.Т. Корчак-Новацкого, 25. 
4 Голубєв, С.Т. (1883). Киевский митрополит Петр Могила и его сподвижники, Т.I.  Київ: Типография 
Г.Т. Корчак-Новацкого, 32. 
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у Цецорській та Хотинській битвах 1620 та 1621 рр. Окремо у праці вченим наведено дані 
про початок церковної кар’єри майбутнього митрополита після його переїзду до Київщини1. 

Науковий інтерес становить висвітлення питання вступу П. Могили до Києво-печерської 
архимандрії. На думку С. Голубєва, однією з причин цього могло стати його бажання підтримати 
православ’я у боротьбі з латино-уніатською пропагандою.2 Дослідник виявив спроби завадити його 
планам деякими представниками духовенства. У творі розміщені відомості з приводу боротьби 
за посаду архімандрита.3 Вчений зазначив, що причинами відмови у підтримці кандидатури 
П. Могили деяких ченців стали: молодість претендента і його недосвідченість; державна постанова, 
за якою іноземцям заборонялося займати духовні посади; добрі відносини майбутнього митрополіта 
із полоцьким архієпископом Мелетієм Смотрицьким. Слід зазначити, що в роботі встановлено і дату 
посвячення П. Могили на вище згадану посаду. Беручи за основу брошуру 1627 р., вчений 
припускав, що ця подія могла відбутися у грудні того ж року4. 

У науковій праці проаналізовано намагання новообраного архімандрита досягти релігійного 
примирення з уніатами. Автор зазначив, що це була вже третя спроба, яка припадала  
на 1627-1629 рр., її ініціатором був М. Смотрицький5. 

Дослідник, надавши багато матеріалу до біографії церковного діяча, зазначив, що його перехід 
на бік уніатів у 1627 р. відбувся через невдалу боротьбу з автономією монастирів, яка могла 
призвести до обмеження його влади6. 

Автор розглянув питання щодо намірів М. Смотрицького примирити представників 
православ’я та латино-уніатів, зазначивши про скликання собору у Києві 8 вересня 1627 р. та про 
спроби здобути підтримку з боку Могили у 1628 р.7 

У творі узагальнено відомості про проведення Гродецького собору, метою якого було 
вирішити питання стосовно укладання угоди з уніатами. На думку Смотрицького, перешкодою 
до єднання обох церков було непорозуміння. Як приклад він навів Люблінську унію 1569 р.8 

С. Голубєв проаналізував твір М. Смотрицького «Апология своего странствования на Восток», 
в якому автор виправдовував свою поїздку на схід та намагався показати занедбане становище східної 
церкви. Також дослідник процитував передмову праці, в якій Смотрицький пояснював вибір її назви, 
наголосивши на значенні цієї мандрівки, яке полягало у зміні поглядів діяча стосовно православ’я9. 
На його думку, через розбрат із католицтвом, східна церква була сповнена єрессю10. 

Наслідком видання цієї роботи, як зазначив дослідник, стала відмова тодішнього митрополита 
Борецького та П. Могили від ідеї об’єднання церков, оскільки вони не підтримували безумовне 
підкорення православ’я.11 Таке рішення змусило Смотрицького публічно вибачитися під час 
проведення чергового собору в Києві у серпні 1628 р.12 

                                                      
1 Голубєв, С.Т. (1883). Киевский митрополит Петр Могила и его сподвижники, Т.I.  Київ: Типография 
Г.Т. Корчак-Новацкого, 53-55. 
2 Голубєв, С.Т. (1883). Киевский митрополит Петр Могила и его сподвижники, Т.I.  Київ: Типография 
Г.Т. Корчак-Новацкого, 61. 
3 Голубєв, С.Т. (1883). Киевский митрополит Петр Могила и его сподвижники, Т.I.  Київ: Типография 
Г.Т. Корчак-Новацкого, 68- 73 
4 Голубєв, С.Т. (1883). Киевский митрополит Петр Могила и его сподвижники, Т.I.  Київ: Типография 
Г.Т. Корчак-Новацкого, 74-79 
5 Голубєв, С.Т. (1883). Киевский митрополит Петр Могила и его сподвижники, Т.I.  Київ: Типография 
Г.Т. Корчак-Новацкого, 92. 
6 Голубєв, С.Т. (1883). Киевский митрополит Петр Могила и его сподвижники, Т.I.  Київ: Типография 
Г.Т. Корчак-Новацкого, 136-137. 
7 Голубєв, С.Т. (1883). Киевский митрополит Петр Могила и его сподвижники, Т.I.  Київ: Типография 
Г.Т. Корчак-Новацкого, 158. 
8 Голубєв, С.Т. (1883). Киевский митрополит Петр Могила и его сподвижники, Т.I.  Київ: Типография 
Г.Т. Корчак-Новацкого, 167. 
9 Голубєв, С.Т. (1883). Киевский митрополит Петр Могила и его сподвижники, Т.I.  Київ: Типография 
Г.Т. Корчак-Новацкого, 172-174. 
10 Голубєв, С.Т. (1883). Киевский митрополит Петр Могила и его сподвижники, Т.I.  Київ: Типография 
Г.Т. Корчак-Новацкого, 177. 
11 Голубєв, С.Т. (1883). Киевский митрополит Петр Могила и его сподвижники, Т.I.  Київ: Типография 
Г.Т. Корчак-Новацкого, 185. 
12 Голубєв, С.Т. (1883). Киевский митрополит Петр Могила и его сподвижники, Т.I.  Київ: Типография 
Г.Т. Корчак-Новацкого, 200-202. 
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Згодом, як у праці зазначив дослідник, розпочалася боротьба полоцького архієпископа 
Смотрицького із православ’ям. Так, архієпископом було видано протестацію проти київського 
собору, що призвело до його остаточного переходу на бік уніатства. 

Історик поставив питання про наступну спробу прихильників єднання досягти поставленої 
мети. Так, «коли на сеймі на початку наступного (1629) року православні надали скарги про 
порушення прав своєї релігії з проханням їх поновити, король, по бажанню ультра католицької 
партії, запропонував позивачам укласти угоду з уніатами»1. Однак, як зазначив С. Голубєв, 
представників східної церкви не влаштовували умови, і Київський собор, який відбувся в червні 
того ж року, став провісником невдачі. 

Вчений проаналізував питання щодо підозри київських ієрархів у хиткості релігійних 
переконань Могили та тодішнього київського митрополита Борецького. На відміну від 
Смотрицького, представники православного духовенства прагнули до об’єднання з католицькою 
церквою лише за умови рівності, а не повного підкорення. Також у дослідженні наведено думки 
інших вчених з приводу переходу Смотрицького на бік латино-уніатів2. 

С. Голубєв розглянув питання про внесок П. Могили у розвиток Києво-Печерської лаври. 
У праці окреслено її становище, починаючи з кінця XV ст., та зазначено про вплив руху за 
об’єднання, який розпочався у кінці XVI ст. Як зауважив учений, відбулося морально-релігійне 
оновлення, яке на час зайняття посади архімандрита Могилою вже досить суттєво впливало на хід 
подій. Фундамент його діяльності був закладений попередниками Нікіфором Туром, Єлесеєм 
Плетенецьким та Захарієм Копистенським3. 

Певну увагу автор приділив дослідженню релігійного життя у Києві. Так, наприкінці XVI ст. 
у місті розпочалося формування братства, завданням якого було відстоювання інтересів і захист 
православної церкви, а також турбота про просвітництво4. На його думку, датою остаточного 
утвердження вище зазначеної організації слід вважати 1615 р., коли відбулося об’єднання закладу 
меценатки Єлизавети Гулевич зі школою, яка, можливо, існувала при одній із києво-подільських 
церков5. 

Автор розглянув питання стосовно значення візиту єрусалимського патріарха Феофана 
у 1620 р. до Києва та зазначено, що місто знову стало центром українських земель. Братство 
отримало декілька грамот від нього з настановами та благословенням. Слід указати, що у праці 
також зазначено і про поновлення західно-руської ієрархії, що призвело до невдоволення з боку 
уніатів. Як наслідок, розпочався новий етап боротьби з латино-уніатською пропагандою6. 

У праці досить широко розкрито питання стосовно діяльності П. Могили в перші роки на 
посаді архімандрита. Як зазначив С. Голубєв, архімандрит займався справами щодо відновлення 
прав на втрачені володіння, повертаючи їх шляхом набігів7. Також вчений наголошував на вживанні 
діячем заходів щодо дотримання чернечого способу життя. «Він намагався досягти покращення 
чернечого життя за допомогою настанов», наводячи приклади зразкових особистостей та Божих 
покарань за порушення чернечої обітниці8. У творі надано відомості щодо більш жорстких заходів9. 
Автор у сферу діяльності архімандрита відніс: піклування про зовнішню благоліпність лаври; 
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збирання відомостей про благодатні явища на її території; боротьбу з іншими християнськими 
течіями, такими як католицизм, протестантизм та унія. Дослідником також наведено сказання 
П. Могили, які присвячені власній діяльності1. На думку С.Голубєва, ці твори возвеличують 
історичне значення ієрарха, оскільки вони свідчать про його розуміння сучасного стану речей. 
У роботі розкрито такий важливий аспект діяльності П. Могили, як розвиток друкарської справи. 
За даними Голубєва, в перші роки управління архімандритом було видано понад 15 книг, деякі з них 
аналізує автор2. У творі узагальнено діяльність ієрарха щодо пристойного богослужіння. Науковець, 
окрім цього, проаналізував також діяльність П. Могили, пов’язану із намаганням розширити 
автономію Києво-Печерської лаври. На думку історика, найвизначнішим досягненням ієрарха є 
перетворення лаврської школи у вищий навчальний заклад3. 

У праці С. Голубєв вперше розкрив питання стосовно появи книгодрукування у Києві та 
перших києво-печерських видань. Ним надано відомості про заснування друкарні при лаврі  
в 1615-1616 рр. тодішнім архімандритом Плетенецьким4. 

Становить інтерес матеріал з приводу участі П. Могили у русі на захист релігії в час 
міжцарів’я. Як зазначив науковець, архімандрит проводив переговори із впливовими особами, 
православними корпораціями та намагався об’єднатися із протестантами5. 

Учений не оминув питання стосовно вимог, які висували православні та протестанти у вигляді 
14 пунктів. Так, зокрема, вони прагнули досягти скасування так званих законів проти єретиків та 
трибунальних декретів 1627, 1628, 1629 та 1630 рр., вільного хрещення, шлюбу, зборів, влаштування 
учбових закладів, друкарень. Також у цьому документі можна знайти прояви їхніх прагнень щодо 
вільного доступу до короля, для чого вимагалося призначити двох осіб, які представляли б інтереси 
дисидентів (протестантів) та представників грецького віросповідання6. 

У праці автором проаналізовано питання з приводу розгляду вище зазначених вимог 
спеціальних комісій. Завдяки брошурі віленського братства вчений в подробицях розкрив хід 
засідань комісії, що розглядала справу православних, та звернув увагу на її склад - очільником був 
король Владислав IV, а серед членів групи значилися дисиденти7. 

Окремо С. Голубєв проаналізував приготування сторін до коронаційного сейму. Так, 
наприклад, уніати використовували «літературну зброю», представники східної церкви прагнули 
здобути підтримку з боку козацтва та давали настанови депутатам8. 

У праці оприлюднені редакції статей «для заспокоєння народу руського», прийнятих 
за наполяганням майбутнього короля під час засідання чергової комісії, яку було утворено згідно 
ухваленої постанови на виборному сеймі. За цим документом майже всі права східної церкви були 
відновлені в повному вигляді. 

Науковцем було проаналізовано питання стосовно обрання Могили на посаду митрополита. 
На його думку, це було пов’язано із зацікавленістю православних депутатів, оскільки, по-перше, 
завдяки обранню нових осіб збільшувалася кількість представників східної церкви, що повинно 
було призвести до збільшення її фінансових можливостей, а по-друге, вони вважали, що 
представники духовенства повинні займати провідне становище в суспільстві9. 
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У праці С. Голубєв також приділив увагу питанню щодо поновлення прав православної 
церкви. На його думку, це була одна з найважливіших подій у житті руського народу. Причинами, 
які сприяли подібному успіху, були сприятливі обставини та наполегливість депутатів на засіданнях 
сеймів. Значну роль в цьому досягненні відіграв П. Могила1. 

Вчений розглянув питання стосовно посвячення П. Могили на посаду митрополита у 1633 р. 
та його перших рішень. Автор зазначив, що для події було обрано місто Львів. На його думку, діяч 
передбачив можливий супротив з боку Копинського та його прихильників2. Першим 
розпорядженням митрополита було повернення Софійського собору, церков св. Миколая та 
св. Василя до православної кафедри3. 

У 1898 р. вийшла з друку друга частина праці С. Голубєва «Петр Могила и его сподвижники 
(опыт церковно-исторического исследования)»4. Учений один із перших проаналізував питання 
щодо кадрових змін після проведення виборного сейму у 1632 р. Ним було встановлено причини, 
через які попередні представники східної церкви не влаштовували протести, - розуміння марності 
супротиву та прагнення зберегти хороші відносини з новообраним митрополитом5. 

Значну увагу приділено автором розгляду відносин Могили зі своїм попередником 
Копинським, який не бажав визнавати ієрархічні зміні. Науковець, намагаючись обґрунтувати свою 
позицію, наголошував, що релігійні діячі належали до різних угруповань. Так, останній був 
прихильником консервативізму на відміну від Могили. Дослідник також навів перелік заходів, які 
вживав новий митрополит для вирішення конфлікту, та зауважив, що невдалі спроби Копинського 
у боротьбі з П. Могилою лише посилили його неприхильність до останнього6. 

Певну цінність має думка автора щодо обрання П. Могили на посаду митрополита 
з юридичної та моральної точок зору. Ученим було встановлено мотиви, які використовували 
православні депутати на виборному сеймі 1632 р. під час їхнього наполягання призначити нових 
осіб на нові посади: зацікавленість у збільшенні кількості представників східної церкви; прагнення 
покращити власне матеріальне становище; прагнення обрати очільників, які займають провідне 
становище в суспільстві й належать до литовсько-руської та польської аристократії7. 

С. Голубєв також виявив причини, через які були звільнені попередники, - уникнення нової 
хвилі протестів з боку латино-уніатів, їхня неспроможність вести боротьбу із православною церквою8. 

Одним із перших учений дослідив питання стосовно прийняття так званих «статей 
заспокоєння». Ним була заперечена думка, висловлена у праці «История русской церкви» про те, що 
надання прав та привілеїв представникам східної церкви було особистою справою короля 
Владислава IV. В якості обґрунтування було акцентовано на те, що королівська влада в Речі 
Посполитій виявилась досить обмеженою, тобто без підтримки сеймових постанов володар не міг 
надати підлеглим привілеї за власним вподобанням9. Встановлюючи хід перемовин щодо вирішення 
проблеми заспокоєння православних, С. Голубєв зауважив, що питання про церковні бенефіції було 
одним із головних10. Значний інтерес представляє аналіз затвердженого сеймом диплому 
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в результаті вище зазначених переговорів. Як вказав автор, не зважаючи на меншу кількість 
поступок порівняно із «статтями заспокоєння», ця угода була сприятливою для православ’я, 
оскільки її умовами були повна свобода віросповідання та офіційне поновлення ієрархії. Окрім 
цього король отримав можливість видавати грамоти представникам східної церкви. Як приклад 
історик навів факт призначення П. Могили на посаду митрополита1. 

У роботі С. Голубєва також міститься огляд питання стосовно надання Владиславу IV 
підтримки з боку очільника католицької церкви Урбана VIII у його намаганнях, що, зокрема, 
сприяло остаточному закріпленню привілеїв православних на основі прийнятої на сеймі 1635 р. 
конституції. 

Цінним є також обґрунтування С. Голубєва з приводу ставлення П. Могили до унії 
з католицизмом. На думку автора, надсилання повідомлень до Риму стосовно згоди митрополита 
прийняти унію є хибними, оскільки ієрарх брав участь у перемовинах для того, щоб не налаштувати 
проти себе короля. Також вченим спростовано твердження латино-уніатських авторів про те, ніби 
використання церковним діячем латинських джерел при написанні праць є свідченням його 
прихильності до унії. Слід зазначити, що історик, відносно сподівань Могили здобути посаду 
патріарха після прийняття унії, вказав на те, що подібний хід подій міг відбутися лише за умови 
визнання почесного головування католицького очільника2. 

Значний інтерес щодо історії релігії становить праця М. Василенка «Очерк русской истории 
(1505-1650). Литовско-русское государство и Украина», яку він опублікував у 1911 р.3 Вчений 
дослідив нові аспекти релігійної історії Литовської держави та Речі Посполитої. Так, науковець 
робить висновок, що, починаючи з укладання Кревської унії у 1386 р., католицтво почало проникати 
на руські землі, а із середини XV ст. протестантські та інші течії також. Було піднято питання щодо 
збереження православ’я шляхом розповсюдження церковних книг, створення осередків, на яких 
обговорювались питання релігії, заснування шкіл, організації братств при церквах тощо4. 

М. Василенко поглиблено дослідив питання щодо укладання Брестської унії у 1596 р. Значне 
місце у його роботі приділено розгляду літературної полеміки, яка розпочалася після її укладання. 
Так, вчений зазначив, що у 1597 р. написано декілька творів про Брестський собор: «Ектезис», 
в якому описано хід подій на соборі; «Синод брестський та оборона брестського синоду» Петра 
Скарги, який виступав проти участі мирян у церковних справах. У відповідь один із представників 
острозького гуртка Христофор Філалет написав «Апокрисис», заявивши про підтримку мирян та 
піднявши питання про утиски католиками православних5. 

Аналізуючи становище православ’я у першій половині XVII ст., дослідник наголосив, що 
метою політики тодішніх митрополитів Іпатія Потія та Йосифа Рутського було окатоличення 
українського народу. Дослідник доводить, що саме українське козацтво стало порятунком для 
православного духівництва. Так, у 1620 р. за підтримки гетьмана Сагайдачного, єрусалимський 
митрополит Феофан посвятив Борецького київським митрополитом, а також шість православних 
єпископів на українські та білоруські кафедри. Однак у 20-х рр. з боку польського уряду посилилися 
репресії6. 

Авторові вдалося більш повно розглянути роль П. Могили, якого у 1632 р. обрали київським 
митрополитом. У праці також зазначено про поділ єпархій між уніатами та православними. Такі 
рішення з боку сейму за сприяння короля були прийняті, зокрема, через загрозу нової війни 
з Росією. За рішенням голови київської митрополії братську школу було реорганізовано в колегію, 
яка стала культурним та релігійним осередком в Україні та Білорусі. За своїм характером цей 
освітній заклад не був національним, оскільки в ньому переважали латинська мова, польсько-
латинська культура та церковний елемент. Результатами літературної діяльності митрополита стала 
робота «Камінь», спрямована проти колишнього ректора братської школи Саковича, який перейшов 
на бік унії. Також, шляхом редагування богословських книг, П. Могила домігся повернення 
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Софійського собору до православ’я. М. Василенком зроблено загальний обґрунтований висновок 
щодо зміцнення православна церкви завдяки зусиллям митрополита Могили1. 

Слід акцентувати, що певний інтерес становить праця В. Пархоменка «Древнерусская княгиня 
Святая Равноапостальная Ольга», видана у 1911 р.2 Автор поставив питання про наслідки прийняття 
княгинею християнства. На його думку, ця подія могла покласти початок християнізації Русі, що 
привело б до «приєднання до родини культурних країн, сприяло появі та утвердженню в ній 
просвітництва, розвитку мистецтва тощо»3. 

На основі літописних даних автор вперше надав біографічні відомості щодо княгині Ольги. 
Так, на його думку, вона мала варязьке походження. Переходячи до аналізу діяльності княгині, 
автор наголошує на проведенні нею адміністративної реформи з метою перетворити християнство 
на панівну релігію в державі. 

Історик поставив під сумнів літописні дані стосовно візиту Ольги до Константинополя у 955 р. 
Так, за даними праці імператора Костянтина Багрянородного, ця подія сталася у 957 р., а за даними 
руського письменника Якова Мнихома хрещення княгині відбулося в Києві у 954 р. Пархоменко 
дослідив обставини хрещення Ольги. Погоджуючись з візантійським імператором щодо дати візиту 
до Константинополя, дослідник співставив руські, західні та візантійські джерела аби дати відповідь 
на питання з приводу часу хрещення княгині. Автор уважав, що Ольга, можливо, на Русі у 954 чи 
955 рр. дізналася про християнство, а у 957 р. здійснила невдалий візит до Константинополя, де їй 
було відмовлено у намаганні охреститися та у спробах поріднити сина Святослава із візантійською 
принцесою. Після цього у 959 р. княгиня розпочала переговори із Священною Римською імперією. 
Однак спроби навернення християнства західного зразка не мали успіху. В. Пархоменко виявив 
декілька причин цієї невдачі, зокрема, відкладення візиту єпископа Адальберта, який мав стати 
послідовником покійного Лібуція, завдяки чому княгиня «мала час переконатися в неприродності 
своїх надій на далекий Захід, між тим у Києві все їй нагадувало про Візантію, і вона, звичайно, 
спілкувалася з християнами, які духовно були пов’язані з Царгородом та Східною церквою»4. Було 
здійснено ще один візит до Константинополя, на думку автора приблизно у 960 р, і, нарешті, 
княгиню охрестили. Ініціатива цього разу була за Візантією, яка прагнула отримати військову 
допомогу. Дана подія відбулася вже в часи правління Романа II. Дата поїздки визначена, зокрема, 
на основі матеріалів хроніки Регінона. Також В. Пархоменко зробив припущення щодо можливого 
перекручування подробиць обох візитів княгині у відомостях руських літописів щодо перебування 
Ольги у Царграді5. 

Причиною невдалих спроб поширити християнську релігію на Русі стало, на думку 
дослідника, відставання в «історичному прозрінні» населення. Так, було наведено дані руських 
літописів про відмову Святослава прийняти християнство. Цю справу втілив в життя вже 
Володимир Великий. 

Темі прийняття християнства присвячена праця В. Пархоменка «Начало христианства Руси. 
Очерк из истории Руси IX-X вв.» 1913 р.6 Заслугою вченого був розгляд питань про історію 
християнства до появи Русі, походження держави, християнство у Тмутараканській Русі, діяльність 
та походження князів, вибір Володимира на користь Візантії тощо. 

Автор дослідив причину прийняття Руссю нової релігії. На думку дослідника, літописні 
свідчення про відправлення делегації легендарні. Пояснюючи причини вибору князя на користь 
Візантії, він акцентував на велич, культуру та політико-економічні зв’язки обох країн. Серед 
причин, які сприяли зміні релігії, автор виділяє можливість духовно-матеріального прогресу, 
встановлення тісних контактів з більш розвинутими народами. 

                                                      
1 Василенко, М.П.(2006). Вибрані твори у трьох томах. Т. I. Київ: «Юридична думка», 437-438. 
2 Пархоменко, В.А. (1911). Древнерусская княгиня святая равноапостальная Ольга(вопрос о крещении ее). 
Київ: Тип. «С. В. Кульженко». 
3 Пархоменко, В.А. (1911). Древнерусская княгиня святая равноапостальная Ольга(вопрос о крещении ее). 
Київ: Тип. «С. В. Кульженко», 1. 
4 Пархоменко, В.А. (1911). Древнерусская княгиня святая равноапостальная Ольга(вопрос о крещении ее). 
Київ: Тип. «С. В. Кульженко», 16-17. 
5 Пархоменко, В.А. (1911). Древнерусская княгиня святая равноапостальная Ольга(вопрос о крещении ее). 
Київ: Тип. «С. В. Кульженко», 18. 
6 Пархоменко, В.А. (1913). Начало христианства Руси. Очерк из истории Руси IX-X вв. Полтава: 
Электрическая типография Г.И. Маркевича. 
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Можна констатувати, що внесок вченого в розробку питання полягає в аналізі хронологічної 
послідовності хрещення Володимира та киян. Дослідник дотримувався гіпотези О. Шахматова, 
за якою це сталося в один і той самий час. Окремо автором було надано аргументи на користь 
твердження щодо обізнаності війська про зміну релігії володаря. Поспішність у прийнятті цього 
рішення науковець пояснював спробою скористатися складним становищем Візантії з метою 
встановлення зв’язків з нею та створення відповідної обстановки у час прибуття візантійської 
принцеси до Києва. 

Слід зазначити, що автор погоджувався із літописними даними з приводу прийняття 
християнства на Русі у 988 р. Дослідником було розглянуто також питання з приводу легендарної 
«корсунської перемоги»1. 

Іншою, не менш важливою, є тема, досліджена в розділі «Значение и результаты крещения 
Владимира и киевлян. Отношение Владимира к Византии и время учреждения на Руси митрополии. 
Успехи христианства на Руси при Владимире». На думку дослідника, Володимир намагався після 
прийняття хрещення підтримувати відносини із Заходом аби запобігти цілковитому впливу Візантії. 

В. Пархоменко також розглянув питання щодо причин відсутності митрополії на Русі. На його 
думку, це пояснювалося небажанням мати церковну залежність від візантійців та через те, що 
«християн на Русі було ще небагато»2. «Завдання Володимира, - вважає автор, - перш за все було 
місіонерське, а не церковно-організаційне, - повинно було спонукати його до церковного зближення 
переважно зі слов’янською Болгарією, яка могла надати йому слов’янські богослужбові книги, 
слов’янську писемність та перших слов’янських священиків»3. Пояснюючи успіхи у справі 
хрещення, автор зазначив, що за межами Києва цей процес проходив дещо повільніше, особливо 
на півночі, «тривалий час зберігалися старі основи народного життя та суспільного устрою Русі»4. 

У праці В. Пархоменком доведено, що головними носіями нової для Русі християнської релігії 
були князі; християнство спершу з’явилося в Тмутараканській Русі ще на початку IX ст.; північна 
Русь до правління Володимира Великого була язичницькою; процес поширення християнства 
до правління Володимира був дуже повільним. В IX-X ст., як зазначив автор, у київському 
суспільстві переважав язичницький елемент, що чинило опір спробам навернути християнство, і 
спочатку ця релігія з’явилася на території Русі відповідно східному зразку. 

У 1916 р. опубліковано написаний В. Ляскоронським нарис «Главнейшие черты общественно-
политической и церковно-религиозной деятельности князя Владимира Святого и его заслуг 
в отношении Русской земли»5. На думку дослідника, прагнення греків, починаючи з III чверті X ст. 
встановити тісні відносини, поширити християнство та культуру на Русь, були пов’язані з напливом 
кочовиків у цей час, що загрожувало втраті торговельних шляхів6. 

Автор зробив вагомий внесок у дослідження питання про історію прийняття християнства. 
Ним було, зокрема, виділено дві причини, які сприяли процесу християнізації, - суспільно-
економічна та військово-політична. Також наближення Русі до Візантії у культурному та 
релігійному відношенні сприяло активізації відносин цих країн та їхній підвищеній взаємодії. Для 
першої прийняття єдиної монотеїстичної релігії, зокрема, сприяло згуртуванню населення для 
протидії кочовикам. 

Істориком у праці поставлено під сумнів літописні свідчення щодо християнізації Русі, 
зокрема, що стосується місця прийняття нової релігії Володимиром та його вимоги одруження 
із сестрою імператора Василя ІІ. Автор висловив припущення, що літописний Корсунь міг бути 

                                                      
1 Пархоменко, В.А. (1913). Начало христианства Руси. Очерк из истории Руси IX-X вв. Полтава: 
Электрическая типография Г.И. Маркевича, 180. 
2 Пархоменко, В.А. (1913). Начало христианства Руси. Очерк из истории Руси IX-X вв. Полтава: 
Электрическая типография Г.И. Маркевича, 183. 
3 Пархоменко, В.А. (1913). Начало христианства Руси. Очерк из истории Руси IX-X вв. Полтава: 
Электрическая типография Г.И. Маркевича, 185. 
4 Пархоменко, В.А. (1913). Начало христианства Руси. Очерк из истории Руси IX-X вв. Полтава: 
Электрическая типография Г.И. Маркевича, 186. 
5 Ляскоронский, В.Г. (1916). Главнейшие черты общественно-политической и церковно-религиозной 
деятельности князя Владимира Святого и его заслуг в отношении Русской земли. Нежин: Типо-лит 
«Печатник» бывш. Меленевского. 
6 Ляскоронский, В.Г. (1916). Главнейшие черты общественно-политической и церковно-религиозной 
деятельности князя Владимира Святого и его заслуг в отношении Русской земли. Нежин: Типо-лит 
«Печатник» бывш. Меленевского, 6-11. 
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частиною Києва. Гіпотеза стала підгрунтям для висновку В. Ляскоронського про те, що 
християнство з’явилось на Русі ще у IX ст.1 

Заслуговує на увагу висновок автора щодо сприяння православ’я централізації руських 
племен та щодо здійснення спроб поширення християнства місіонерами із Західної Європи, які 
водночас намагалися займатися і політичними справами. Так, у X ст. єпископ Брунон, окрім читання 
проповідей, прагнув посприяти укладанню союзу печенігів із Володимиром2. 

Отже, питання історії християнської релігії, проблеми її становлення та розповсюдження 
в Україні всебічно досліджувались науковцями Київського університету. Праці видатних вчених, 
зокрема, М. Василенка, С. Голубєва, В. Ляскоронського та В. Пархоменка щодо релігійної історії є 
вагомим внеском у розвиток вітчизняної історичної науки. Науковцями встановлено важливі дати 
щодо християнізації Русі, визначено провідні ролі очільників київської держави та церкви, 
висвітлено спроби поширити християнство на руській території ще за часів правління княгині 
Ольги, значення та наслідки зміни релігії князем Володимиром. 

С. Голубєв, зокрема, проаналізувавши діяльність київського митрополита Петра Могили, 
ймовірно, першим встановив дату його народження та дослідив юнацькі роки майбутнього 
митрополита, а також вперше розкрив питання стосовно появи книгодрукування у Києві та перших 
києво-печерських видань. М. Василенком зроблено загальний обґрунтований висновок щодо 
зміцнення православної церкви завдяки зусиллям митрополита П. Могили. 

В. Ляскоронський, досліджуючи діяльність князя Володимира, виокремив причини, які 
сприяли процесу християнізації Русі. В. Пархоменко дійшов висновку, що уведення нової релігії 
було історично необхідним, оскільки, як наслідок, уможливлювало духовно-матеріальний прогрес, 
встановлення тісніших контактів з більш розвинутими народами. Також автор піддав сумніву 
літописні свідчення щодо руських делегацій та хронологічної послідовності хрещення Володимира 
та киян. 
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СLUBS IN THE DAILY LEISURE OF  

THE RURAL POPULATION IN USSR  

IN 1950-1960-S (BASED ON CHERNIHIV REGION) 

The article considers the place of clubs in the everyday leisure activities of the population 

of rural areas. It also describes problems in the functioning, financing and material providing 

of cultural organizations through the prism of the submitted letters and complaints of local 

residents to the authorities and print media. Also the author characterizes forms of participation 

of peasantry in activity of clubs. The attitude of villagers to these institutions and various types 

of recreation organized by them were analyzed. There were highlighted peculiarities 

of ideological propaganda in the rural regions, a specific tool of which were clubs. The author 

considered the place of cultural institutions in educational and propaganda work among 

the peasantry, which was determined by the leadership of local party-state entities. 

Key words: peasants, club, workshop, everyday life, leisure, Chernihiv region. 

Дозвілля займає важливе місце в житті будь-якої людини. У радянську епоху партійно-
державне керівництво намагалось поставити під контроль діяльність закладів культури та впливати 
й контролювати дозвілля населення. Клуби вважались не просто місцем відпочинку, їх діяльність 
в часи існування СРСР була продовженням ідеологічної діяльності КПРС у формі культурно-
просвітницької роботи1. Проте, важливим аспектом для розуміння їх ролі в житті сільського 
соціуму, залишалась власне ставлення місцевого населення до їх діяльності. 

Це питання є актуальним в сучасних умовах, коли в умовах глибокої демографічної та 
економічної кризи в сільській місцевості України постало питання про забезпечення якісного 
функціонування системи закладів культури. 

Повсякденний вплив державних, партійних та громадських структур на сільське населення 
на низових ланках є мало досліджуваною темою в соціальній історії селянства в радянську епоху. 
Останніми роками з проблематики діяльності клубів в сільській місцевості побачили світ наукові 
праці Комєтчикова І.2, Романюка І.3, Булах Т.4, в яких висвітлено особливості функціонування, 
забезпечення, просвітницької та ідеологічної роботи сільських клубів. Проблемі стану закладів 

                                                      
1 Комєтчиков, И.В. (2014). Клубные учереждение в культуре повседневного досуга села Центрального 
Нечерноземья 1945-1953 гг. Грамота 12(50). <http:www.gramota.net/materials/3/2014/12-3/22.html>  
(2017,  травень, 25). 
2 Комєтчиков, И.В. (2014). Клубные учереждение в культуре повседневного досуга села Центрального 
Нечерноземья 1945-1953 гг. Грамота 12(50). <http:www.gramota.net/materials/3/2014/12-3/22.html>  
(2017,  травень, 25). 
3 Романюк, І.М. (2010). Сільські клуби в 1950-х – середині 60-х рр. ХХ ст.: наростання кризи. Наукові записки 
Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія : Історія. вип. 17 
Вінниця: ТОВ Нілан-ЛТД, 33-37. 
4 Булах, Т. (2015). Внесок колгоспів у розбудову культурно-освітньої та соціально-побутової інфраструктури 
українського села доби відлиги. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету 
імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія вип. 1. Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 125-129. 
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культури та соціальної інфраструктури на селі у повоєнний період присвячені роботи Рибака І.1, 
Мічуди В2. Проте питання саме ставлення населення до їх діяльності залишається практично поза 
увагою і тому потребує додаткового висвітлення. Метою цієї статті є аналіз ролі клубів 
у повсякденному житті селянства в 50-60-х роках ХХ ст., на прикладі Чернігівської області УРСР. 

Для розкриття цієї теми доцільно розглянути такі аспекти як специфіка ідеологічної роботи 
на селі; особливості функціонування закладів культури в сільській місцевості; участь місцевого 
населення в роботі клубів та їх гуртків; ставлення селянства до функціонування цих установ; скарги 
та листи з приводу їх незадовільної діяльності до органів влади та ЗМІ. 

У повоєнні роки центром усього культурного життя на селі були клуби. Післявоєнне 
становище поставило перед ними нові вимоги, адже вони на селі були одночасно кінозалом, 
лекторієм і місцем відпочинку3. Отже, не дивно, що вони відігравали важливу роль в повсякденному 
житті селянства. 

У складні суперечливі процеси в соціально-економічній і духовній сферах суспільства на межі 
50-х – середині 60-х рр., виявили необхідність якісних змін у діяльності сільських клубів, оскільки 
нова економічна ситуація вимагала перегляду їх ролі, функцій і значення, переосмислення 
вкорінених стереотипів, сформованих традиційних напрямів та форм роботи4. Діяльність клубів 
була сконцентрована на кількох напрямках, в межах визначених директивами партійно-державного 
керівництва відповідно до пануючої ідеології, яка передбачала, що через активна ідеологічна та 
культурно-просвітницька робота цих закладів забезпечить підтримку сільського населення при 
реалізації соціально-економічних планів держави. Як результат основними напрямками роботи цих 
закладів була інформаційна та пропагандистська робота, тоді як творчій стороні приділяли значно 
менше уваги. 

В УРСР в досліджуваний період діяли сільські, колгоспні клуби. Загалом заклади культури 
в сільській місцевості перебували в скрутному становищі, оскільки до них застосовували 
залишковий принцип фінансування, що призводило до того, що в селах не вистачало 
найнеобхіднішого: кіноустановок, книг, журналів, радіоприймачів, меблів, коштів для ремонту 
будівель, відчувалась нестача кваліфікованих працівників, ці проблеми не рідко перекладались 
на плечі керівників місцевих господарств. Клуби залежали від фінансування місцевими артілями, 
кошти на них виділяли за рішенням зборів членів артілі та з дозволу правління, але не завжди їх 
втрачали за призначенням, до того ж з числа своїх працівників не завжди можна була знайти 
відповідальну особу, що буде займатися культурно-просвітницькою роботою. Будівельні матеріали 
заготовлені Укоопспілкою для будівництва та ремонту колгоспних клубів не рідко 
використовувались господарствами не для визначених цілей. Не рідко приміщення клубів були 
не підготовленні до потреб відвідувачів, оскільки знаходились в колишніх переобладнаних храмах, 
житлових будинках, не отоплювались в холодну пору року, не мали достатньої кількості меблів, 
необхідного для функціонування інвентарю та реквізиту. 

Розуміючи важливість задоволення культурних потреб селянства держава намагалась 
поліпшити ситуацію. у січні 1950 р. з метою усунення недоліків у культурному будівництві була 
прийнята Постанова ЦК КП(б)У “Про стан і заходи поліпшення будівництва клубних приміщень 
у сільській місцевості”, що мала стимулювати розвиток мережі закладів відпочинку в УРСР. 
Як результат в Чернігівському районі Чернігівської області в 1947 р. було лише 14 сільських клубів, 
то як в 1951 р., вже – 265. До будівництва закладів культури партійно-державне керівництво активно 
залучало у вільний час від роботи в колгоспах селян, апелюючи до необхідності забезпечення 
духовних потреб населення та використовуючи бажання місцевих жителів, особливо молоді, мати 
організовані місця відпочинку. Для забезпечення клубів фаховими кадрами з 1956 р. були 
організовані 6-місячні курси для підготовки фахівців із культурно-масової та виховної роботи, які 

                                                      
1 Рибак, І. (2000). Соціально-побутова інфраструктура українського села. Кам’янець-Подільський, 304. 
2 Мічуда, В. (2014). Діяльність сільських закладів культури в 1945 – середині 1950-х рр. Наукові записки 
з української історії. вип. 34 Переяслав-Хмельницький, 78-84. 
3 Мічуда В. (2014) Діяльність сільських закладів культури в 1945 – середині 1950-х рр. Наукові записки 
з української історії. вип. 34 Переяслав-Хмельницький, 78. 
4 Романюк, І.М. (2010). Сільські клуби в 1950-х – середині 60-х рр. ХХ ст.: наростання кризи. Наукові записки 
Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія : Історія. вип. 17. 
Вінниця: ТОВ Нілан-ЛТД, 34. 
5 Державний архів Чернігівської області. Фонд Р-1279, Справа 1, Опис 1, Арк. 32. 
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проводилися за рахунок коштів колгоспів та профспілок. Досить часто працівники закладів 
культури суміщали роботу в них із основною роботою в колгоспі, школі, дитсадку. 

Однією із поширених форм культурно-освітньої роботи на селі були різноманітні гуртки, що 
створювались при клубах з урахуванням інтересів колгоспників. Заняття в них, як і вся клубна 
робота, проводились безкоштовно. Основною метою гуртків було поглиблення масово-політичної 
роботи і більш повне задоволення різноманітних духовних запитів сільського населення1. Існували 
хорові, драматичні, літературні, фізкультурні гуртки. Репертуар гуртків художньої самодіяльності 
був різноманітним, в ньому були гуморески, п’єси, танцювальні та музикальні номери. Наприклад, 
колектив клубу с. Понориця в Чернігівській області за 2 місяці 1963 р. дав 12 музикальних концертів 
та поставив 3 п’єси: «сватання на Гончарівці», «По ревізії», «Поєдинок»2. 

Значною популярністю користувались концерти, пам’ятні вечори присвячені пам’ятним 
датам, відзначенням державних свят, шанування місцевих «ударників соціалістичної праці», 
відзначення успіхів в діяльності місцевого господарства при виконанні або перевиконанні плану. 
Наприклад, тематичний вечір в клубі в с. Борзна Бахмацького району колгоспу «Україна», що 
проходив 16 квітня 1963 р. мав назву «Свято весни» та включав велику кількість різноманітних 
заходів3. Спочатку виступив керівник місцевого господарства, охарактеризувавши стан проведення 
весняно-польових робіт, далі відзначив передовиків та ударників виробництва, висловив надію на 
перевиконання цьогорічного господарського плану. Наступним слово взяв голова місцевої 
парторганізації, він відзначив успіхи сільського господарства району, області та республіки 
в цілому, згодом розкритикував наявність в громаді п’яниць та «тунеядців», які не працюють 
добросовісно в колгоспі, закликав правління артілі до організації контролю за проведенням 
просвітницької роботи в колективі. Далі відбулись виступити членів хорового та драматичного 
гуртків місцевого клубу, вечір закінчувався переглядом кінофільму пропагандистського змісту. 

Важливим аспектом діяльності сільських клубів стала організація та проведення переглядів 
кінофільмів. У місцевих партійно-державних органах Чернігівської області, керівники обкому 
КП(б)У й облвиконкому в післявоєнний період зазначали, що кінематограф є більш потужним 
агітаційним інструментом ніж преса та радіо, а тому має бути одним із ключових засобів пропаганди 
на селі4. Значною проблемою залишалось питання оплати роботи пересувних кіноустановок 
колгоспами, через що виникали борги перед «Головкінопрокатом», як наслідок значна частина 
господарств не мала змоги оплачувати кіносеанси, а тому залишала колгоспників без перегляду 
кінофільмів. Значною проблемою для проведення кіносеансів ставали періодичні перебої 
з постачання електричного струму. 

Додатковим навантаженням на плечі працівників закладів культури лягав обов’язок участі 
в роботі організованих партійним активом агітаційно-культурних бригад, які мали у весняно-літній 
період під час сівби чи збирання врожаю проводити виїзні концерти в полі для організації 
відпочинку колгоспників на місцях за участю представників місцевої художньої самодіяльності, що 
мало на меті стимулювати серед селянства бажання до виконання господарських планів, що 
висвітлювалось в місцевій пресі. Наприклад в Носівському районі, Чернігівської області у 1961 р. 
діяло 8 таких бригад, що давали по 3-4 концерти на день, в репертуарі яких були промови агітаторів 
та місцевих партійних керівників, виступи хорових колективів, баяністів, постановки гуморесок та 
невеликих п’єс5. 

У сільських клубах також проводились різноманітні заходи, не пов’язані безпосередньо 
із відпочинком, серед них збори членів артілі, засідання товариських судів, зібрання партійно-
комсомольського активу, зустрічі із представниками керівництва району, виступи агітбригад, 
урочистості до святкування державних свят та пам’ятних дат. Нагородження передовиків 
виробництва та ударників соціалістичної праці. 

У той же час місцевий партійно-комсомольський актив звертав увагу на низький рівень 
ідеологічно-виховної роботи відповідними працівниками серед населення в закладах культури. 

                                                      
1 Романюк, І.М. (2010). Сільські клуби в 1950-х – середині 60-х рр. ХХ ст.: наростання кризи. Наукові записки 
Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія : Історія. вип. 17. 
Вінниця: ТОВ Нілан-ЛТД, 34. 
2 Успіхи місцевого клубу (1963, квітень 20). Деснянська правда, 45, 4. 
3 Свято весни в Борзні (1963, квітень 17). Деснянська правда, 44, 3. 
4 Державний архів Чернігівської області. Фонд Р-5036, Спр 789, Опис 4, Арк. 13. 
5 Приїхали підтримати хліборобів (1961, серпень 16). Деснянська правда, 88, 3. 



EUROPEAN PHILOSOPHICAL AND HISTORICAL DISCOURSE • Volume 3 Issue 2 2017 

 75 

Наприклад, в с. Тиниця Бахмацького району основу діяльності клубу становлять кіносеанси, танці, 
прослуховування музики, практично не проводиться ідеологічна робота серед місцевих жителів, не 
вистачає журналів та агітаційних матеріалів, оскільки завідуючий не бажає цим займатись1. Досить 
часто представники сільського активу зауважували в своєму спілкуванні з представниками влади, 
що відсутність в невеликих селах та хуторах клубів чи їх не систематична робота сприяє тому, що 
селяни змушені самі організовувати самостійно свій відпочинок, влаштовувати гулянки 
з вживанням спиртного, ігноруючи зауваження зі сторони, апелюючи до того, що інших форм 
відпочинку просто не має в селі. До речі, самі селяни постійно звертались до районного та 
обласного керівництва з метою отримання підтримки та фінансування будівництва нових і ремонту 
діючих клубів, оскільки були зацікавлені в різноманітності повсякденного відпочинку на селі. 

У місцевих клубах також відбувались сімейні свята, в основному весілля, які проводились 
у відповідних «кімнатах щастя» з процедурою реєстрації шлюбу за присутності місцевого 
керівництва, яке урочисто вручало свідоцтво молодятам2. Не рідко у них відбувалась невеликі 
концерти за участі представників місцевої самодіяльності на честь проводів молодих хлопців 
на службу до армії3. 

Досить часто селяни скаржились на якість відпочинку в клубах. Наприклад надходили листи 
до обласної газети про роботу клубу с. Долинське Менського району та в с. Галасівка Бахмацького 
району мали місце зриви кіносеансів, пропуск відвідувачів без квитків, розпиття спиртного, бійки, 
пошкодження меблів, хуліганські дії4. Поширеним явищем були скарги на роботу самих клубів та їх 
працівників. Наприклад, заклади культури Менського району періодично не працювали, адже це 
майже завжди залежало від волі завідуючого, часто працівники знаходяться в не тверезому стані, 
гроші не всі колгоспи регулярно виділяють на клуби, їх період роботи нерідко припадає тільки 
на робочі дні, коли більшість місцевих жителів не можуть прийти через особисті справи чи роботу 
в підсобних господарствах5. У с. Курінь Бахмацького району завідуючий використовує клубний 
баян для своїх цілей, гуляє в знайомих та друзів, а клуб в цей час залишався закритим6. Поширеним 
явищем були скарги на якість кіносеансів, адже нерідко селянам доводилось йти кілька кілометрів 
до клубу, який міг не працювати з різних причин (поломка кіноапарату, відсутність струму, 
не прибуття пересувної кіноустановки), у той же час в клубах могло не вистачати стільців, 
кіноплівки могли бути погано змонтованими, якість зображення низьким, власне перегляд могли 
призначити на пізню годину, тоді доводилось повертатись з клубу вночі о 3-й чи 4-й годині ночі7. 

У сільських клубах не рідко форми відпочинку залежали власне від побажань селян, 
наприклад в них досить часто грали в карти, доміно, вживали спиртні напої, а керівництво клубів на 
це нерідко мало звертали увагу, намагаючись не псувати стосунки з відвідувачами8. 

Електрифікація сільської місцевості широко розгорнута в «хрущовську добу» також вплинула 
на повсякденний відпочинок селянства в клубах. З підключення до мережі цих установ це дало 
можливість розмістити стаціонарні кіноустановки, встановити радіоприймачі, радіоли, проводити 
в більш зручних у мовах більше часу для відпочинку9. У той же час в селах де підключення 
до електромережі ще не відбувалось клуби працювали значно менше часу, проведення кіносеансів 
залежало від роботи бригад пересувних кіноустановок, які нерідко ламались або могли не дістатись 
до віддалених сіл через бездоріжжя. Варто зауважити, що при електрифікації сільської місцевості 
в першу чергу підключали господарські та адміністративні будівлі колгоспів, сільради, а вже потім 
клуби, будинки культури,магазини, фельдшерсько-акушерські пункти, школи, дитсадки, в останню 
чергу житлові приміщення самих колгоспників, що яскраво свідчить про ставлення влади 
до питання забезпечення культурних та соціально-побутових потреб селянства. 

Ставлення та участь в діяльності сільських та колгоспних клубів серед населення було 
різноманітним в залежності від обставин, в залежності від пори року, особистих стосунків 

                                                      
1 Чому важливо працювати з людьми на місцях (1961, січень 23). Деснянська правда, 7, 2. 
2 Нові обряди (1963, жовтень 2). Деснянська правда, 96, 5. 
3 Наші захисники (1963, жовтень 2). Деснянська правда, 96, 6. 
4. Скільки це буде тривати? (1963, травень 27). Деснянська Правда, 54, 6. 
5 Відбулась обласна нарада керівників закладів культури (1963, жовтень 29). Деснянська правда, 104, 5. 
6 Листи до редакції (1959, січень 30). Ленінський прапор, 6, 2. 
7 Коли кіно побачать в нашому селі? (1959, червень 17). Правда Прилуччини, 54, 3. 
8 Чому не звертають увагу? (1963, березень 9). Деснянська правда, 34, 4. 
9 Підсумки виконання плану електрифікації області за 1962 р. (1963, січень 4). Деснянська правда, 2, 3. 
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із працівниками закладів культури, програми заходів та репертуару, вікової категорії відвідувачів. 
Селяни активно відвідували кіносеанси, концерти місцевих та районних гуртків художньої 
самодіяльності, менше проявляли інтересу до заходів пов’язаних із відзначенням пам’ятних дат, 
державних свят, прослуховування радіопередач, літературних вечорів. Значно поширеними були 
настільні ігри (шахи, шашки). Серед молоді великою популярністю користувались клубні танці, 
прослуховування музики, якщо у селі не було клубу або він не працював молоді люди відвідували 
схожі заклади в сусідніх селах. 

Найменше активність селяни виявляли цікавості до роботи гуртків із вивчення комуністичної 
ідеології та перегляду агітаційної літератури. Наприклад, в колгоспі імені Жданова в Бахмацькому 
районі, селяни рідко беруть участь агітаційного гуртка або приходять в невеликій кількості. 
Просидівши з півгодини поговоривши про свої проблеми, переглянувши кілька сторінок 
агітматеріалів, вони йдуть додому. На запитання працівника:« Чому вони не хочуть відвідувати 
гурток?». Селяни відповідали: «Нам сказали, ми записались, але в нас стільки справ вдома, що вгору 
ніколи глянуть!»1. Такі факти яскраво показують незацікавленість селян у вивченні основ 
комуністичної ідеології в гуртках, вони віддавали перевагу вирішенню своїх особистих проблем, 
роботі в підсобних господарствах, що було свідченням номінального, демонстративного інтересу до 
питань, які мало стосувались їх життєвих проблем. 

Загалом масова сільська культура, що виражалась у формі проведенні заходів в сільських 
клубах, як і самі установи, користувались популярністю серед місцевого населення. Окрім звичного 
відпочинку в них селяни могли зустрітись зі друзями та знайомими, обговорити останні новини, 
послухати місцевих колгоспних та партійних керівників, ознайомитись з плітками, зав’язати 
стосунки в неформальній атмосфері. 

Отже, сільські клуби займали дуже важливе місце в повсякденному дозвіллі місцевого 
населення, що виражалось в участі селянства в проведенні різноманітних заходів, роботі в гуртках. 
Заклади культури в сільській місцевості виконували функцію інструменту пропаганди 
комуністичної ідеології та радянського способу життя. Не зважаючи на партійно-державний 
контроль за діяльністю закладів культури на селі, відвідувачі все ж мали вплив на різноманіття 
форм відпочинку, що нерідко залежало від їхньої ініціативи. Фінансування клубів за залишковим 
принципом та неможливість колгоспів виділення коштів у достатньому обсязі спричиняло 
до проблем із матеріальним забезпеченням цих установ. Важливість сільських клубів 
в повсякденному житті селян також засвідчує кількість скарг та листів від населення до органів 
влади та преси з метою поліпшення якості їх роботи та обслуговування відвідувачів, розширення 
репертуару, урізноманітнення проведених заходів контролю за діяльністю працівників закладів 
культури. 
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UNDER THE PRESSURE OF TRADITION:  

CULTURAL MEMORY IN UKRAINE 

In Ukraine it is proceeding the transformation of collective memory content. It has been 

manifested in the overturn of old idols, in name changes of the cities, towns and streets, 

in archival work boom on the study of family trees. It grows the interest in the artifacts 

of traditional ethnic culture. On the one hand, there are reasons to conclude the Soviet historical 

narrative has been devalued. On the other hand, it coursed the intensification of alternative 

historical searches, the "short" narratives creation and the perpetuation of recent events. 

Ukraine for its temporal narrative belongs to cultures of oblivion. Because of political oppression 

of Ukrainian language in previous centuries the code of its self-description was not formed till 

the end. The object of this research is nonverbal – sensory and emotional – components of social 

memory, transmitted in folk traditions, aesthetics of arts and crafts. Scientific novelty 

of the research is on the re-actualization of traditional heritage of Ukrainian culture as 

a repository of social memory in the context of global diversity trends.  
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traditional culture 

Процеси та засоби накопичення інформації про минуле є визначальними для 
самоідентифікаційних візій спільноти. Такий складний феномен, як колективна пам’ять, є 
результатом не лише збереження спогадів про минуле, але і їх забування. Колективна пам’ять має 
свої темпоральні режими, що відрізняються як інтенсивністю емоційного переживання при 
пригадуванні, так і способом подальшої культурної символізації колишніх подій. Так, Ян Ассманом, 
розрізняє культурну та комунікативну пам’ять спільноти. Остання характеризується, як актуальна, 
базована на емоціях та безпосередньому образному переживанні. Її змістом є те, що засвідчилось 
безпосереднім учасницьким досвідом чи знайомством зі свідками історичних подій. 

Однак комунікативна пам’ять не є виключно індивідуальним набутком. Факт буття 
очевидцями чи й учасниками певних важливих подій об’єднує людей у групу з «однаковим 
знаменником» соціальної участі. Їх коннективна структура базується на спільності пригадування. 
Індивідуальним пластом пам’яті є хіба власні відчуття, а сам спогад, як можливість переповісти 
відчуте у причинно-наслідковому зв’язку з об’єктивними обставинами, – є результатом 
комунікування. Останнє організовує, забезпечує рамки пригадування, правила і словник оповіді. 
Відповідно до герменевтичної настанови, людина усвідомлює частину тільки коли умоглядно 
охоплює ціле, індивідуальна пам’ять потребує «підключення» до колективного медіуму, щоб 
звірити власний досвід з переживаннями інших, щоб сконструювати шляхи виходу із ситуації 
травматичних змін. А тому до індивідуальних спогадів додаються досвіди інших учасників подій. 
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Особа змушена покладатися також на інші індивідуальні спогади, котрі почасти доповнюють або й 
замінюють власні. Про деякі аспекти пережитої події вона могла дізнатися з медійних джерел чи 
оповідей третіх осіб, але вони суголосні автобіографічній пам’яті, тому присвоюються, 
інтеріоризуються, як власні спогади. А тому можна говорити принаймні про два регістри пам’яті – 
внутрішній та зовнішній або ж автобіографічний та колективний. 

На межі їх взаємодії й відбувається взаємодоповнення спогадів або їх витіснення та 
заперечення, бо комунікативна природа колективної пам’яті диктує не лише те, що має бути 
конституйоване, фіксоване й надалі трансльоване у часі, але й те, що підлягає забуванню, випадінню 
з процесу обміну спогадами. «Пам’ять, – за твердженням Яна Ассмана, – є функцією залученості 
особистості до різноманітних соціальних груп, починаючи від сім’ї і завершуючи релігійною чи 
національною спільнотою. Пам'ять живе та зберігається в комунікації»1. 

Індивідуальна пам’ять – не самодостатня й не ізольована. Для того, щоб відновити, цілісно 
відтворити певний спогад, особі доводиться звертатися до чужих пригадувань, співставляти власні 
дані зі свідченнями інших. Моріс Хальбвакс так описує механізм узгодження індивідуальних 
спогадів із суспільними дискурсами колективної пам’яті: «Вона [індивідуальна пам’ять – Л. О.] 
покладається на опортні точки, що існують поза нею, і були визнані суспільством. Більш того, 
функціонування індивідуальної пам’яті є неможливим поза деякими інструментами – словами та 
ідеями, не вигаданими особою, а запозиченими нею із її соціального середовища»2. 

Навколо цих «опорних точок» розгортається боротьба за пануючі дискурси, за те, що увійде 
як аксіологічний, ціннісний, а отже довготривалий горизонт історичної картини світу. Помічаючи 
плинність часу, людина переконується, що вічних тривалостей немає. І лише пам’ять може бути 
«втечею» від зникнення та небуття. Соціальна меморизація – це онтологічний спротив силі часу. 

В ряді джерел діада комунікативна/культурна пам’ять фігурує ще як антиномія 
соціальна/історична пам’ять. Якщо покликання історичної пам’яті – сухий концентрат істини (нехай 
і конвенційної, а не абсолютної), прагматизація минулого, то соціальна пам’ять має у своїй основі 
деякі екзистенційні, смисложиттєві модуси. «Соціальна пам’ять, – за словами О. М. Ломако, – 
спрямована на порятунок від нелюдськості, страху безпам’ятства та забуття, на збереження єдності 
соціального буття як вищого блага»3. 

Історія розгортається та усвідомлюється не лише з огляду на інтелектуальну складову, розум 
чи логос. Ірраціональне начало, пов’язане з ментальними кодами, тілесною, а отже й чуттєвою 
обумовленістю людського буття, часто стає каталізатором історичних перетворень, часто 
неоднозначних з точки зору етичного відважування. «Дух як рушій креативної діяльності людини 
завжди прагне екзистенційної глибини і гармонії. Тому естетична складова теж акумулюється як 
складова соціальної пам’яті»4. 

Події минулого постають для нащадків, крім прагматичного набору фактологічних даних, 
у категоріях «піднесеного», «героїчного» або ж «потворного» та «трагічного». Оціночне 
забарвлення констативного матеріалу про минуле вкорінює його у людській пам’яті, а отже і 
в історії. На пострадянських теренах періоди сталінізму, брежнєвського застою чи горбачовської 
перебудови досі оцінюються амбівалентно – для когось у позитивних категоріях «героїчного», 
«стабільного», «нового», для інших – «трагічного», «стагнаційного», «чужого». Як один, так і інший 
табори застосовують раціональні аргументи, прагматичні розрахунки, перебуваючи в дискурсі 
великонаративної історії, котра не говорить мовою людиновимірних сенсів. Для прийдешніх 
поколінь така ситуація є небезпечною завдяки неможливості емоціного включення у досвід 
безпосередніх свідків тих часів. Без фіксації комунікативної пам’яті, при швидкії її трансформації 
у наративну оповідь, минуле перетворюється на набір фактів, а етична оцінка видається цілком 
релятивною, а тому непотрібною й неможливою. У такому разі історія не може нічому навчити, 
вона беззмістовна і абсурдна. Ось чому вилучення ірраціонального компоненту з неї є небезпечним. 

                                                      
1 Ассман, Я. (2004). Культурная память: Письмо, память о прошлом и политическая идентичность  
в высоких культурах древности. Москва, 37-38. 
2 Хальбвакс, М. (2005). Коллективная и историческая память. Неприкосновенный запас. Москва, 2-3  
(40-41), 11. 
3 Ломако, О.М. (2012). Генеалогия и социальная память: методологический анализ. Известия Саратовского 
университета, 3, 27. 
4 Bakieva, G.A. (2007). Social Memory and Contemporaneity: Cultural heritage and contemporary change. Series III, 
Central Asia, v.3. Washington, 90. 
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Історія як наратив – культурний, ідеологічний – стосується виключно минулого, а отже позбавляє 
вибору й можливості творення зрозумілої, легітимної аксіологічної шкали, вона формує пасивних 
реципієнтів, а не акторів сучасних подій. 

Авторству Моріса Хальбвакса належить досвідне твердження, що комунікативна пам’ять 
триває близько восьмидесяти років, протягом трьох поколінь, доки не заміщується більш 
актуальним досвідом спільно пережитого. Або ж з ідеологічних міркувань її домінування 
витісняється нав’язливими кодами наративу. 

Поза трансформацією у науково-об’єктивний чи ідеологічно-маніпулятивний дискурс про 
минуле, живе пригадування має ще одну траекторію кодифікації – перетворення на традицію. 

Остання переносить в майбутнє лише універсальні акценти, а не індивідуальні історії. 
Традиція акцентується на регулюванні теперішнього, вона не знає минулого. Ян Ассман наполягає: 
«Традиція затушовує розрив, що веде до виникнення минулого, висуваючи на передній план аспект 
неперервності, тривання, наступності»1. 

За М. Гайдеггером, традиція не відкриває, а навпаки, приховує начало, першопочаток. І для 
його виявлення необхідна деструкція, бо «традиція сприяє забуванню того, яким є походження 
речі»2. 

Симптоматично, що будь-які тоталітарні режими витворюють традиції помпезних святкувань, 
бо це спричиняє забування живого контексту, пришвидшує заміну комунікативної пам’яті 
культурно-наративною. 

Символ події стає важливішим, ніж достовірні факти: помпезні паради з приводу жовтневої 
революції є актуальнішими спогадами з радянської історії, в них більше символічної героїки, ніж 
у самих першоподіях. У такий спосіб, наприклад, нівелюється факт про мізерну кількість учасників 
штурму Зимового палацу – події,з якої розпочалася Жовтнева революція в Росії 1917 року, чи про 
те, що він був захоплений без значного опору. Це ж стосується суперечливого дискурсу вшанування 
а Україні річниць Другої світової війни чи Великої вітчизняної та, відповідно, дат цього 
вшанування. Об’єктивності та історичній справедливості на користь першого варіанту протистоїть 
багаторічна традиція святкування Дня Перемоги з вилученням «незручного» періоду співпраці 
СРСР з німецьким націонал-соціалістичним режимом у 1939-1941 роках, та подій 
на тихоокеанському театрі воєнних дій, аж до капітуляції Японії 2 вересня 1945 року. Традиція 
притлумлює резонерську комунікацію, звільняючи натомість шлях для некритичної авторитарної 
трансляції світоглядного наративу. 

Україна за темпоральним наративом є культурою забуття, оскільки культури пам’яті 
формуються лише на ґрунті міцних резонерсько-комунікативних традицій. Історичні перипетії, 
пов’язані зі зміною політичної влади, спричиняли до перекроювання, заперечення, свідомого 
затирання пам’яті, а в радянські часи – тотального нищення тих, хто може розповісти про владне 
беззаконня. Однак лишалися традиції: обряди, ремісничі династії, народний фольклор… Традиція – 
це почасти єдино можлива лакуна пам’яті у культурах забуття. Крім того, вона має потужний 
емотивний компонент, сприяє емоційному включенню. В роботі «Колективна пам’ять та культурна 
ідентичність» Ян Ассман з цього приводу відзначив: «У потоці повсякденного спілкування – через 
свята, обряди, епоси, поеми – виринають острови зовсім іншої темпоральності, острови 
пригальмованої плинності часу»3. Традиція, таким чином, це спосіб жити і всередині пам’яті, і 
в теперішньому. 

Культури пам’яті – це культури з розвинутими мовами самоопису, іншими словами, це 
«промовляючі», а не мовчазні людські згуртованості. 

У роботі «Мовлення і дійсність» О. Розеншток-Хюссі пропонує схему «хреста реальності», де 
часова вісь відображає мовні практики, що формують культурну ідентичність спільноти, а 
просторова вісь – солідаризуючі комунікативні засоби. Хрест реальності складається з 2-х векторів: 
вертикального та горизонтального. Перший відображає вимір соціального простору – внутрішнього, 
де має культивуватися єдинодушність, солідарність, та зовнішнього – де відбувається зіткнення з 
іншими та чужими. Там демонструється сила та закон. Горизонталь у хресті реальності відображає 

                                                      
1 Ассман, Я. (2004). Культурная память: Письмо, память о прошлом и политическая идентичность  
в высоких культурах древности. Москва, 35. 
2 Хайдеггер, М. (1997). Бытие и время. Москва: Издательство «Ад Маргинем- Пресс», 144.  
3 Assman, Jan. Collective Memory and Cultural Identity <http://www.history.ucsb.edu/faculty/marcuse/classes/201/ 
articles/95AssmannCollMemNGC.pdf> (2017, квітень, 23). 



EUROPEAN PHILOSOPHICAL AND HISTORICAL DISCOURSE • Volume 3 Issue 2 2017 

 81 

часовий вимір культури – її зусилля по збереженню минулого та плануванню майбутнього. 
Як представник діалогічного напрямку філософування, дослідник пропонує мовленнєві інструменти 
гармонізації всіх 4-х напрямків суспільної консолідації. 

Так, внутрішня консолідація площинного напрямку «тут», на його думку, досягається піснею, 
що плекає єдинодушність. Для генерування способу взаємодії із зовнішнім світом – «там» – 
потрібно мати силу, спрямовувану законодавчим резонуванням. Темпоральний напрямок 
«майбуття» потребує спільної віри та молитви. Часовий вимір «минуле» формується повагою та 
оповіддю. На перетині просторових та часових векторів можна опинитися лише під час з’ясування, 
мовленнєвого творення спільносвіту: «Щоразу під час спілкування ми стверджуємо себе в якості 
живих тим, що займаємо центр, з якого око дивиться назад, вперед, всередину та назовні. 
Промовляти – означає перебувати в центрі хреста реальності»1. Говорити означає брати 
відповідальність за збалансованість, гармонійність всіх 4-х полюсів хреста реальності. 

Оскільки українці тривалий час не мали такої можливості у зв’язку із офіційними заборонами 
української мови у XIX столітті, обслуговування інтелектуальних сфер – науки, освіти, медицини, 
офіційного документообігу – здійснювалось російською мовою, не була сформована у повній мірі 
«мова опису» відповідних сфер життя. Тому нині має місце такий феномен, як неологізація 
української мови. Якщо, приміром, російська, на думку відомого «проективного філолога» Михайла 
Епштейна, потерпає від англіцизмів2, то в українській мові, навпаки, відбувається заміна вже 
усталених слів та термінів іншомовного походження органічно українськими неологізмами, 
діалектизмами, ідіолектизмами. Приміром, замість зросійщеного «хмарочос» запропоновано 
«хмаросяг», бутерброд – накладанець, дауншифтинг – сковородинство, лайк – вподобайка, меню – 
стравопис, рюкзак – наплічник, гелікоптер – гвинтокрил тощо. 

Селянсько-безсловесний формат української культури, та й не лише української, був 
єдиноприйнятним при її вписуванні у радянську сім’ю народів. «Українськість» дорівнювала 
народності, фольклору, ремісництву. Тому з 30-х років розпочалася кампанія по розшукуванню 
самобутніх талантів серед народних мас та залучення їх до академічних інституцій. Завдяки цьому, 
зокрема, світ дізнався про художниць Катерину Примаченко та Катерину Білокур. Таким чином, 
коли у світі відбувалася механізація праці, конвеєрне виробництво предметів побуту й широкого 
вжитку, в Україні охоронялися ремісничі заповідники – Петриківка, Опішне. 

Тому нині, відшукуючи спогади про минуле поза ідеологемами історичної нарації, ми весь час 
натикаємося на здобутки народної культури. З іншого боку, саме цей аспект українського 
культурного спадку є надзвичайно цікавим глобалізованому, прагматизованому світові. Ремісничі 
традиції теж апелюють до категорій «чудового» та «величного», здійснюючи трансгресію між 
сферами етичного та естетичного, формуючи емоційне включення, аксіологічне зацікавлення 
у минувшині. За Гегелем, мистецтво (в даному разі – декоративно-прикладне) – продукт 
Абсолютного Духу, а тому є формою самоусвідомлення як для окремої людини, так і суспільства 
в цілому. 

Народні виробничі традиції, артефакти декоративно-прикладного мистецтва повертають 
до змісту соціальної пам’яті. «Мистецтво… це найдинамічніший чинник, що впливає на пам’ять, – 
стверджує Гюльнара Бакієва. – Воно здатне зруйнувати чи зміцнити традиції, збагатити арсенал 
соціальної пам’яті знаннями та досвідом»3. 

Так, вишикванки – вручну виготовлені й декоровані сорочки – стали знаком розпізнавання й 
ідентифікації для українців світу в період після Революції Гідності. І цей «вишиванковий бум» 
співпав зі світовими хенд-мейд трендами у моді та дизайні. До прикладу, колекція 2013 року від 
Dolce and Gabbana під назвою «Візантія» не лише включала безліч рукотворних декоративних 
елементів, а й зверталася до художнього цитування середньовічного фрескового живопису, такого 
близького східноєвропейським православним культурам. Колекція весна-літо 2015 від модного дому 
Valentino включила елементи поліської вишивки, оздоблені кептарі, а також елементи білоруського 
народного костюму, оскільки колекція була натхненна художнім спадком та біографією Марка 

                                                      
1 Розеншток-Хюсси, О. (1994). Речь и действительность. Москва, 55.  
2 Эпштейн, М. От гуманитарных наук к гуманитарным технологиям. 2-я видеолекция. Москва: Телепроект 
канала «Культура» Academia. <http://tvkultura.ru/video/show/brand_id/20898/episode_id/156591/> (2017, квітень, 
24). 
3 Bakieva, G.A. (2007). Social Memory and Contemporaneity: Cultural heritage and contemporary change. Series III, 
Central Asia, v.3. Washington, 93. 
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Шагала, котрий народився та провів дитинство у Вітебську. Поєднання народних візерункових 
мотивів, збережених традиційних технологій крою, обробки матеріалів, орієнтування на європейські 
стандарти якості дозволили вітчизняним виробникам зайняти відповідні ніші на внутрішньому та 
світовому ринках хенд-мейд та еко-товарів. 

Коди та естетика українського народного побуту й виробничих традицій були наявними 
у символі пісенного конкурсу Євробачення-2017, який приймала Україна. Ним став разок хенд-мейд 
намиста, вельми популярного національного аксесуару. Смисловим містком до глобальних 
культурних трендів стало гасло «Celebrating Diversity». 

Образ «ремісничої України» прислужився ще й збереженню традиції виготовлення унікальних 
народних інструментів та переданню навиків гри на них новим поколінням. Нині найбільш 
гастролюючим музичним колективом є Національний академічний оркестр народних інструментів 
України. Нині це все – екзотика для постіндустріальних країн, те, що робить світ різноманітним, 
тому набутки українгської культури є на диво актуальними сучасним запитам світової культурної 
індустрії. Доказом того є резонансний виступ на конкурсі електро-фольк гурту «Onuka» у супроводі 
згадуваного колективу, де музичні ритми у стилі техно добувалися з трембіт, цимбалів, ліри, гудка 
та найрезонанснішого – бугая – барабана з кінським хвостом. 

Нині за умов, коли є право промовляти, саме ці фрагменти традиційного побутування – 
підгрунтя українського життєвого світу – стали предметом для конструювання описового коду й 
культурної нарації. 

Невід’ємні й незнищенні сімейні спогади сюжетно обігруються в сучасній літературі. 
Строката оповідь про життя і побут недавніх пращурів здійснюється у формі колажів, фотоальбомів 
та виставок старих сімейних фотографій, збиранням та демонструванням яких займаються як окремі 
інституції – Національний музей «Меморіал жертв голодомору», Національний центр народної 
культури «Музей Івана Гончара», так і окремі дослідники. 

Реміснича Україна – це якраз формат мовчазної культури, націленої на забуття і приховування 
досвіду у традиціях. І саме цьому зліпку колективного досвіду вдалося перейти важкі часові рубежі. 
Тому нині, коли у світі відбувся «вибух пам’яті», наш голос промовляє про невисловлене – про 
соціальний контекст цього ремесла – про пращурів, їх побут, життєву стійкість, мистецькі інсайти. 
Великий дотеперішній культурний наратив сприймається як наскрізь ідеологічний, тому формується 
актуальна комунікативна пам’ять – про нещодавні події. 

Оживлення й озвучення соціальної пам’яті відбувається при перейменуванні вулиць не лише 
їх дорадянськими назвами, а й при відкритті меморіальних таблиць, присвоєнні почесних назв 
школам та закладам культури – на честь героїв сучасних військових подій на Сході України. Саме 
складність історичних викликів, що постали перед Україною «тепер і зараз», змушують промовляти 
інакше, розвиваючи обидва темпоральні вектори – інше майбутнє відкриється перед Україною 
з постанням інших – ствердних, сенсожиттєвих – контекстів минулого. 
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The article is devoted to analysis of the expression of the category of time in utopia and virtual 

reality. The author draws attention to the fact that the immobility time in utopia, which is its 

main feature, acts as a starting point from which to proceed in the process of the comparative 

analysis of these two phenomena, since it shows the specificity of the relations of utopia 

of the past-present-future, their modifications in the field of utopia. Unlike virtual reality 

in which the boundaries between temporary modes are blurred, utopia is a clear distinction 

between them. In this case, too, the emphasis is placed on the fact that the boundaries between 

utopia and virtual reality are quite mobile, virtual reality can serve as a "place" of realization 

of the utopian ideal that, as historical experience shows, is impossible in the social reality. 
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Останнім часом питання інформатизації суспільства поступово виводять на поверхню 
наукового поля досліджень сферу технологій віртуальної реальності. Причому мова вже йде 
не стільки про комп'ютерну революцію, інформаційне суспільство, скільки про віртуалізацію 
суспільства, при якій сутність людини відчужується не в соціальну, а у віртуальну реальність. 
Звісно, означені процеси віртуалізації неминуче чіпляють і сферу утопічного, причому не просто 
утопічної думки, а утопічної свідомості як одного з головних показників соціальної трансформації. 
Головним критерієм тут для нас є те, що віртуальна реальність може, як заперечувати дійсність, так 
і добудовувати її. Порівняльний аналіз цих двох явищ розкриває низку спільних рис: утопія як і 
віртуальна реальність впливає на свідомість і поведінку людей саме через свою образну природу; як 
і утопії віртуальній реальності притаманна відсутність місця, та при цьому це є і спробою отримання 
свого власного простору, точка відліку, в якій особистість конструює свій світ; спільні ознаки 
у середовищі функцій, таких як критична, ціннісна, пізнавальна, практична, компенсаторна, яка 
узагальнює всі вище названі елементи. 

Проте в середовищі названих питань, спільних для утопії та віртуальної реальності, окреме 
місце посідає проблема темпоральності цих явищ. Нажаль, в наш час, існує незначна кількість 
досліджень, присвячених саме порівняльному аналізу цієї проблеми з виокремленням спільних та 
відмінних рис вираження часу як в утопії так і у віртуальній реальності. Це передусім праці таких 
вчених як Жигуніна Л.В.1, Смірнова Ю.Д.2, Яхіна А.П.3, які звертають увагу на те, що 
в темпоральних відносинах відбувається переміщення деяких акцентів утопії в сферу віртуальної 
реальності. Дуже цінними у даному випадку є наукові погляди Яхіної А.П., яка взагалі стверджує, 
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Казанского университета. Серия Гуманитарные науки. Казань: Издательство Казанского университета,  
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Гуманитарные и социально-экономические науки, 1. Ростов-на-Дону: Северо-кавказский научный центр 
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що для сучасного утопічного кіберпростору характерні: інший рух часу, який проявляє себе 
у позаісторичності, архітектонічна спланованість (організація інформаційного простору 
за принципом «лабіринту в світі дзеркал»)1, які вона пояснює розширенням можливостей людини 
в Інтернеті. Відтак, ми бачимо, що проблема темпоральності утопії та віртуальної реальності 
у порівняльному аналізі має міцне актуалізуюче підґрунтя, яке виражається ще й відсутністю її 
повного дослідження. Тому метою нашого дослідження є аналіз темпоральних характеристик утопії 
та віртуальної реальності у їх порівнянні, та, головне, виявлення модифікації часу в середовищі цих 
двох явищ, що й вкаже на їх спорідненість та відмінність в цьому питанні. 

Зазначені вище ідеї звертають увагу на ту обставину, що в сучасних умовах розвитку 
тотальної інформатизації суспільства простір і час поступово розмиваються. Виходячи з цих 
обставин, Смирнова Ю.Д. стверджує, що в «класичному» світі людина знаходилася лише в одному 
просторі і часі, сучасна людина живе у «казковому» просторово-часовому континуумі2. Він 
одночасно може перебувати в різних місцях або у різному часі, за власним бажанням переміщатися, 
для цього вже не потрібні чарівні пристосування. Хронотоп сучасної людини – поза часом і 
простором, Інтернет і глобалізація розмили зміст цих понять. Живучи в дійсності в одному часовому 
поясі, можна жити за зовсім іншого часу, не відчуваючи дискомфорту, оскільки створені всі 
необхідні умови. Інакше кажучи, теперішнє вбирає в себе форми минулого, актуалізує віртуальне 
минуле, тоді як сам минулий час не тільки взаємодіє з теперішнім, наділяючи його, тим самим, 
рисами віртуального, що на думку вченого нагадує ефект двох взаємовідбиваючих дзеркал, але і 
потенційно включає в себе факти майбутнього, можливий розвиток подій. Віртуальним тут 
виявляється минулий і майбутній час, актуальним – теперішній. Більш того, якщо розглядати всі 
форми часу поза межами віртуального-актуального, а у віртуальній реальності в цілому, то 
виявляється, що, по суті, є лише постійно триваючий даний час, виявляється в тих чи інших 
виникаючих/існуючих формах. 

Багато в чому це пояснюється тим, що людина, яка перебуває у віртуальній реальності 
відчуває не тільки соціально-психологічні переживання, але і її фізіологічні системи реагують так як 
і в реальному просторі і часі. В тому числі і наша нервова система не в змозі відрізнити реальну 
ситуацію від уявної. Вона автоматично реагує на інформацію головного мозку і те, що ви уявляєте 
або думаєте для неї справді. Змінюється ставлення користувача до комп'ютера, який їм 
«одухотворяється» і становиться для нього як би «живою істотою» або ж відбувається ототожнення 
себе з комп'ютером і тоді починає стиратися межа між живим і неживим, особистістю і 
комп'ютером, матеріальним і духовним, між віртуальною реальністю та істинною реальністю. 
Завдяки нервовій системі людини зливається воєдино нефізичне і фізичний простір і час. Емоції і 
свідомість не відрізняють віртуальну реальність від константної реальності, однак, свідомість може 
не відрізнити віртуальний світ від світу константного, але матеріальна життя тіла проходить 
в константному світі і це є критерієм, що дозволяє відрізнити віртуальну реальність від 
повсякденної реальності. Дослідник віртуальної реальності перебуває одночасно в двох просторах: 
у той час як свідомість мандрує по просторах віртуальної реальності, тілесно людина знаходиться 
в дійсному просторі. Виходячи з цих міркувань, Коловоротний С.В. приходить до думки про те, що 
гранично достовірно створена віртуальна реальність, впливає на органи чуття людини настільки 
сильно, що відрізнити штучну реальність від справжньої практично неможливо.3 

Мова йде про те, що дозволяючи маніпулювати з часом, віртуальна реальність підпорядковує 
його волі користувача. В результаті віртуальний час набуває властивість поєднання лінійного та 
циклічного розвитку, оборотність, безмежність, нерівномірність ходу. У віртуальній реальності межі 
світу розсуваються, ці кордони перестають бути перешкодою, адже все можна «переграти», почати 
заново. Можна багато разів програти ту чи іншу ситуацію «начорно», не кваплячись «прожити» її 
«набіло». Головне: з комп'ютерної віртуальної реальності завжди можна вийти і почати заново. 
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Казанского университета. Серия Гуманитарные науки. Казань: Издательство Казанского университета,  
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3 Коловоротный, С.В. (2003). Виртуальная реальность: манипулирование временем и пространством. Журнал 
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Можливість «перезавантаження» можна використовувати, щоб допомогти людям подолати 
комплекси, залежності, страхи та інше. Привабливим для користувача є і позірне «осягнення світу», 
оскільки віртуальний час створює ілюзію цього ідеального образу, перетворюючи комп'ютер 
у вівтар. Комп'ютерна віртуальна реальність – лише ілюзія, але, теоретично вона є ілюзією в тому ж 
сенсі, в якому говорили і говорять про ілюзорність цього нам світу багато релігійних та 
філософських течій та вчень. 

Таким чином, формується прагнення до безсмертного життя в інших, більш приватних сферах 
життя і протягом довгого часу воно об’єктивується в конкретних методах і практиках реалізації. Це 
ігрова реальність, простір художнього сенсу, де людина опрацьовує різні можливі ситуації, і смерть 
в цьому відношенні лише умовність. Людина закономірно і очевидно відчуває себе у фізичній 
реальності, де відбуваються всі фізіологічні процеси і взаємодії. Існуючи в ній протягом довгого 
часу, свідомість людини передбачає якийсь просторово-часовий континуум, в якому відбувається 
його розвиток і становлення. Віртуальний простір, так само як і фізичний, дарує людині єднання 
з реальністю, але якість цієї включеності в реальність різна. 

В деякому сенсі подібна ситуація спостерігається і в сфері утопії. Тут, в першу чергу, 
доцільним буде виходити з того факту, що утопія носить позачасовий характер, вихід за межі 
реальності. Спрямованість до майбутнього вже виводить думку за межі наявної дійсності. Але 
трансцендентність утопії є більш радикальною: це вихід за межі не тільки дійсного, але й 
можливого, яким воно представляється в перспективі логіки розвитку існуючого світу. Тимчасові 
каузальні зв'язки попереднього з наступним не мають для нього ніякого значення. Утопія – це 
ідеальне, досконале суспільство, влаштоване згідно людському розуму і волі, а не природний 
продукт історичного розвитку. Тому місце каузальної залежності займає ідеальна повинність. 
Причинність замінюється раціональністю. Майбутнє в утопії постає не як продовження цієї, а як 
його альтернатива. Власне кажучи, утопія по самому своєму задуму несумісна з цим, вона завжди – 
виклик існуючому1. 

Тобто, як і віртуальна реальність, утопія відштовхується від теперішнього часу, реальність 
якого штовхає на створення іншого світу – віртуального, який може бути й ідеальним, головне, щоб 
він відповідав настроям соціуму. Віртуальна реальність допомагає людині переміститися як 
в минуле, так і в спроектоване майбутнє. Як в одному так і в другому випадку утопія має свої 
коріння – утопія минулого (золотий вік) або утопія майбутнього. В цьому випадку утопія та 
віртуальна реальність тісно переплітаються, адже створений образ у віртуальній реальності, як і 
утопічний ідеал цілком відповідає надіям, мріям людей. Різниця тут виступає в тому, що віртуальна 
реальність не покликана критикувати теперішній час, що є головним принципом утопії – критицизм 
соціальної реальності. Віртуальна реальність покликана реалізувати ті можливості окремого 
індивіда, які він не може втілити в реальності. 

Продовжуючи наш аналіз, слід звернути увагу на те, що майбутнє в утопії отримує «вічний» 
характер. Виходячи з позиції розуміння часу як процесу породження послідуючого стану 
попереднім, утопічне майбутнє виявляється одночасно з теперішнім, оскільки каузально вони один 
від одного не залежать. Від теперішнього воно відмінне не різним положенням на шкалі часу, а 
протилежним значенням на шкалі цінностей. Типовий для утопізму «зворотній» порядок часу, 
одностороннє захоплення ідеалом досконалості визначає відсутність глибокого інтересу до 
теперішнього, тобто до реального життя. Визнання автентичної цінності лише за абсолютним 
(абсолютне добро, абсолютна справедливість та інші атрибути ідеального суспільства) знецінюють 
все відносне, робить його недостойним існуванню. Цим пояснюється, на думку багатьох сучасних 
дослідників, утопічне нехтування життям, нелюбов до реальної живої людини, зневага до проблем 
повсякденного існування2. Утопіст переймається не покращенням становища реальних людей, а 
втіленням ідеалу досконалого суспільства, він думає про подолання абсолютного зла та 
встановлення абсолютного добра. 

На відміну від утопії, у віртуальній реальності категорія абсолюту не виступає головним 
критерієм. Віртуальна реальність якраз покликана покращити життя індивіда в теперішньому часі 
завдяки можливості вільному переміщенню у часі. Знаходячись в нашому часі, віртуальна 
реальність дозволяє приймати участь в якійсь грі, яка стосується, наприклад минулого історичного 

                                                      
1 Черткова, Е.Л. (1993). Утопия как тип сознания. Общественные науки и современность, 3. Москва: Издание 
Президиума Российской Академии наук, 71–93. 
2 Теория познания: В 4 т. (1995). Т. 4: Познание социальной реальности. Москва: Мысль, 318. 
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часу, або майбутнього. Й тут виступає головна обставина, яка розділяє утопію та віртуальну 
реальність, для першої історичний час завмирає, адже ідеальне суспільство створено що вже є 
самоціллю, а в другому випадку, людина лише на деякий час поринає в інший проміжок часу. 
Інакше кажучи, віртуальна реальність на відміну від утопії не вимагає зруйнування реального ладу. 
Вона створює «паралельний» світ, який не потребує руйнації основ соціальної реальності. 

Як відмічає Черткова О.Л., подібно реактивному приладу, утопія тим швидше проривається 
у майбутнє, чим з більшою силою відкидає минуле1. Абсолютне заперечення минулого являється 
тут умовою абсолютного утвердження майбутнього. Причому заперечення історії виступає 
оборотною стороною утвердження ідеалу досконалого суспільства. Оскільки нове суспільство 
розуміється як антитеза існуючому, для утопії історія предстає як темне минуле, що заважає 
здійсненню утопічного ідеалу. Чим страшніше виявляються минуле і теперішнє, тим бажаніше 
бачиться «світле майбутнє». В своєму прагненні створити гармонійне суспільство утопія перериває 
історичний зв'язок та спадковість, оскільки вони перешкоджають здійсненню планів перетворення 
суспільства. Заперечення історії відноситься не лише до минулого, а до майбутнього. Досконале 
суспільство ніби випадає з часу, оскільки втілення ідеалу означає завершення історії. Ідеальний 
устрій не може перейти в інший, якісно відмінний від нього, адже досконалість й означає 
завершеність, досягнення повної гармонії всіх елементів та сторін суспільства, вирішення усіх його 
протиріч. На цьому вчена робить висновок, що ідея завершеності історії зближує утопію 
з есхатологією. Їх ріднить мотив здійснення розуму в історії. Та й в цьому випадку не можна 
розглядати зі спільних позицій утопію та релігію, оскільки шляхи до досконалості між 
християнством та утопією мають ґрунтовну відмінність. 

Головна властивість утопій не в тому, що їх проекти принципово нездійснені, а в тому, що 
утопії іронізують над теперішнім, де немає ніяких передумов їх реалізації в майбутньому. Це й 
пояснює той факт, що утопіст переймається не покращенням становища реальних людей (як було 
відмічено вище), а звільненням всього людства, втіленням ідеалу справедливого суспільства. 
Тому, якщо ми порівняємо історика й утопіста, то побачимо, що якщо перший об'єднує час в одне 
ціле, то другий розбиває його на протилежні частини. Він нерідко звертається до історії як до 
науки, та він не історик і не може бути ним. Історія тут змішується з легендою, правда 
з фантазією, прогноз з мрією, спогади з надією. Утопія вважає можливим віднайти втрачений рай, 
назавжди викорінити зло – в цьому складається спасіння людства. Історія відкидає таку 
можливість, адже нікуди повертатися. Те, що для утопії є метою, з досягненням якої припиняється 
«часова історія» (події між утратою та здобуттям раю), на це «постійна історія» дивиться як на 
утопію в буквальному розумінні – як на державу, якої не має, не було й не буде. На його думку, 
реалізація утопії вимагає припинення історії, а оскільки буття людства здійснюється 
в історичному процесі, то торжество утопії буде означати припинення історії. Утопія розраховує 
на спасіння людства, тому абсолютне значення для утопічної свідомості має фігура або образ 
спасителя, месії – конкретний або вигаданий взірець чи цілий народ. Тому на думку Мільдона В.І., 
утопія не переймається індивідуальною долею, її предмет – колективне спасіння2. В утопії немає 
місця свободі, лише порядок, оскільки свобода звернена до індивідуального життя та є актом 
індивідуальної волі. Доказом цієї думки виступає той факт, що всі відомі літературні та практичні 
утопії дуже суворо регламентують буденне життя того ідеального суспільства, яке вони 
зображують. Інакше кажучи, якщо утопії і впливають на хід історичних подій, не внаслідок 
реалізму своїх передбачень (оскільки жодна утопія не була повністю реалізована в історії, 
більшість не була реалізовані в жодному з прогнозів); функція утопії інша, а саме – розвиток 
соціальної уяви і енергії мас3. Позаісторична сутність системи, яка встановлена «раз і назавжди», 
не схильна і не може бути піддана ніяким змінам, надає утопії характер остаточно визначеного, 
застиглого теперішнього, позбавленого минулого. 

Вивчаючи цю проблему, Рудановська С.В. говорить, що утопія – картина повної відповідності 
між свідомістю та реальністю, соціальний космос, знання про який не змінюється з часом, втім, як і 

                                                      
1 Черткова, Е.Л. (1993). Утопия как тип сознания. Общественные науки и современность, 3. Москва: Издание 
Президиума Российской Академии наук, 71–93. 
2 Мильдон, В.И. (2006). История и утопия как типы сознания. Вопросы философии, 1. Москва: Наука, 15–25. 
3 Дыдров, А.А. (2010). Утопия и антиутопия как специфические формы отношения к модусу будущого. 
Вестник Бурятского государственного университета, 14. Улан-Удэ: "Бурятский государственный 
университет", 38–41. 
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свідомість того хто пізнає1. Але уявлення про цей соціальний космос досягається завдяки уявній 
«вилазки» за межі історичного простору з його колізіями, боротьбою і непередбачуваними 
результатами вжитих дій. В утопії не існує ризику не встигнути або запізнитися, позбутися займаної 
позиції, опинитись в безвихідній ситуації. Утопія – одночасно образ механізму, в якому все 
продумано до дрібниць, і образ природи, в якій все росте і розвивається, але не виходить за свої 
межі, підпорядковується біологічним циклам зміни дня і ночі, зими і літа. В певній мірі час утопії 
схожий на міфологічний час, в якому не може статися нічого принципово нового і до якого завжди 
можна звернутися, актуалізувавши його у своїй свідомості (у разі міфології допомогою ритуалів, 
у разі утопії — за допомогою читання, письма, дискурсу). 

Утопія може помістити ідеал і в теперішнє щодо часу життя творця проекту, як, наприклад, це 
зробив Томас Мор. Отже, тимчасове розташування зображеного соціуму для утопії не є строго 
принциповим. Тим не менш прямо або побічно утопія в більшості випадків є критикою тільки 
одного модусу – справжнього, рідше минулого, але ніколи майбутнього, так як останній модус є 
полем очікувань і реалізації можливостей, які бачить утопіст. Те, що критики в значній мірі 
піддається справжнє, пов'язане з найбільшою актуальністю наявної дійсності. Навіть якщо 
формально автор поміщає «золотий вік» в минуле, то не з метою забути його, а з метою відтворити 
весь його зміст у наступних за минулим модусах. 

Таким чином, проведений аналіз відображення часу в утопії і віртуальній реальності, дозволяє 
зробити наступні висновки. В утопії як і у віртуальній реальності, розташування соціуму в якомусь 
відрізку часу не є найважливішою характеристикою, модус часу актуалізується в цілепокладанні 
автора. У зв'язку з цим минуле, теперішнє і майбутнє набувають різну цінність, яка визначається 
багато в чому суб'єктивно. 

Така в цілому ситуація в утопії і з майбутнім, за винятком одного важливого моменту: 
реалізація чи не реалізація певних цінностей в ньому ще попереду. Отже, очікування об'єктивної 
оцінки майбутнього і загальнолюдської згоди з проблеми реалізації в ньому необхідного спектру 
цінностей настільки ж безглузді. Утопія народжується як альтернативний дійсності проект, в якому 
модус майбутнього наділяється цінністю лише тоді, коли проект буде реалізований. Якщо майбутнє 
стане продовженням цього в якісному аспекті і характер суспільних відносин у цілому не зміниться, 
воно втрачає для утопіста актуальність. Крім того, утопія активно виконує функцію критики різних 
аспектів дійсності, тому прямо або побічно вимагає почати зміни з цього модусу. 

У цьому випадку, на відміну від утопії, віртуальна реальність дає можливість людині 
позбутися від тілесності та подолати межі природного світу в теперішньому часі, давши йому 
можливість відчути себе в новому образі, іншому часі. Тому, дійсно, у віртуальній реальності, 
часові межі розмиті, на відміну від утопії, яка ділить час на модуси, орієнтуючись на якийсь з двох – 
минулий чи майбутній. На відміну від віртуальної реальності, утопія завжди націлена на майбутнє, 
навіть зображуючи золотий вік, автор тим самим, акцентує увагу читача на різницю в соціальному 
становищі, мотивуючи тим самим до певних змін. 
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This publication deals with the problems of typology of religious and historical models of old age. 

The purpose of the article is to study classification criteria of historic old age models, formed 

under the influence of religious ideology. Research methodology is based on using 

a phenomenological approach, comparative historical and structural methods. The scientific 

novelty of the article is an attempted of methodological understanding of historical aspects 

of religious gerontology for the first time. The study identified ambivalent interpretation 

of the nature of aging; proved that metaphysical transcendence is leading religious characteristic 

of old age; outlined the constant and variable characteristics of the elderlies ideal; revealed two 

trends attitudes to the elderly (ostracism and respect). 
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Постановка проблеми. Невпинне старіння суспільства набуває глобального виміру, і це 
робить актуальним не лише переосмислення останнього етапу життя індивіда, а й дослідження 
всього різноманіття моделей старості. Ставлення до старості зазнавало змін в різні історичні 
періоди, набуваючи в тій чи іншій культурі специфічної парадигмальності. Образ старості 
відображає певний культурно-історичний тип ставлення до старіючих людей, тлумачення природи 
старіння, соціальну стратифікацію, етнорегіональні особливості тощо. Старість як важлива складова 
життя та сутнісна темпоральна характеристика світобудови є одним з глибинних архетипів 
свідомості. Аналіз різних релігійних моделей останнього періоду життя може бути важливим 
фактором створення глобальної стратегії позитивного старіння. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідження релігійно-історичних образів 
старості викликане збільшенням загального інтересу до геронтології як до міждисциплінарної 
наукової галузі. Окремі аспекти релігійного образу старості висвітлювали історичні дослідження 
доби античності (Т. Паркін1, К. Кокейн2). У монографії П. Тейна розглядалося значення старості 
в європейській історії від часів античності до сьогодення3. Збірка під редакцією А. Классена 
містить розвідки, присвячені зображенню старості й людей похилого віку в середньовічній і 
ренесансній літературі4. Т. Коул розглядав базований на європейських традиціях античності й 
середньовіччя та протестантських цінностях образ старості, створений в Америці5. Історичні 
трансформації соціального статусу старості висвітлював А. А. Смолькін6. Н. А. Рибакова, 
розглядаючи історичні образи старості, виокремила її давньослов’янський, античний, 
християнський типи7. 

                                                      
1 Parkin, T. (2003). Old Age in the Roman World: A Cultural and Social History. Baltimor-London: JHU Press, 495. 
2 Cokayne, K. (2013). Experiencing Old Age in Ancient Rome. London: Routledge, 256. 
3 Thane, P. (2005). A History of Old Age. London: Thames & Hudson, 320. 
4 Classen, A. (2007). Old Age in the Middle Ages and the Renaissance: Interdisciplinary Approaches to a Neglected 
Topic. Berlin: Walter de Gruyter, 575. 
5 Cole, T.R. (1992). The Journey of Life: A Cultural History of Aging in America. Cambridge University Press, 260. 
6 Смолькин, А.А (2007). Исторические трансформации социального статуса старости. Клиническая 
геронтология, т. 13, 3, 29-33. 
7 Рыбакова, Н.А (2000). Феномен старости. Москва-Псков, 169. 
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Цілий ряд робіт присвячено дослідженню історії старості в етнічних релігіях. Окремі аспекти 
осмислення похилого віку в релігії давніх єгиптян досліджували Р. та Дж. Янсони1, П. Монте2. 
В. Ю. Крюкова3 та М. Б. Мейтарчиян4 розглядали старість у контексті сформованих у зороастризмі 
уявлень про смерть. Даосько-конфуціанські традиції ставлення до старості досліджував І. Смірнов5. 
Окремі аспекти образу старості та оздоровчих практик даосизму висвітлено в збірці під редакцією 
В. Клементса «Релігія, старіння та здоров’я: глобальна перспектива»6. Геронтософську специфіку 
японської культури досліджував О. Мещеряков7. Духовні аспекти старості в індуїзмі висвітлювала 
С. Лемб8. Аналізом образу старості в іудаїзмі займалися Д. Седлі9, Дж. Флейшман10. Культ предків 
та його вплив на ставлення до літніх осіб у слов’ян розглядала Н. Велецька11. Стислий огляд 
джерельної бази дозволяє виявити тенденцію до зростання кількості робіт порівняльно-історичного 
характеру. Проте більшість із них, на жаль, має описовий характер, не висвітлюючи методологічні 
питання класифікації та типології різних історичних моделей старості. 

Метою статті є дослідження окремих критеріїв типології історичних моделей старості, 
сформованих під впливом різних релігійних вірувань. 

Основна частина. Кожна історична модель старості характеризується, з одного боку, більш-
менш усталеними рисами, сформованими провідними світоглядними установками певної епохи, 
з іншого – численною варіативністю індивідуальних типів старіння, обумовлених нескінченною 
множинністю випадкових чинників. Отже, типологізуючи релігійно-історичні моделі старості, варто 
враховувати два тенденційних комплекси: по-перше, універсальні, крос-культурні, позачасові, 
сутнісні ознаки старості, які роблять її константою людського життя, по-друге, варіативні фактори, 
що частково видозмінюють прийнятий у тому чи іншому релігійному світогляді більш-менш 
структурований образ старості. 

Амбівалентне тлумачення природи старості. Двоїстість релігійного осмислення старості 
відображають дві базисні концепції, які у модифікованому вигляді проходять через всю історію 
людства: 

1. Старість – це закономірний природний етап життя людини, обумовлений задумом вищих 
сил. Міфологема, що зустрічається у різних етнокультурах, містить ідею неможливості вічного 
земного життя, саме старість постає засобом демографічної регуляції. Етіологічні міфи 
виправдовують старість тим, що разом зі смертю вона рятує землю від перенаселення. Старіння 
може поставати й свідомим вибором культурного героя, який створює умови для циркуляції душ 
між світами12. Сприйняття одряхління як універсального закону Всесвіту є основою ще однієї 
поширеної міфологеми: старіння здійснює свій згубний вплив і на земний, і на потойбічний світ. 
Старіють не лише люди, а й боги та душі померлих13. 

В більш розлогих віровченнях людська старість пов’язується з космогонічними уявленнями 
про циклічність буття, народження та занепад світів. Зокрема, згідно з онтологічними постулатами 
індуїзму, старіння – це природний процес, що спонукає все суще до оновлення. У цьому вимірі 
людська старість постає відображенням загальнокосмічних процесів, старіння пояснюється втратою 
життєвої енергії перед кончиною (відходом від тіла душ, оболонок чи двійників) та є єдиною 
природною причиною смерті. 

                                                      
1 Janssen, R., Janssen, J. (1996). Getting old in ancient Egypt. London: Rubicon Press, 167. 
2 Монте, П. (2000). Повседневная жизнь египтян во времена великих фараонов. Москва: Молодая гвардия, 465.  
3 Крюкова, В.Ю. (2005). Зороастризм. Санкт-Петербург: Азбука-классика, 288. 
4 Мейтарчиян, М.Б. (2001). Погребальные обряды зороастрийцев. Москва; Санкт-Петербург, 248. 
5 Смирнов, И.С. (2005). О «китайских церемониях», культе предков и старости в Китае. Отечественные 
записки, 3(24), 287-300.  
6 Clements, W.M. (1989). Religion, Aging, and Health: A Global Perspective. Psychology Press, 146. 
7 Мещеряков, А.Н. (2011). Модернизация японского тела: от патернализации к национализации. История 
и культура традиционной Японии 4. Москва: Наталис, 34-48. 
8 Lamb, S. (2000). White Saris and Sweet Mangoes: Aging, Gender, and Body in North India. Berkley: University 
of California Press, 307.  
9 Sedley, D. (2012). Jewish Perspectives on Ageing Enrichment. Tag Institute Jewish Social Values. February, 20. 
10 Fleishman, J. (1992). The age of legal maturity in biblical law. Journal of the Ancient Near Eastern Society. № 21, 
35-48. 
11 Велецкая, Н. (1978). Языческая символика славянских архаических ритуалов. Москва: «Наука», 108. 
12 Петрухин, В. Я. (2010). Загробный мир. Мифы о загробном мире. Москва: ACT: Астрель, 24. 
13 Петрухин, В.Я. (2010). Загробный мир. Мифы о загробном мире. Москва: ACT: Астрель, 87-88. 
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2. Старість – це зло, хвороба, спотворення божественного світоустрою. Етіологічні міфи 
про виникнення старості оповідають про те, як людство втратило свою безсмертну природу 
внаслідок випадкового або навмисного порушення правил, цікавості, спокушання, погіршення 
стосунків з богами, а старість є результатом несприятливого збігу обставин, помилки богів або 
втручання злих духів в ідеально зорганізований світоустрій. 

Такі міфологеми знайшли відображення у віровченнях багатьох релігій. Наприклад, 
у зороастризмі старіння є наслідком гріхопадіння людей, результатом псування демонічними 
силами первісного світоустрою. В ісламській культурі з її фаталістичними уявленнями про 
природу людського життя, старість постає як невиліковна хвороба, природний процес, який 
неможливо припинити. Схожу трактовку старості містить християнська антропологія, згідно 
з якою Бог створив людину за своєю подобою, наділивши життям і безсмертною душею. Старість 
є важким наслідком втрати цього досконалого образу, результатом відступництва прародителів, 
первородного гріха, символом марноти людського життя1. В буддизмі старість, разом 
зі стражданням, хворобами та смертю, постає однією з іпостасей абсолютного зла, кульмінацією 
мук людини в світі ілюзій. 

Старість як трансценденція. Константною властивістю релігійного осмислення старості є її 
медіальність: останні роки життя постають ланкою між земним буттям та смертю, часом підбиття 
підсумків та осягнення найвищого сенсу життя. З точки зору релігії, яка трактує життя як перехід 
від народження до смерті та існування у новій, метафізичній якості, стара людина наближається 
до світу першоджерел. 

В архаїчних культурах старість індивіда, який усвідомлював себе часткою роду та космосу, 
розцінювалась як період готовності стати посередником між земним та сакральним світами. Стара 
людина, перебуваючи на порозі трансцендентного, смиренно звільняла місце для наступних 
поколінь та переходила у світ предків. Старечий вік вважався сприятливим для набуття духовної 
зрілості, для відновлення втраченого зв’язку з вічним світом божественної реальності, коли 
індивідуальне існування людини переходить на новий, метафізичний рівень. 

Монотеїстичні релігійні традиції, в яких культова діяльність пов’язана з вивченням 
сакральних текстів, по-різному оцінюють сприятливість старечого віку для релігійної практики. 
У віровченні ісламу старість розцінюється як одна з семи обставин, що ускладнюють служіння 
Аллаху. Проте перешкоджає цьому не тілесне одряхління, – з притаманною йому повагою 
до раціонального, іслам трагічно сприймає вікову деменцію. Схоже ставлення спостерігається 
в іудейській традиції. Стара людина тут повинна до остання дня життя вивчати Тору, тому 
погіршення пам’яті та зниження інтелектуальних здібностей постає як велика неприємність. 
В цілому, і в іудаїзмі, і в ісламі старечий досвід набуває великої значущості тільки тоді, коли особа 
зберегла ясний розум, що забезпечує здатність до комунікації з Богом. 

Релігійно-етичний ідеал старості. Образ «доброї», «щасливої», «праведної» старості значно 
різниться в різних релігійних світоглядах. За всієї варіативності та різноманіття моделей старіння 
можна виокремити універсальні риси релігійного ідеалу старості: 

• Праведність. Старість, як підсумок життя, передбачає виконання норм релігійної етики та 
ритуалістики, покаяння та очищення від гріхів. Ідеальний старець – це праведник, який слугує 
прикладом для общини віруючих. 

• Здорове довголіття. Праведна старість, як правило, асоціюється з міцним здоров’ям та 
довголіттям, що розцінюється як милість вищих сил. Єдине виключення становить буддистська 
доктрина, в якій довголіття взагалі не є цінністю, оскільки подовження тривалості життя призводить 
лише до збільшення страждань. 

• Пошана з боку релігійної общини. Ідеальний старий займає належне місце у системі 
соціальних зв’язків, він відчуває поважливе ставлення оточуючих, що відповідає певним 
світоглядно-релігійним установкам спільноти. 

• Ритуальна підготовка до смерті. Щаслива старість обов’язково включає перспективу 
гідного поховання та організації поминок, що гарантує благополучне існування в потойбічному 
світі. 

                                                      
1 Робак, В.Є. (2013). Соціально-геронтологічні аспекти сприйняття старості в епоху Середньовіччя. Наукові 
записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер.: Педагогіка, 1, 74. 
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• Наявність нащадків, які б виконали всі необхідні поховальні та поминальні ритуали; 
продовження роду, що на символічному рівні означало безперервність духовного та тілесного 
ланцюга поколінь, виявом якої є рівень життєздатності так званого «родового тіла». 

• Посилена релігійна практика. Окрім загально-общинної культової діяльності, літня особа 
могла бути долучена до езотеричного ритуального життя. Старі брали участь у специфічних вікових 
ритуалах, зокрема, обрядах переходу, ініціаціях, магічних та медіумних сеансах тощо. Окремим 
видом культової діяльності була підготовка до смерті. Це могло бути, зокрема, ритуальне очищення, 
яке б моделювало виправдання на загробному судилищі (як у Давньому Єгипті)1 або прижиттєві 
поминки, що, з одного боку, на символічному рівні означали соціальну смерть, з іншого – надавали 
впевненості в щасливому переході із земного життя в нове, трансцендентне. 

До виявлених універсальних рис ідеальної старості можна додати її варіативні складові, що 
значно змінювалися залежно від історико-культурних та, від часів Відродження, індивідуально-
світоглядних обставин. Це: 

• Наявність багатства або стабільного прибутку на схилі літ цінилося в архаїчних 
культурах, зокрема, в давньоєгипетській та античній. В конфуціанстві забезпечена старість 
вважалась обов’язковою. Натомість християнство, буддизм, індуїзм звеличували жебрацьку 
старість, яка була ознакою звільнення духовної людини з тенет матеріального світу. 

• Соціальні привілеї. В патріархальних культурах з жорсткою ієрархічною структурою та 
обожненням представників влади (наприклад, Давній Єгипет, середньовічні Китай та Японія) 
наявність царських милостей поставала як складова ідеальної старості простолюдина. Матеріальна 
допомога від представників вищої влади сприймалась як еманація небесної благодаті. Натомість 
в інших релігійних традиціях (буддизм, індуїзм, православне християнство) на схилі літ 
культивували відмову від соціальних привілеїв, відсторонення від світу скороминущих людських 
цінностей. 

• Родинне піклування. Деякі релігійні традиції наполягають на максимальному подовженні 
родинного піклування про старих зі створенням спеціальних умов для їхньго повноцінного життя. 
Наприклад, іудейський ідеал старості заохочує літніх людей до виконання посильної роботи, 
самообслуговування, вивчення сакральної літератури до останнього дня життя. Існувала й 
протилежна позиція, коли релігійною нормою ставала та чи інша форма соціальної ізоляції старих 
та повне відсторонення від родинних справ. 

• Життя у рідній місцині. В деяких домонотеїстичних традиціях поєднання з рідною землею, 
домівкою та парафією є обов’язковим компонентом ідеальної старості. Наприклад, для давніх 
єгиптян повернення на батьківщину на схилі літ мало релігійний сенс2. В інших віровченнях 
(індуїзм, християнство) ідеальний старець, навпаки, повинен був стати прочанином, покинути рідні 
місця задля паломництва до святинь або усамітнення. 

• Поцінування старечої мудрості. В ісламі та іудаїзмі ідеалом старості постає праведник-
довгожитель при ясному розумі. В інших традиціях, навпаки, цінується здатність до містичного 
одкровення, трансу, чуттєвого поєднання з вищими силами. Зокрема в православ’ї ідеалом стають 
юродиві, блаженні, старці. В буддизмі стара людина не являє собою символ істинної мудрості, 
оскільки життєвий досвід є нічим порівняно з кармічним спадком, а просвітленим може стати будь-
хто в будь-якому віці. 

• Статеві та шлюбні стосунки. В більшості релігійних традицій ідеал старості пов’язується 
зі зниженням репродуктивних функцій, часом помірності та аскези, продовження статевого життя 
засуджується. Проте в архаїчних традиціях з інститутом полігінії ідеал сакрального правителя 
передбачав максимальне збереження чоловічої потенції і в поважному віці, що відобразилося 
у відповідних магічних ритуалах омолодження та взятті шлюбу з юними дружинами. 

Антиідеал старості, відповідно, асоціюється з порушенням віросповідних табу, 
відступництвом від правових та морально-етичних канонів, душевним занепадом, гріховністю, 
встановленням зв’язку з демонічними силами тощо. 

Соціалізація літніх осіб. Різноманіття релігійно-історичних типів осмислення старості 
містить два вектори ставлення до літніх членів групи. Перший передбачає виключення їх із системи 

                                                      
1 Монте, П. (2000). Повседневная жизнь египтян во времена великих фараонов. Москва: Молодая гвардия, 
392-394. 
2 Ассман, А. (1999). Египет: теология и благочестие ранней цивилизации. Москва: Присцельс, 42. 
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соціальних зв’язків, остракізм, ізоляцію, а також геронтоцид. Другий тип відносин з літніми особами 
базується на геронтотімії – вшануванні старих, особливо тих, хто досягнув високого матеріального 
чи духовного рівня, піднявся до верхівки суспільної ієрархії. Розглянемо детальніше: 

1. Виключення старих із системи соціальних зв’язків було обумовлено, насамперед, їх 
фізичною недієздатністю. Неможливість виконувати продуктивну працю обмежувала соціальні 
функції та вплив літніх осіб на життя спільноти, що в кризові часи робило їх економічним тягарем. 
Геронтоцид, який від початку практикувався в архаїчних спільнотах з метою заощадження життєвих 
ресурсів, поступово міфологізувався, набув релігійного сенсу, увійшов до комплексу уявлень про 
загробне життя. Звичай умертвіння старих або кидання їх напризволяще тлумачився як дієва 
ритуальна допомога, що гарантує гідне посмертне існування, здійснює комунікацію зі світом 
предків, нормує тривалість життя, оновлює природні процеси тощо. 

Релігійно-світоглядне тлумачення отримав і архаїчний звичай дарування старих людей храмам 
чи монастирям. Віддання недієздатного старого в богадільню трактували як жертву вищим силам, 
відхід родового предка до сфери сакрального буття, ритуальне очищення перед смертю. Оскільки 
життя розуміли як тимчасовий перехід, після якого слідує народження на новому рівні, останні роки 
людина мала присвятити підготовці до потойбічного існування. Індуїстська мораль рекомендувала 
віруючим чоловікам повну соціальну ізоляцію після досягнення певного віку та статусу. 
Християнська практика відлюдництва чи прийняття чернечого сану також історично означала 
відмову від соціальних зв’язків. Відхід літньої людини від родинних справ символізував початок 
життя у світі вічності. 

2. Домінування літніх осіб у суспільній ієрархії. Геронтократія («влада старців») зародилася 
в період середнього палеоліту одночасно з виникненням перших анімістичних уявлень про загробне 
існування та становленням культу предків. Від часів неолітичної революції, коли людство відійшло 
від кочового образу життя, в стабільних екологічних умовах у спільнотах з виробничим характером 
економіки община могла утримувати непрацездатних одноплемінників, високо оцінюючи їх 
життєвий досвід. Відтоді в традиційних культурах був сформований архетипічний образ патріарха, 
старійшини, радника, мудреця. Досвідчений старий поставав перед архаїчним соціумом як втілення 
мудрості предків, як живе уособлення міфологічного родоначальника. 

В геронтократичних спільнотах старість набувала сакрального значення внаслідок непохитної 
віри в медіумну здатність старійшин до спілкування з потойбічним світом. Завдяки цьому старі 
люди займали високе місце в соціальній ієрархії. Шанобливе ставлення до найстаріших членів 
суспільства було запорукою успішної міжпоколінної трансмісії традицій та знань. 

Проте геронтократія як форма влади допускала різне ставлення до літніх членів спільноти. 
Поряд із традиціями абсолютного вшанування старості існували й колективи, в яких недієздатних 
старих ізолювали або страчували, а в ролі старійшин виступали здорові чоловіки молодших вікових 
груп. 

В цілому, два вектори ставлення до старості в тій чи іншій формі зберігаються протягом усієї 
історії людської культури: з одного боку, старі особи, коли значущість їхнього життєвого досвіду 
для спільноти не переважувала їхню недієздатність, підлягали соціальній ізоляції, з іншого – 
старіючі володарі зберігали значні важелі впливу на суспільство. 

Висновки. Позитивна оцінка старості притаманна більш архаїчним, домонотеїстичним 
віруванням. Вона виходить із того, що старіння є тотальним процесом, який охоплює і земний, і 
потойбічний світи, є засобом демографічної регуляції та циркуляції душ згідно з законами 
космічного оновлення. Відповідно, старість розцінюється як вершина життєвого циклу, асоціюється 
з мудрістю (літні постають носіями традицій, причетними до сакрального знання) та владою (старі 
контролюють життя спільноти, керуючи нею за рахунок набутих знань, авторитету). Натомість 
негативна парадигма старості зосереджується на старінні як причині елімінації, загибелі живих 
організмів, старість постає символом деструкції, небезпеки, страждання. До сприйняття старості як 
зла та спотворення божественного світу тяжіють більш розвинені, монотеїстичні або дуалістичні 
релігійні системи. 

Універсальною властивістю старості, з точки зору релігійного світогляду, є її метафізичність: 
старість набуває вищої цінності як найбільш сприятливий час для трансцендентного устремління 
людини до вічності. Незмінними характеристиками релігійного ідеалу старості є праведність, 
здорове довголіття як нагорода за святість, пошана з боку релігійної общини, перспектива гідного 
поховання та поминання, наявність нащадків, які б продовжили рід, інтенсивна релігійна практика. 
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Варіативними складовими ідеальної старості є наявність багатства, соціальні привілеї, концентрація 
влади, родинне піклування, життя у рідній місцевості, збереження статевих та шлюбних стосунків. 

Історичні типи осмислення старості мають два вектори ставлення до літніх членів групи: 
перший – остракізм, геронтоцид, ізоляція, дарування старців храмам чи монастирям; другий – 
геронтотімія (надмірне вшанування старих) та геронтократія. Обидва вектори ставлення до старості 
в тій чи іншій формі зберігаються протягом усієї історії людської культури: з одного боку, старі 
особи, коли значущість їх життєвого досвіду для спільноти не компенсує їх недієздатність, 
підлягають соціальній ізоляції, з іншого – старіючі володарі утримують свої позиції, зберігаючи 
важелі впливу на суспільство. 

Перспективними завданнями для дослідження типології старості є осмислення місця старості 
в різних культурно-історичних системах вікової стратифікації, виявлення ґендерних аспектів 
типології старості, етнорегіональної специфіки релігійних образів старості, фіксація та рефлексія 
урбаністичних трансформацій традиційних моделей старості тощо. Подальші наукові розвідки з цієї 
тематики покликані нейтралізувати негативні наслідки старіння населення планети. 
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ESCHATOLOGY OF FATE: BIBLE HISTORY 

The article analyzes the phenomenon of religious eschatology in the context of the idea of fate. 

The authors used philosophical hermeneutics methodological principle in interpreting Scripture 

texts. From the perspective of the topic presented interpretative possibilities in Bible stories, 

reveal deep layers of its content, an opportunity to rethink religious ideas eschatological load. It 

promotes ideological space of perception and presentation (secular and religious). 

Understanding the topic held under the auspices of the basic principles of academic religious 

studies (pluralism, detachment from any confession, objectivity, historicism, polymethods, 

outside of different ideologies). The main objective is the disclosure of religious ideas, real basic 

concepts of culture. The study found that the text of Scripture actualized topic of fate in various 

forms of its manifestation, advocates attribute of national and religious consciousness. 

Key words: eschatology, the idea of fate, the Scriptures, Individual, World, retribution. 

Актуальним наше дослідження є в контексті сучасного розвитку людської цивілізації 
(демократичних цінностей, гуманістичного напряму розвитку країн світу, в т.ч. і України, 
міжнародних правових стандартів). Сьогодні не можна ігнорувати проблему свободи совісті, а саме: 
пригальмувати еволюцію світогляду, свободу релігійних поглядів (на вільний світоглядний вибір; 
осмислення різних світоглядних, релігійних парадигм тощо) ні на рівні світської свідомості, ні 
у межах релігійних спільнот. Теми есхатологічного навантаження дедалі стають атрибутом 
релігійної і світської свідомості. Сучасний рівень розвитку духовного простору культури (у дусі 
толерантності, плюралізму тощо) орієнтує на те, що кожна людина має сама визначити шляхи 
пізнання істини, форми єднання з Богом. Ідея Долі у тому чи іншому вигляді завжди була присутня 
у вітчизняному світогляді, а саме у релігійній свідомості трипільців, стародавніх слов’ян. 
Її транслювали волхви, анімістичні уявлення наших предків, апокрифічні тексти, християнська 
свідомість. Дотепер її зберігають повсякденні вірування українського народу, місти усіх часів (маги, 
волхви, чародії, святі та ін.). Саме тому актуальною та відкритою проблемою для філософів, 
релігієзнавців залишається необхідність переосмислення ідеї Долі, яка дає ключ для розуміння 
еволюції духовної культури людства (в т.ч. і українського народу), виявлення впливу феномену 
есхатології на вітчизняну, загальну європейську релігійну культуру та філософію. 

Проблема розкриття базових ідей есхатологічного змісту, у простір яких входить тема Долі, 
має ключове значення для прояснення еволюції, конотацій концепту «есхатологія». Розробка 
смислів досліджуваних концептів (які складають засади різних релігійних картин світу) сприяє 
знаходженню їх загального смислового поля, подолання світоглядних демаркаційних ліній культур, 
розширенню релігійного і світського світогляду. 

Використання нами методологічного підходу (концептуально-семантичного, герменевтичного) 
породжує культивацію нової течії в академічному релігієзнавстві, проблему смислотворення, 
розкриття, прояснення історіогенезу, конотацій концепту «есхатологія», позбавленого в світській 
свідомості історичних та смислових коренів. Якою буде релігійна думка, духовна еволюція, 
відродження духовної культури в новому тисячолітті, залежить від інтерпретації і ступеня актуалізації 
релігійних ідей як світоглядних основ, базових концептів світорозуміння як інтегруючих елементів 
релігійної, філософської картин світу, як «механізмів» їх оновлення, еволюції. 
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Комплексний концептуальний підхід відкриває можливість осмислити есхатологію (ідею 
Долі) як цілісний філософський і релігієзнавчий феномен, сприяє розвитку сучасного 
релігієзнавчого та історико-філософського дискурсу, тобто віднайдення та культивація нових 
підходів у нашому дослідженні розширює інтелектуальний простір академічного релігієзнавства, 
актуалізує проблему розвитку останнього. 

Гнучкість методології дозволяє відстежити вектори руху і розгортання теми Долі в ландшафті 
різних культур, виробити нові ракурси її осмислення, інтерпретації релігійних текстів, позначити і 
подолати демаркаційні лінії духовних традицій (у перспективі), релігійної та світської 
(філософської, наукової) картин світу. 

Метою статті є розкриття смислів есхатологічної ідеї Долі у контексті Святого Письма, 
розширення її можливих інтерпретацій. 

Ступінь розробленості проблеми. Есхатологічна тематика пронизувала всі релігійні системи 
людства, роботи яскравих авторів західноєвропейської гілки культури, філософів: Цицерона, 
Піфагора, Платона, Аристотеля, Плотіна, Порфирія, Прокла, Ямвлиха, Дж. Бруно, Г. Лейбніца, 
Ф. Ніцше, А. Шопенгауера, Д. Юма, П. Тілліха, Г. Йонаса, О. Меня та ін. 

У нашому дослідженні ми спираємось на роботи дослідників, 
релігієзнавців Л. Филипович, А. Колодного, С. Аверінцева, П. Павленка, А. Арістової, 
Л. Дмитрієвої, В. Климова, С. Кримського, В. Матвєєва, Ю. Шабанової, М. Поповича, О. Предко, 
Є. Харьковщенка, В. Шевченка, Л. Компанієць та ін. 

Занурюючись у аналіз теми Долі ми переходимо до розкриття її смислових вимірів 
в ландшафті Святого Письма. Як зазначалось, нашою метою стає культивація її можливих 
інтерпретацій. В біблійній історії тема Долі представлена багатством своїх смислових відтінків. 
У явному та латентному вигляді фіксується в темі долі індивідуальної душі (її втілення, 
розвтілення); Страшного Суду; воскресіння мертвих, шляхів душі за гробом і т. ін. 

Ідея Долі душі починається з мотиву її виникнення, а саме передіснування, який 
представлений в писаннях ап. Павла, в історії Якова та Ісава, в словах, що Господь любить одного і 
зненавидів іншого ще до їх народження. Цей фрагмент містить вказівку на існування певного етапу 
Долі індивідуальної душі «до її народження», коли Бог возлюбив одного і зненавидів другого. 
В латентному вигляді стверджується тема попереднього існування душ і, як наслідок, тема Долі, яка 
актуалізується в світі духовному і фізичному. Аналізуючи тексти Святого Письма ми будемо 
пам’ятати, що богословська свідомість сконструювала концепцію «одного життя» (долі Земної), яка 
базується на думці отців церкви про акт творення душ саме «в тілі матері»1. Як наслідок 
(проявлення двох окреслених версій), спробуємо зробити їх порівняльний аналіз та герменевтичне 
прочитання Біблейських текстів з усталеною думкою богословів. 

Тема Долі індивідуальної душі продовжує стверджуватися у мотиві небесного її сходження 
в тіло, яку стверджує притча Ісуса про чоловіка, що посіяв поле доброго насіння. Вночі прийшов 
ворог, який розсіяв між пшеницею кукіль. На питання рабів: що з ним робити? Господар заборонив 
його вирвати до певного часу (жнив), щоб не нашкодити доброму насінню. Ісус сказав учням, що 
добре насіння – це сини Царства Небесного, а худе насіння – це сини зла. Поле, на якому було 
висіяне насіння, є світ. Час жнив символізує смерть віку цього. Коли він прийде, тоді розділять 
добрі колосся від худих. Останні спалять у вогні. Женцями стануть Ангели (Мт. 13: 37-40)2. Отже, 
тема індивідуальної Долі поступово переростає у більш глобальні есхатологічні перспективи, а саме 
у Долю світу. 

Про долю душі говорить Христос: «Вам необхідно родитись згори. Дух дихає, де хоче, і його 
голос ти чуєш, та не відаєш, звідкіля він приходить, і куди він іде. Так буває і з кожним, хто від 
Духа народжений» (Ів. 3: 7-8)3. З одного боку, можливо припустити, що мова йде про виміри з яких 
душі сходять. З іншого боку, продовжує свій еволюційний шлях тема Долі представників 
божественного світу (духів). Отже, у просторі стародавньої свідомості концепція Долі поширює 
приріст своїх значень, включає в себе процес сходження душ, духів (у світ), або їх піднімання 
у сфери божественного буття. 

                                                      
1 Компанієць, Л.В. (2014). Ідея реінкарнації в світовій культурі. Київ: «УАР». 
2 Біблія. Книги Святого Письма Старого й Нового Заповіту (1991). Із мови давньоєврейської та грецької 
на українську наново перекладена. Українське біблійне товариство. Київ, 1255. 
3 Біблія. Книги Святого Письма Старого й Нового Заповіту (1991). Із мови давньоєврейської та грецької 
на українську наново перекладена. Українське біблійне товариство. Київ, 1255. 
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Поступово вимальовується вектор інтерпретації есхатологічної теми Долі як Принципу буття 
універсуму та його представників, атрибуту існування душ (без якої неможлива їх духовна 
еволюція, сходження до Бога). Це стверджує наступний уривок з Писання. «По правді … кажу 
Я тобі: Коли хто не народиться згори, той не може побачити Божого Царства» (Ів. 3: 3)1. Отже, Доля 
індивідуальна (душ та духів) сягає у простори небесного океану, а саме з нього починається. Далі 
слідує продовження думки: «Коли хто не родиться з води й Духа, той не може ввійти в Царство 
Боже». Тим самим стверджується зворотній вектор розвитку Долі («у гору»). «Що вродилося з тіла – 
є тіло, що ж уродилося з Духа – є дух» (Ів. 3: 5-6)2. Іншими словами, Доля душі не мислиться поза 
повернення її в Царство Небесне. Під таким кутом зору Доля душі стає «механізмом», атрибутом її 
існування в процесі ритмічних її сходжень та піднесень до Бога. 

В пророцтві Єзекіїля стверджується тема Долі як принципу буття індивідуальної душі звучить 
в словах: була на мені рука Господа, і Господь вивів мене, і спинив мене серед долини, а вона повна 
кісток, і обвів мене біля них, і ось, їх дуже багато на поверхні долини, і ось, вони стали дуже сухі. 
І сказав мені: «Сину людський, чи оживуть оці кості? А я відказав: Господи Боже, – Ти знаєш! 
І сказав Він мені: «Пророкуй про ці кості, та й скажеш до них: Сухі кості, послухайте слова 
Господнього!» Так говорить Господь Бог до цих кісток: Ось Я введу у вас духа – і ви оживете ! І дам 
на вас жили, і виросте на вас тіло, і простягну на вас шкіру, і дам у вас духа, – і ви оживете. 
І пізнаєте ви, що Я – Господь!» (Єз. 37: 1-6)3. «І я пророкував, як Він наказав був мені, – і ввійшов 
у них дух, і вони ожили, і поставали на ноги свої, – військо дуже-дуже велике» (Єз. 37:10)4. Останні 
рядки стверджують думку про те, що саме шляхи душі (її Доля) ведуть її у наступне тіло, яке вона 
оживлює. 

«Пульсації» Долі мислимої як проявленої, або не проявленої (небесної) фіксуються в тексті 
Писання, а саме в уявленнях про душу, які були розповсюдженні в ті часи, в словах «ми … бажаємо 
краще покинути дім тіла й мати дім у Господа. Тому ми й пильнуємо, – чи зостаємося в домі тіла, чи 
виходимо з дому, – бути Йому любими. Бо мусимо всі ми з’явитися перед судовим престолом 
Христовим, щоб кожен прийняв згідно з тим, що в тілі робив він, – чи добре, чи лихе»  
(2 Кор. 5: 8-10)5. Отже, у простір теми Долі душі потрапляють також шляхи її до небесного суду. 

Остання безпосередньо пов’язана з темою «воскресіння мертвих», яка виробляє додаткові 
контексти есхатологічних уявлень християнської свідомості, надає можливість розширити 
інтерпретації, герменевтичного прочитання текстів Святого Письма. Тема Долі душі презентована 
у широкому вигляді у межах останнього. Додатково фіксується на рівні розповсюджених вірувань, 
стародавніх уявлень в тілесне воскресіння тих, хто раніше відійшов, помер. Так, окресленні 
вірування продовжує пророцтво, що на землю прийде Ілля з метою підготувати шлях Месії. 

Сам Ісус говорить про земне втілення пророка, називає Іоанна Хрестителя втіленням Іллі 
(Мт. 17: 10-13; 7-10; 14-15)6. «Я пошлю вам пророка Іллю, перше ніж день Господній настане» 
(Мал. 4:5)7. «По правді кажу вам: Між народженими від жінок не було більшого над Івана 
Христителя» (Мт.11: 11)8. «Ілля він, що має прийти» (Мт. 11: 14)9. 

 

                                                      
1 Біблія. Книги Святого Письма Старого й Нового Заповіту (1991). Із мови давньоєврейської та грецької 
на українську наново перекладена. Українське біблійне товариство. Київ, 1255. 
2 Біблія. Книги Святого Письма Старого й Нового Заповіту (1991). Із мови давньоєврейської та грецької 
на українську наново перекладена. Українське біблійне товариство. Київ, 1255. 
3 Біблія. Книги Святого Письма Старого й Нового Заповіту (1991). Із мови давньоєврейської та грецької 
на українську наново перекладена. Українське біблійне товариство. Київ, 1255. 
4 Біблія. Книги Святого Письма Старого й Нового Заповіту (1991). Із мови давньоєврейської та грецької 
на українську наново перекладена. Українське біблійне товариство. Київ, 1255. 
5 Біблія. Книги Святого Письма Старого й Нового Заповіту (1991). Із мови давньоєврейської та грецької 
на українську наново перекладена. Українське біблійне товариство. Київ, 1255. 
6 Біблія. Книги Святого Письма Старого й Нового Заповіту (1991). Із мови давньоєврейської та грецької 
на українську наново перекладена. Українське біблійне товариство. Київ, 1255. 
7 Біблія. Книги Святого Письма Старого й Нового Заповіту (1991). Із мови давньоєврейської та грецької 
на українську наново перекладена. Українське біблійне товариство. Київ, 1255. 
8 Біблія. Книги Святого Письма Старого й Нового Заповіту (1991). Із мови давньоєврейської та грецької 
на українську наново перекладена. Українське біблійне товариство. Київ, 1255. 
9 Біблія. Книги Святого Письма Старого й Нового Заповіту (1991). Із мови давньоєврейської та грецької 
на українську наново перекладена. Українське біблійне товариство. Київ, 1255. 
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Ці рядки свідчать, що автори Євангелій вірили не тільки в прихід Іллі, але й в те, що і інші 
давньоєврейські пророки також «повстануть» в інших тілах. Отже, фундується лінія Долі 
представників божественного пантеону. 

У контексті останнього есхатологічна тема Долі безпосередньо розвивається у роздумах про 
духів (в сюжетах Святого Письма) у вигляді поширеної віри в здатність їх входження і виходу 
з фізичних тіл. Саме такі «перипетії» (втілення) пронизують їх Долю. Експлікується у контексті 
феномена одержимості (Єванг. від Мт. 8: 16)1. Так, людина звернулась до Вчителя з проханням про 
зцілення сина, який страждає з дитинства одержимістю духом німим. Ісус сказав: «Душе німий і 
глухий, тобі Я наказую: вийди з нього, і більше у нього не входь!» (Мр. 9: 25)2. В іншому 
текстовому фрагменті Христос направив нечистих духів у свиней «І гурт кинувся з кручі до моря, – 
а було зо дві тисячі їх» (Мр. 5: 13)3. Святе Письмо містить відомості про те, що Ісус вигнав сім злих 
духів з Марії Магдалини (Єв. від Лк. 8: 2)4. Окресленні теми пронизують різні сюжети Святого 
Письма. Вони демонструють вимір есхатологічних уявлень християн у контексті їх роздумів про 
Долі світу, Всесвіту та їх представників. 

Біблійна історія розкриває фрагменти Долі людської душі, а саме народні вірування в її 
повернення в тіло, тобто в можливість оновлення її життя після смерті. Про це свідчить ниска сюжетів 
Святого Письма, а саме розповідь про воскресіння сина шунамітянки Єлисеєм (4 Цар. 4:35)5. 
Розповсюджена історія про воскресіння Ісусом Лазаря (Ів. 11:39)6. Спаситель покликав до померлого: 
«Лазарю, – вийди сюди!». «І вийшов померлий, по руках і ногах обв’язаний пасами, а обличчя у нього 
було перев’язане хусткою» (Ів. 11:43-44)7. У Святому Писанні говориться: «Смерть бо через людину, і 
через Людину воскресіння мертвих» (1Кор. 15: 21)8. Євангеліє від Луки оповідає про померлу дочку 
начальника синагоги. Ісус сказав: «Не плачте, – не вмерла вона, але спить». «І вернувся їй дух, – і 
хвилі тієї вона ожила…» (Єванг. від Лк. 8: 55)9. Отже, у сюжетах описується земна доля людської 
душі, перипетії її буття, стани, які вона переживає. В цілому презентується віра народу у безсмертя 
людської душі. Віру у воскресіння мертвих на землі стверджують випадки воскресіння пророками 
мертвих. Христос покладає на своїх учнів руки, закликає: «Уздоровлюйте недужих, воскрешайте 
померлих, очищайте прокажених, виганяйте демонів» (Єванг. від Мт.10: 8)10. В Іоппії жила учениця, 
яка творила багато милості. Одного разу вона занедужала й вмерла. Учні, які знали, що Петро 
знаходиться недалеко, послали до нього людей з проханням прийти і допомогти. Помолившись, 
сказав: «Тавіто, вставай! А вона свої очі розплющила, і сіла…» (Дії 9: 40)11. Св. Петро воскресив 
Тавіту. В другому сюжеті розповідається про юнака на ім'я Євтихій, який сидячи на вікні (заснув) впав 
з третього поверху, був піднятий мертвим. Св. Павло, обійнявши його, сказав: «Заспокойтесь, бо душа 
його в ньому!» (Дії 20:10)12. Воскресив хлопця. 

                                                      
1 Біблія. Книги Святого Письма Старого й Нового Заповіту (1991). Із мови давньоєврейської та грецької 
на українську наново перекладена. Українське біблійне товариство. Київ, 1255. 
2 Біблія. Книги Святого Письма Старого й Нового Заповіту (1991). Із мови давньоєврейської та грецької 
на українську наново перекладена. Українське біблійне товариство. Київ, 1255. 
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У ході аналізу текстів дедалі вимальовується есхатологічна лінія, яка фіксує роздуми про 
Долю душі (у контексті представників божественного світу), а саме Спасителя. Вона продовжує 
презентувати уявлення християн про воскресіння мертвих в духовному тілі. Отже, з цим 
безпосередньо пов’язані фрагменти, які описують воскресіння Христа. 

Останнє ілюструється по-різному. Так, в Євангелії від Матвія воскресіння Ісуса описується як 
тілесне. Ангел Господній зійшов з небес, відвалив камінь і сидів на ньому. Він оголосив Марії 
Магдалині про те, що Ісус воскрес з мертвих і буде в Галілеї. Коли жінки йшли, вони зустріли Ісуса: 
«Вони ж підійшли, обняли Його ноги і вклонились Йому до землі» (Мт. 28: 9)1. Можливо 
припустити, що в такій спосіб автори Святого Письма оповідають про можливі шляхи душі (її 
Долю) за гробом, а саме її повернення до земного буття (в тому числі і у контексті другого 
Пришестя Спасителя), або сходження у Царство Небесне. Отже, йде мова про друге воскресіння 
Спасителя: «Він визначив день, коли хоче судити по правді ввесь світ через Мужа, що Його наперед 
Він поставив, і Він подав докази всім, із мертвих Його воскресивши» (Дії 17:31)2. 

Про свою Долю (земні та небесні шляхи) Він говорив: «Від Отця вийшов Я, і на світ Я 
прийшов. І знов покидаю Я світ та й іду до Отця» (Ів. 16: 28)3. На нашу думку, перша частина тексту 
вибудовує вектор Долі представників божественного пантеону, вказує на втілення душі Спасителя 
як її сходження з божественних сфер буття, від Бога. Друга частина фрагменту («знов покидаю 
Я світ…») закладає засади розуміння подальших шляхів Ісуса до небесного буття. 

Про свою Долю після смерті Христос говорив: «Син людський, і засудять на смерть Його … 
і вб’ють, але третього дня Він воскресне» (Мк: 10:33-34)4. Він оповідав учням, що коли воскреснуть 
мертві, вони будуть подібні Ангелам на небесах. В Євангелії від Марка йдеться про духовне 
воскресіння Христа. Спочатку Спаситель був явлений Марії Магдалині. Щоб засвідчити своє 
воскресіння, Христос проявився «в іншому образі» іншим людям, а після представ перед учнями, 
докоряючи їм в невірі. Після закінчення терміну настанов учнів Господь вознісся на небо 
(Мк. 16: 3-19)5. За іншою версією в Євангелії від Іоанна Марія, ввійшовши до гробу, не впізнала 
Ісуса, прийняла Його за садівника. Спаситель покликав її і сказав: «Не торкайся до Мене, бо Я ще 
не зійшов до Отця» (Ів. 20: 17)6. Отже, культивуються дві версії здійснення Долі (як шляхів) душі 
за гробом. 

Мотиви Долі душі (небесної) фіксуються в другому Посланні до коринфян св. апостола Павла. 
Там говориться, що є людина зовнішня, є й людина внутрішня. Якщо зовнішня з дня на день тліє, то 
внутрішня оновлюється. Коли земний будинок людини зруйнується, то йому буде даровано 
небесний: «знаходячися в цьому наметі, зідхаємо під тягарем, бо не хочемо роздягтися, але 
одягтися, щоб смертне пожерлось життям» (2 Кор. 4-5)7. В такий спосіб стверджується лінія Долі 
душі після смерті у божественному світі. 

Отже, Святе Письмо фіксує смислові виміри теми дослідження, презентує окремі експлікації 
ідеї Долі у християнській свідомості. Відносно теми воскресіння Христа (фізичного Його 
воскресіння, або духовного) можливо припустити, що в християнська думка породжує кілька 
смислових вимірів теми Долі (шляхів душі). Отже, остання стає матрицею християнської 
есхатологічної картини світу, актуалізується в Святому Письмі, стає атрибутом релігійної 
свідомості християн. 

Таким чином, на рівні контекстуальної реконструкції (інтерпретації текстів Святого Письма) 
осмислюється есхатологічна модель світу яка складала смислову основу християнської релігійної 
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традиції. Встановлено, що у тексті Святого Письма тема Долі актуалізується в різних формах її 
прояву, виступає атрибутом народної та релігійної свідомості. 

Використання інструментарія філософської герменевтики у дослідженні сприяє розвиту 
не тільки академічного релігієзнавства, але й поширює погляди світської і релігійної свідомості, 
розкриває засадничі ідеї есхатології християн (історію їх становлення). Зазначені виміри осмислення 
есхатології (теми Долі) знаходять свій подальший розвиток в історії релігійної думки, філософських 
традиціях усіх часів (є перспективними у контексті розширення простору нашого дослідження). 
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TRANSFORMATION OF MODERN SOCIAL  

BEING / TASK FOR PHILOSOPHERS 

The article systematizes the experience of many researches on problems of the transformation 

of modern social being. The special emphasis is made on arguments of the meanwhile matured 

task for the development of a new world picture corresponding to modern realities. 

It is proved that the model of a new world picture at the level of the identical to the modern 

spirit "theo"-"-ism" should be an anteism, because it allows us to see the world as something 

complicated in a sense that the autonomy of the highest level of being is provided by its 

periodical connection with the lowest level of being. 

The argumentation of the thesis is given, that in the bosom of Ukrainian philosophy there is 

a great potential for advancement of this problem. 

Key words: anteism, qualitative "breakthrough" of mankind, world picture, paradigm, 

postindustrial society, postmodernism, "theo"-"-ism", holon. 

Актуальність питання трансформації сучасного світу досягла трохи не рівня апріорі і 
практично не вимагає особливої аргументації. Світ змінювався і рухався завжди, проте, на відміну 
від минулого, в цьому процесі Ящик Пандори1 ніколи ще не відкривався. Специфіка сучасної 
динаміки цивілізації обумовлена багатьма речами, але головною з них залишається та, що водночас 
«перезапускаються» базові структури складного людського буття, в зв'язку з чим, результат 
трансформації залежить не тільки (і не стільки!) від перебудови тієї чи іншої з них, але й від 
синхронізації їх функціоналу, координації взаємодії, адаптації до викликів постійно мінливих реалій 
і т. д. Ми рухаємося по шляху, якого все ще немає, тому що він також тільки будується... Подібного 
роду речі надзвичайно стимулюють роль філософського дискурсу і філософської рефлексії як світла 
поступу цивілізації. 

Звідси мета і завдання нашого дослідження – з позицій філософської рефлексії визначити ті 
тенденції, які спрямовують сучасний світ, а також чітко артикулювати головну філософську задачу, 
розв’язання якої може серйозно вплинути на якісний «прорив» людства. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій показує, що в наукових джерелах проблема 
якісного «прориву» людства є однією з центральних, і предметне поле її вивчення тільки 
розширюється. Одні вчені заявляють про важливість нової методології і нового типу вчених-
дослідників2, інші напрацьовують концептуальний інструментарій (постмодерністи, 
постпозитивісти ...), треті вивчають зміни на рівні ментальності, з яких надто неординарними є ті, 
що пов'язані з людським сприйняттям прискорення об'єктивного часу3 і т. д. 

Українська філософська спільнота також активно включена в цей процес. Ряд круглих столів 
«Філософської думки» так чи інакше обертаються навколо незворотності змін на глобальному рівні 

                                                      
1 Біляцький, С. (2003). Сучасні схеми облаштування світу. Трибуна, 11-12. Київ: Товариство «Знання» 
України, Спілка журналістів України, 22. 
2 Уилбер, К. (2006). Краткая история всего. Москва: ООО «Издательство АСТ», ООО «Издательство 
Астрель», 47-107. 
3 Історія європейської ментальності (2000). Львів: Літопис, 685-703. 
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і важливості для України координувати своє внутрішнє буття з тенденціями цих змін, тим самим 
мобілізуючи власні ресурси і готовність до їх викликів1,2. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Сучасний світ дуже складний, він – утворення з безлічі складових, кожна з яких представляє 

собою якесь специфічне буття, що еволюціонує за законами власної природи. Не важко зрозуміти, 
що цикли цих окремих складових (систем, світів...) десь можуть збігатися. За цією логікою постають 
речі, відомі як «парад планет», «парадигма». Перший концепт досить добре презентує космічні 
процеси, другий – соціальні, і, як дуже точно підкреслює Н. Андрейчук, саме «парадигма 
відноситься до тих спеціальних термінів, без яких сьогодні важко уявити будь-яку наукову 
публікацію»3. 

Застосовуючи апробовану Т. Куном методологію парадигми, відомі українські вчені 
намагаються осмислити як трансформацію сучасного соціального буття на глобальному рівні 
(до прикладу, Г. Щокін4), так і специфіку буття українського етносу (до прикладу, І. Каганець5, 
С. Піддубний6…). 

Складові парадигми сучасного соціального буття, що дуже активно трансформуються, несучи 
на собі задачу якісного «прориву» людства, обґрунтовані у багатьох дослідженнях. Ще на початку 
80-х минулого, ХХ ст., на рівні мегатенденцій динаміки сучасного світу дуже правильно їх 
артикулював Дж. Нейсбіт: 

- від розвинених технологій – до високих технологій; 
- від національних економік – до світової економіки; 
- від короткострокових процесів і прогнозів – до довгострокових; 
- від централізації – до децентралізації; 
- від інституціональної допомоги – до самодопомоги; 
- від представницької демократії – до партиципаторної; 
- від ієрархії – до робочих мереж; 
- від панування півночі – до панування півдня; 
- від дихотомії вибору – до різноманітності вибору…7. 
По мірі просування цієї проблеми додавалися (конкретизувалися) інші складові. 

Ч не найбільш важливою з них постала енергетична, значення якої переконливо обґрунтував 
В. Садовничий, стверджуючи, що «якими б комп'ютерними системами управління не був би 
оснащений бензиновий автомобіль, літак або навіть океанський лайнер, це по суті нічого в світі 
не змінює»8. Сучасному людству конче потрібна «принципова схема джерела енергії, пального 
майбутнього. Тоді й відбудеться якісна зміна цивілізаційного розвитку»9. 

Серед інших важливих чинників якісного «прориву» сучасного людства провідні вчені, що 
тривалий час працюють у цій царині, виділяють ряд найрізноманітніших, які, на наш погляд, можна 
згрупувати певним чином, а саме: 

- віртуалізація (віртуальні спільноти10, віртуальні магазини, віртуальні урни для 
голосування, віртуальні дошки оголошень, віртуальні бізнес центри, віртуальні держоргани11…); 

                                                      
1 Можновладці та громадянське суспільство: виклики для України: Круглий стіл «Філософської думки» 
(2016). Філософська думка, № 1. Київ: Національна академія наук України, Інститут філософії 
ім. Г. С. Сковороди, 6-11. 
2 Арістотель і аристотелізм: 2400 років по тому: Круглий стіл «Філософської думки» (2016). Філософська 
думка, 5. Київ: Національна академія наук України, Інститут філософії ім. Г. С. Сковороди, 11-15, 22.  
3
 Андрейчук, Н. (2008). Парадигма як термін. Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми 
української термінології», 620. Львів: Вид-во «Львівської політехніки», 254. 
4
 Щокін, Г. (2006). Створення світу та кінець часів. Київ: МАУП. 

5
 Каганець, І. (2005). Арійський стандарт: Українська ідея епохи великого переходу. Київ: Вид-во А.С.К. 

6
 Піддубний, С. (2012). Код Украни-Русі. Тернопіль: Мандрівець. 

7
 Нейсбит, Дж. (2003). Мегатренды. Москва: Издательство АСТ: Ермак, 9.  

8
 Садовничий, В. (2006). Знание и мудрость в глобализирующимся мире. Вопросы философии, 2, Москва: 
Рос. акад. наук, Ин-т философии РАН, Президиум, 8.  
9
 Садовничий, В. (2006). Знание и мудрость в глобализирующимся мире. Вопросы философии, 2, Москва: 
Рос. акад. наук, Ин-т философии РАН, Президиум, 9. 
10

 Матвійчук, О. (2003). Віртуальні спільноти як нова форма соціальної організації в інформаційному просторі. 
Вісник КНУ. Філософія. Політологія, №59-60. Київ: Вид-во КНУ, 109-112  
11 Пулина, Г. (2004). Двенадцать признаков нового общества. Відкритий урок, 1-2. Київ: Вид-во «Плеяди», 10. 
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- масштабна інтелектуалізація (інтелектуальний «одяг» на речах (щоб не крали, щоб 
відстежити процеси їх купівлі-продажу...), багатофункціональний інтелектуальні картки, 
інтелектуальні дороги, інтелектуальні будинки ...) разом із цифровою формою представлення 
об'єктів, усуненням посередників, молекулярною (а не атомною – як у першого теоретика 
індустріального буття О. Конта) структурою суспільства, скороченням життєвого циклу товарів…1, 
а також економією фундаментальних сутностей буття (свого роду «бритва Оккама»)2; 

- трансформація християнства у бік протестантизму3; нетрадиційної релігійної свідомості4 і 
плюралізму5; 

- ноократична форма організації суспільства6 і заміщення феномену класу феноменом 
соціального статусу7; 

- залучення (задіяність) хаосу (до порядку)8, у першу чергу, динамічного хаосу9; 
- самоорганізація10 і «розумні системи»11; 
- нова антропологічна реальність12 як результат якісної модифікації людської природи13 

(людина як «полігон для маніпуляцій»14; людина як носій «рамкового» характеру мислення 
з режимами установки «рамки»15; її подолання16 і гібридних (змішаних) ареалів17, людина 
добудована18, людина із видозміненою мовою19 і свідомістю20 (в бік дитячих форм організації та 

                                                      
1 Пулина, Г. (2004). Двенадцать признаков нового общества. Відкритий урок, 1-2. Київ: Вид-во «Плеяди», 9-17. 
2
 Хайтун, С. (2001). Фундаментальная сущность эволюции. Вопросы философии, 2. Москва: Рос. акад. наук, 
Ин-т философии РАН, Президиум, 152. 
3
 Кисеев, Г. (2000). Современный мир и «новое» религиозное сознание. Вопросы философии, 6. Москва: 
Рос. акад. наук, Ин-т философии РАН, Президиум, 23. 
4
 Федотова, В. (2001). Когда нет протестантской этики. Вопросы философии, 10. Москва: Рос. акад. наук,  
Ин-т философии РАН, Президиум, 28. 
5
 Савчук, О. (2009). Проблема релігійного плюралізму сучасного греко-католицизму в умовах постмодернізму. 
Українське релігієзнавство, 49, Київ: Укр. Асоц. релігієзнавців, Відділ. релігієзнавства Ін-ту філософії імені 
Г.С. Сковороди НАН України, 106. 
6
 Петросян, В. (2002). Понятие ноократического общества. Вопросы философии, 10. Москва: Рос. акад. наук, 
Ин-т философии РАН, Президиум, 45.  
7
 Смирнов, С. (2004). Современная антропология. Аналитический обзор. Человек: ил. научн.-попул. журн., 1. 
Москва: Рос. акад. наук, Президиум, 64. 
8
 Павленко, А. (2003). Место «хаоса» в новом мировом «порядке». Вопросы философии, 9. Москва: Рос. акад. 
наук, Ин-т философии РАН, Президиум, 39. 
9
 Мухин, Р. (2006). Методологические аспекты динамического хаоса. Вопросы философии, 11. Москва: 
Рос. акад. наук, Ин-т философии РАН, Президиум, 86. 
10

 Ровинский, Р. (2002). Самоорганизация как фактор направленного развития. Вопросы философии, 5. Москва: 
Рос. акад. наук, Ин-т философии РАН, Президиум, 67. 
11

 Хайтун, С. (2006). Номенклатура как «разумная система». Вопросы философии, 4. Москва: Рос. акад. наук, 
Ин-т РАН, Президиум, 97-113. 
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 Хорунжий, С. (2003). Человек и его три дальних удела. Новая антропология на базе древнего опыта. 
Вопросы философии, 1. Рос. акад. наук, Ин-т философии РАН, Президиум, 39. 
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 Модификация человека. Научные, технологические и моральне границы: Круглый стол журнала «Человек» 
в рамках конференции «Конструктирование человека» (2008). Человек: ил. научн.-попул. журн., 3. Москва: 
Рос. акад. наук, Президиум, 108-119. 
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 Модификация человека. Научные, технологические и моральне границы: Круглый стол журнала «Человек» 
в рамках конференции «Конструктирование человека» (2008). Человек: ил. научн.-попул. журн., 3. Москва: 
Рос. акад. наук, Президиум, 111. 
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 Щедровский, П. (2007). Изменения в мышлении на рубеже ХХІ столетия: социокультурные визовы. 
Вопросы философии, 7. Москва: Рос. акад. наук, Ин-т философии РАН, Президиум, 37. 
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функціональної асиметрії мозку), «третьою статтю»1, просунутими по шляху еволюції когнітивними 
здібностями2, людина, життя якої протікає в кіберпросторі3, і навіть, «розщеплена» на певні 
автономні складові людина4…)… 

При безперечній важливості всього вище перерахованого, абсолютно переконливим видається 
Л. Рейман у послідовному обстоюванні позиції, що критерієм і умовою №1 (дорівнює «cause sue») 
справжнього «прориву» сучасного людства виступає матеріальне благополуччя як «головний 
фактор переходу до інформаційного суспільства»5. Зазначену думку з різних боків посилюють інші 
вчені. На наш погляд, один із найбільш серйозних аргументів на цей рахунок такий: 
«неблагополуччя призводить до падіння кількості сімей, здатних мати здорових дітей»6, що, у свою 
чергу, особливо небезпечне тим, що кількість накопичених генетичних помилок виробляє ген 
самознищення7. 

Все це (і не тільки це), – надскладні задачі, без розв’язання яких якісний «прорив» сучасного 
людства просто неможливий. У свою чергу, вони ніяк не можуть бути розв’язаними без своєрідної 
число філософської підстави – світла, просвітлення, Просвітництва…, і таким світлом 
(просвітленням, «новим Просвітництвом»…) що далі то з більшою очевидність постає 
постмодернізм. Думка, що неминучий «переворот пов’язаний не з лібералізмом, а 
з постмодернізмом»8, не те що вже не викликає обурення, а приймається як одна із засадничих. 
Звідси головне завдання для сучасних філософів – з висоти постмодерністського бачення 
накреслити адекватну викликам сучасності картину світу. 

Існуюча до моменту нашої сучасності картина світу – це «проста картина світу»9, 
з характерною для неї установкою на пошук атомів як цеглинок світобудови, а також 
на встановлення лінійних причинно-наслідкових зв'язків. Розробку адекватної складному сучасному 
соціальному буттю картини світу має взяти на себе постмодернізм, бо, як цілком слушно наголошує 
Г. Кисельов, перш за все, «постмодерн – це ускладнення картини світу»10. 

Виходячи з ідеї Т. Куна про парадигматичний розвиток людської цивілізації (в межах 
конкретного історичного часу прокладається (розгортається) визначене буття, яке саме для себе 
самого задає ключову ідею (свій інформаційний код, шифр), творить певні теорії та знання на її 
обґрунтування, і все це має своїм призначенням наповнити окреме людське життя сенсом та 
допомогти вижити людству в цілому), можна виділити чотири парадигми: 

- давня – з «осьового часу історії» (концепт, введений К. Ясперсом як точка відліку сучасної 
цивілізації, якою, на його думку є VI ст. до н. е.) до еманації християнства; ключова ідея – Космос; 

- середньовічна – з початку еманації християнства до початку його витіснення класичною 
науки; ключова ідея – Бог; 

- європейська класична (або новочасна) – тріумф класичної науки; ключова ідея – Людина: 
як вершина Божого творіння; як чого Людина варта сама по собі, без Бога; Людина і її розум, межі 
та можливості людського розуму; 
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- некласична (або сучасний, і постсучасна) – тріумф некласичної науки (науки типу 2); 
ключова ідея – інші, крім розуму (нераціональні), фактори людського буття (воля, інтуїція, бажання, 
передусім бажання задоволення…), а також цивілізація як своєрідне творіння людини, плюси і 
мінуси цивілізації. 

На наш погляд, кожній парадигмі відповідає певний ключовий, домінуючий «тео»-«-їзм»: 
1) давній – пантеїзм, 2) середньовічний – теїзм, 3) новочасній – деїзм. Жодна парадигма не змогла 
обійтися без ідеї Бога. А кожен черговий «тео»-«-їзм», включаючи атеїзм Просвітництва, 
спрямовувався не проти ідеї Бога, а проти інтелектуальної вичерпаності того чи іншого  
«тео»-«-їзму», проти кармічної (гріховної) засміченості елітного прошарку-носія одного з тих  
«тео»-«-їзмів». Зі смертю парадигми вмирає її Бог (душа парадигми), але не Бог взагалі – той 
невимовний, всюдисущий Бог, «через якого все сталося». 

У наш час, як показує К. Уілбер, черговий, деїстичний, Бог – «Бог учених підставляє своїх 
адептів. Цей Бог помирає»1. Про смерть Бога буквально «кричали» й інші провісники нового 
людського буття – К. Маркс, Ф. Ніцше… Таким чином перед нашою сучасністю постає стара як світ 
задача – побудувати затребуваний визрілими обставинами «тео»-«їзм»: щоб знайти місце Богу 
в нашому світі, в нашій парадигмі буття, в нашому надсучасному людському розумі. І цього Бога, як 
і раніше було, потрібно «витягнути» із нас самих, зі своєї істинної людської природи. 

Свого часу Л. Фейєрбах проголосив, що «не Бог створив людину, а людина створила Бога» – 
теза досить-таки єретична, але, водночас, і тренувальна (як «тренажер») для того людського розуму, 
який завжди прокладає шлях до БОГА. Хіба ми могли б створити Бога, якби Він не створив свого часу 
нас?! Але ми забули цю подію, як забувається факт пологів (народження), в ході чого ми суть ще не 
свідомі. Як Ф. Шеллінг вивів суб'єкт із об'єкта (суб'єкт – це свідомий себе об'єкт), так і ми повинні 
«вивести» (створити) Бога зі самих себе. Щоб вижити, як мінімум, і досягти безсмертя, як максимум. 

На наш погляд, претендувати на статус чергового «тео»-«-їзму» може антеїзм, що, як 
переконливо доводить Д. Чижевський, має давню і глибоку укоріненість в українській 
ментальності2. Як відомо, поняття антеїзм пов'язують з давньогрецьким міфічним персонажем 
Антеєм, який час від часу втрачав свою власну силу і поповнював її через комунікацію з Геєю 
(землею). Однак концептуальна семантика антеїзму значно ширша: заглибленість в природу, 
домінування почуттєвого над раціональним, жіночий тип світосприйняття, установка, що початкове 
Божество жіночого роду тощо. 

Антеїзм дуже виразно простежується в філософії українського мислителя Г. Сковороди, 
правда, не на рівні чіткої філософської системи. Г. Сковорода творив щось, схоже на дхарми, 
вузлики, таке, що не було готовою думкою, але змушувало думати (такими, власне, є концепти, що у 
філософії все більше заміщають собою поняття). ЙОГО БОГ одночасно трансцендентний, 
потойбічний (невидима натура, що існує сама по собі) і іманентний світу природи, поцейбічний 
(одне з двох начал видимої натури, демонстрацією чого слугує малюнок: малюнок без задуму є 
палітра фарб, а малюнком (творінням) його робить органічний синтез двох факторів (натур): ідеї та 
фарби, видимого і невидимого). 

Подібні рефлексій вже мали (і не одноразово) місце в історії філософії, до прикладу, 
у Арістотеля форма існує і сама по собі, і як один з факторів речей; у Демокріта речі – це не просто 
атоми, а атоми разом із порожнечею; у Декарта тіло – це матерія разом із формою… 

Такі взаємозв'язки К. Уілбер пропонує позначати концептом холон, через який забезпечується 
природна ієрархія і нарощування порядку таким чином, що ціле на одному рівні (Бог, форма, 
порожнеча ...) є частиною чогось на іншому рівні (природа, річ, атом…). Кожен наступний холон 
включає в себе попередній, підпорядковує його собі: молекула – атоми, клітина – молекули… Таким 
чином холон сам складається з чогось, але далі з нього знову щось складається. На думку 
К. Уілбера, одне й інше однаково важливе для повноцінного буття: ціле – це життєва автономність, 
частина – це адаптація живучості до навколишнього світу. Через утворення нових холонів 
прокладається еволюція (як процес). Руйнування ж відбувається зворотним чином – холони 
руйнуються в порядку, зворотному до того, в якому вони створювалися3 (до речі, висновки ті самі, 
що й у синергетичних дослідженнях). 
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Концепт Холона проливає світло на розуміння Бога Г. Сковородою як теїстичного і 
пантеїстичного водночас: Бог існує і сам по собі (теїзм), і в своєму творінні – світі, Природі, Першій 
природі… (пантеїзм), до нескінченності емануючи останнім по шляху еволюції. Подібно як Антей і 
Гея (земля): Гея існує і сама по собі, і як частина (животворящим сила) Антея. Антей час від часу 
може обходитися без Геї, але періодично змушений від неї підпитуватися, заряджається. (Зрештою, 
може виявитися, що це паралельні процеси – Бог творив Природу, жіноче начало, а Гея творила 
Антея, чоловіче начало: обидві рівно сущі праоснови буття еманували і креативили…). 

Антеїзм як концепт, як відкритий для інтерпретації знак може включати в себе саме цю 
неперервно-перервну (недискретно-дискретну) семантику (щось, що у західних дослідженнях 
прагнули збагнути через концепт монодуалізму). Як відомо «по витворам пізнаємо Творця», маємо 
на увазі найновіше творіння людства – гаджет, що час від часу може існувати сам по собі, а потім 
знову і знову повинен підпитуватися, заряджатися. 

Висновки 
Наша сучасність – доба великих перемін, коли трансформуються всі базові структури 

соціального буття. Це дуже складний процес, успіх якого залежить від багатьох факторів, на наш 
погляд, передусім, від правильної артикуляції задач, а також від правильної розстановки пріоритетів 
щодо їх розв’язання і мистецтва злагодженості, синхронізації цих процесів. 

На сьогодні чітко вималювалися передумови для артикуляції задачі для філософів. Така 
задача, на наш погляд, має статус задачі №1, бо філософія – це світло, керманич, дороговказ, 
дорожна карта цивілізаційного руху (руху цивілізації). 

Суть ідеї задачі № 1 полягає у заміщення відмираючого деїзму більш адекватним щодо 
викликів сучасності «тео»-«-їзмом», а саме – антеїзмом. Деїстичний Бог вмирає, як все, створене 
людиною. Справжній Бог невимовний і незбагненний, збагненна тільки деяка Його еманація. 

Нам куди – в атеїстичний порохотяг чорних дір (до речі, також відкриття сучасності), чи до 
нового «тео»-«-їзму» як чергового інтелектуального зусилля людства? Таке роздоріжжя (вибір, 
виклик, пастку…) ми дістали в спадок від попереднього Просвітництва. Щоб вижити, людство 
мусить вивести Бога, адекватного своїй власній сучасній природі і, у відповідності до цього, 
розробити програму «»нового Просвітництва». 

Для вирішення головної філософської задачі може бути корисним досвід української 
філософії, в лоні якої впродовж усієї її історії акумулювався досвід антеїчної інтерпретації Бога як 
такого, що є іманентним і трансцендентним водночас. Напрацьований найновішими сучасними 
дослідженнями концептуальний інструментарій (концепт холона, на що було детально вказано у цій 
праці, концепт емоційного інтелекту, що не було задіяно навіть дотично, через периферійність щодо 
нашої мети тощо) створює безпрецедентні передумови для синхронізації історичного українського і 
сучасного світового філософського досвіду у справі розбудови чергової, антеїчної, картини світу як 
свого роду «cause sue» нової парадигми сучасного надскладного соціального буття людства. 
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ПРЕДМЕТ ФІЛОСОФІЇ У ДОБУ ТРАНСФОРМАЦІЇ 
УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 

Volodymyr Polyakov, PhD in Philosophy 
Lesya Ukrainka Eastern European National University, Ukraine 

THE SUBJECT OF PHILOSOPHY IN THE ERA 

OF TRANSFORMATION OF UKRAINIAN SOCIETY 

"The battle for the philosophy" in 2015 showed a number of important problems in Ukrainian 

philosophy. Some of them are: 1) the internal analysis of philosophy itself and all regarding its 

subject matter and other key principles; 2) ways to overcome ideologymania and scholasticism in 

the philosophical sphere; 3) state of sources and ways of its significant improvement; 

4) professional terminology and introducing philosophical spelling; 5) State of the philosophy 

teaching and the development of humanitarian policy principles regarding its improvement. 

Widely distributed definition of the subject-matter of philosophy is criticized as such, which does 

not meet the needs of the present time. Ukrainian philosophical community needs to intensify the 

study of fundamental philosophical issues with the aim of clearing the conceptual world-view 

space of mental simulacra and become the initiator of new humanitarian policy development. 

The next problem is overcoming the ideologymania of philosophy. Philosophical community has 

become the prime mover of programs development of measures with the aim of radical 

improvement of primary philosophical sources and different ways development as for significant 

expansion of the Ukrainian knowledge using modern informational technologies. Philosophy as 

a science about human personality should receive its true form as the modern personalìzm. 

Key words: history of Ukrainian philosophy, Marxist philosophy, Stalin's philosophy, dialectical 

materialism, historical materialism, philosophical education, personalìzm. 

Трансформація українського суспільства неможлива без появи і формування нової 
інтелігенції, яка шанує і плекає особистість, фундаментальні та гуманітарні науки, ‒ особлива роль 
серед яких належить філософії. Отже така інтелігенція здатна на конструктивну критику суспільних 
процесів і політики державних інституцій, здатна вести за собою маси на подолання перешкод 
до побудови демократичного суспільства і виконати функцію консолідації нації своєї країни. 
Множину проблем, з якими зіткнулась інтелігенція в Україні, висвітлила дискусія філософської 
громадськості щодо викладання філософії у вищих навчальних закладах. Певні аспекти цієї дискусії 
знайшли своє висвітлення у «Філософській думці» (2015, № 6). Я цілком поділяю висновок автора, 
що «успіх громадського спротиву, який дав змогу певною мірою зберегти місце філософії 
в освітньому процесі, не розв’язує проблему раз і назавжди, а лише відтерміновує той момент, коли 
вона знову дасть про себе знати»1. Метою цих нотаток і є скромне бажання сприяти розв’язанню тих 
проблем, які неабияк струсонули філософську спільноту. Однією з тих проблем є питання щодо 
предмету філософії. 

На моє глибоке переконання «битви за філософію» 2015 року висвітлили цілу низку важливих 
проблем в українській філософії, які не були ретельно і широко обговорені фахівцями з різних 
причин. Одні вважали що й так усе зрозуміло, а інші ‒ що не варто будити лихо поки воно тихо. 
Отже, дочекалися… Якщо самі розумники і розумниці від філософії усунулися від їх розв’язання, то 
життя «усунуло» самих розумників. Як тут не пригадати відому тезу Ґ.В.Ф. Геґеля: «Що розумне ‒ 
те дійсне; І що дійсне ‒ те розумне»2. Звідси з невідворотністю слідує висновок: все нерозумне є 

                                                      
1 Ясна, І. (2015). Чи потрібен «ребрединґ» український філософії? Філософська думка, 6. Київ: Ін-т філософії 
ім. Г.С. Сковороди НАН України, 24. 
2 Геґель, Ґ.В.Ф., Осадчук, Р. Кушнір, М. (пер. з нім.) (2000). Основи філософії права, або природне право і 
державознавство. Київ: Юніверс, 13. 
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тимчасовим і мінливим, і тільки справа випадку, коли саме воно буде відкинуте. Тому українська 
філософія нагромадила ряд проблем, без ґрунтовної рефлексії над якими годі сподіватися на вихід її 
з того маргінального стану, на який її штовхає освітня політика уряду. Спробую окреслити хоча б 
деякі з них: 1) «внутрішній аналіз самої філософії»1, насамперед, усе що стосується її предмета й 
інших ключових принципів; 2) шляхи подолання заідеологізованості та схоластичності 
у  філософській галузі; 3) стан першоджерел і шляхи суттєвого покращення цього стану; 
4) професійна термінологія і впровадження єдиного правопису філософських понять, термінів та 
імен; 5) стан викладання філософії та розробка засад гуманітарної політики щодо його покращення 
та багато ін. 

Коли наголошують на наявності «двох основних брендів філософії, …перший ‒ філософія як 
наука наук та більш пізній ‒ філософія як світогляд» (В. Попов)2, то після цього слід додати, що 
обидва вони, м’яко кажучи, є застарілими. Бо традиція вважати філософське міркування «наукою 
наук» походить, принаймні, від Платона3 і закінчується Ґ.В.Ф. Геґелем. Бо саме останній у своїй 
«Енциклопедії філософських наук»4 здійснив тисячолітню мрію попередників і створив всеохопну, 
універсальну систему знання про знання, довгоочікувану і омріяну «Науку наук». Але на Геґелі вона 
власне і закінчилася, бо у середині XIX століття науки нарешті вивільнилися від «полону» 
філософії, так як на той час вже наука проголошується взагалі не філософією (О. Конт), а філософія 
перестає вважатися наукою (І. Кант). І з того часу будь-які свідомі спроби «затягти» якусь науку під 
філософію слід вважати «нетверезою прозою». Цей культурологічний термін стане краще 
зрозумілішим, коли пригадати ту оцінку, яку дав В. Віндельбанд філософії Геґеля: «Система 
Гегеля ‒ это великое назидательное стихотворение. Основной характер его ‒ дидактический, и 
в силу поучительности, отличавшей личность ее творца, она, по сравнению с другими 
предшествовавшими ей системами, представляется в виде трезвой прозы»5. 

Отже, із середини XIX століття відношення філософії та науки змінюються і стають 
демократичними і рівноправними. Тобто філософія не краща і не вища від інших наук, але вона й не 
гірша і не нижча за них. Водночас постає дисциплінарний розподіл єдиної Науки (будемо позначати 
її з великої букви) на різні галузі, серед яких є місце і для філософії. Але тут постає надважливе 
запитання: якщо філософія є наукою, то що за предмет вона досліджує? Зрозуміло, що класифікація 
наукових галузей передбачає ознаку, за якою здійснюється поділ, і визначаються члени поділу, 
обсяги яких не мають перетинатися. На цю тему існує багато томів різних досліджень, але тут 
не місце для них. Ми лише окреслимо проблему визначення філософії та її предмету і запропонуємо 
власну відповідь. 

Та насамперед звернімо увагу на те визначення, яке кожен допитливий студент може знайти 
в Інтернеті, а там він може прочитати, що «Філосо́фія ‒ … особлива форма пізнання світу, що 
виробляє систему знань про фундаментальні принципи буття людини, про найзагальніші суттєві 
характеристики людського ставлення до природи, суспільства та духовного життя у всіх його 
основних проявах… Також під філософією розуміють форму людського мислення, теоретичну 
форму світогляду»6. Оскільки йдеться про «особливу форму пізнання світу, що виробляє систему 
знань про фундаментальні принципи буття людини», то стисло це можна сформулювати як 
«особлива наука про буття людини». На це можна зауважити, що будь-яка наука є особливою, бо це 
й зумовлює галузевий поділ єдиної Науки. Філософія тут проголошується «наукою про буття 
людини», але ж це більше схоже на визначення культурології (культура як буття людини) чи 

                                                      
1 Ясна, І. (2015). Чи потрібен «ребрединґ» український філософії? Філософська думка. 2015. № 6. Київ: Ін-т 
філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України, 25. 
2 Ясна, І. (2015). Чи потрібен «ребрединґ» український філософії? Філософська думка. 2015. № 6. Київ: Ін-т 
філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України, 30. 
3 Платон. Хармид 170c: «Каким же образом рассудительность, если она лишь наука наук (підкреслено нами ‒ 
В.П.), узнает, что она познаёт то, что относится к здоровью или же к зодчеству?». Платон. Хармид 174e: «Если 
рассудительность ‒ это наука наук (підкреслено нами ‒ В.П.) по преимуществу и она руководит другими 
науками, то, начальствуя при этом и над наукой о благе, она приносит нам пользу». Платон. Лосев, А.Ф., 
Асмус, В.Ф., Тахо-Годи, А.А. (общ. ред.) (1990). Хармид. Собрание сочинений: в 4-х т. (т. 1). Москва: Мысль, 
363, 369. 
4 Гегель, Г.В.Ф. (1974). Энциклопедия философских наук: в 3-х т. (т. 1). Москва: Мысль. 
5 Виндельбанд, В. (2000). История Новой философии в ее связи с общей культурой и отдельными науками: 
в 2-х т. (т. 2. От Канта до Ницше). Москва: ТЕРРА‒ Книжный клуб; КАНОН-пресс-Ц, 329. 
6 Філософія. <https://uk.wikipedia.org/wiki/> (2016, Лютий, 14). 
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антропології (наука про походження й еволюцію людини1). Далі стверджується, що філософія є 
наукою «про найзагальніші суттєві характеристики людського ставлення до природи, суспільства та 
духовного життя у всіх його основних проявах…», звідки слідує, що філософія є наукою «про 
природу, суспільство і дух», яке теж не витримує жодної критики. Бо з XIX століття природознавчі 
науки, або стисло природознавство (як сукупність наук про природу), виробили власні 
експериментальні та всезагальні інструменти пізнання (теорії), що знову ж таки обумовлюють їх 
самостійний шлях розвитку. Щодо суспільства, то воно стало предметом дослідження соціології та 
інших суспільствознавчих наук (експериментальних і теоретичних), які теж здобули статус 
галузевих наук. Отже, залишається «дух». І як тут знову ж не згадати «Філософію духа» Геґеля, яка 
поєднувала в собі суб’єктивний, об’єктивний і абсолютний дух. Для того, щоб не заглиблюватися 
у цю множину позначень слова «дух», зазначимо, що визначати філософію як науку про дух 
на сьогодні теж неправильно із таких міркувань. «Філософія духа», безперечно, є розділом філософії 
(який би зміст не вкладати у семантику «духу») і є видовим поняттям до родового поняття 
«філософія». Тому казати, що «філософія духа є філософією» ‒ цілком слушно, а ось стверджувати, 
що «філософія є філософією духа» ‒ припускатися логічної помилки щодо дефініції2. Що ж у нас 
залишається?.. Друга частина висловлювання, що філософія є «формою людського мислення, 
теоретичною формою світогляду». З його початку випливає, що філософія є логікою (наукою про 
форми і закони людського мислення). І знову ж таки перед нами аналогічна ситуація, яку ми тільки 
що розглянули щодо поняття «дух». Тобто, логіка звичайно є частиною філософії, але уся філософія 
не може бути зведена тільки до логіки. А з продовження висловлювання можна зробити висновок, 
що філософія є «теоретичним світоглядом» або, простіше, світоглядною наукою. А яка наука 
сьогодні не є світоглядною?.. Риторичне запитання. 

Отже, загальний висновок такий: наведене визначення філософії фактично визначенням не є, 
бо воно: 1) зводить філософію до інших наук (культурології, антропології), 2) ототожнює філософію 
з її розділом (логікою, філософією духа), 3) не вбачає особливостей, які відрізняють її від 
природознавства і суспільствознавчих дисциплін, а отже фактично є застарілим і таким, що містить 
навіть логічні помилки. Але ж багато філософської і навчально-методичної літератури відтворюють 
це визначення як повністю, так і окремі його фрагменти. Звідки походить така любов до цього 
симулякра? 

Запропоную порівняти його з цитатою Ф. Енгельса з «Діалектики природи», яку він писав ще 
у 70-х роках XIX століття: «…Диалектика рассматривается как наука о наиболее общих законах 
всякого движения. Это означает, что ее законы должны иметь силу как для движения в природе и 
человеческой истории, так и для движения мышления»3. Впадає у вічі значна подібність цих 
визначень. 

Після своєї перемоги в 1917 році більшовики безпощадно боролися за домінування 
комуністичної ідеології. Остаточна її канонізація сталася 1938 року після друкування короткого 
курсу «Історії ВКП(б)» І. Сталіна. Четверта частина цього курсу містила спеціальний філософський 
розділ «2. О диалектическом и историческом материализме»4. Саме з того часу й постала добре 
відома формула, що «философией марксизма-ленинизма является диалектический и исторический 
материализм…»5. Або іншими словами: «Предметом марксистской философии является изучение 
наиболее общих законов развития природы, общества и мышления»6. Отже, наш симулякр став 
нарешті добре впізнаваним: він походить з діалектичного та історичного матеріалізму, якій 
проголошує себе «цілісним філософським вченням, яке дає наукове розв’язання питання про 
закономірності розвитку природи, суспільства і людського мислення…»7. 

                                                      
1 Антропологія. <https://uk.wikipedia.org/wiki/> (2016, Лютий, 14). 
2 Помилка занадто вузького визначення поняття. 
3 Энгельс, Ф. (1961). Диалектика природы. К. Маркс, Ф. Энгельс, Сочинения (т. 20). 2-е вид. Москва: 
Государственное изд-во политической литературы, 582. 
4 Сталин, И.В. (1945). История ВКП(б). Краткий курс. Москва: ОГИД. РОСПОЛИТИЗДАТ, 165. 
5 Глезерман, Г.Е. Обичкин, Г.Д., Тушунов, А.В. (1954). Марксизм-ленинизм. Большая Советская 
энциклопедия (т. 26). 2-е изд. Москва: Государственное научное изд-во Большая Советская энциклопедия, 325. 
6 Кузнецов, К.Т., Готт, В.С., Коршунов, А.М. и др. Шептулин, А.П. (ред.) (1974). Диалектический 
материализм. Москва: Высш. школа, 95. 
7 Аза, Л.О., Алексєєва, М.І., Андрос, Є.І. та ін. Шинкарук, В.І. (ред.) (1986). Діалектичний матеріалізм. 
Філософський словник. 2-е вид., перероб., допов. Київ: Гол. Редакція Української Рад. Енциклопедії, 145. 
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Таким чином, можна зробити висновок щодо досить поширеного визначення філософії та її 
предмету: основу розглянутої вище дефініції філософії складає точка зору Ф. Енгельса (70-х років 
XIX століття), яка була перетворена на догму І. Сталіним і з 1938 року проголошувалася як єдино 
правильне вчення на теренах усього СРСР (в т.ч. в УРСР), а також за його межами. Всі інші 
філософські вчення оголошувалися буржуазними і брехливими. Звичайно, що після смерті І. Сталіна 
відбулася певна лібералізація (так звана «відлига»), але вона не стосувалася головного ‒ сталінських 
принципів. І тому аж до 1991 року в Україні філософія фактично викладалася у ВНЗ як 
діалектичний та історичний матеріалізм, стисло ‒ «діамат та істмат». 

Сьогодні, на 26-тому році української незалежності, внаслідок декомунізації нарешті знімають 
комуністичних вождів із постаментів. Але завалити ідолів на площах міст і сіл не складно, набагато 
складніше здійснити декомунізацію у свідомості людей. У зв’язку з чим слід визнати: філософській 
громадськості необхідно активізувати дослідження фундаментальних філософських питань з метою 
очищення світоглядного простору від різноманітних ментальних симулякрів, або «ідолів розуму» 
за Ф. Беконом. 

Наступна важлива проблема ‒ це подолання заідеологізованості філософії. Часто згадують 
1922 рік, коли з радянського союзу було вигнано майже сотню інтелектуалів, переважно філософів, 
які не погодилися вважати марксизм єдиним правильним вченням. І мало хто згадує, що репресії 
філософів і філософії на цьому не припинялися весь час існування радянської держави. Відомий 
український філософ В.С. Горський нагадував про непросту долю філософського життя  
у 1930-х роках в Україні: «Склалась, на жаль, досить “природна” для того часу ситуація. Ніяких 
офіційних ухвал про закриття Інституту [філософії ‒ прим. В.П.] не приймалося, але одного дня він 
припинив своє існування, коли останній, що досі був на волі, його співпрацівник опинився за 
ґратами НКВС, там, де вже перебували його колишні колеги. З однією із цих “останніх жертв” 
передісторії Інституту філософії я вже в часи хрущовської “відлиги” майже водночас прийшов 
працювати до Інституту. Микола Захарович Юшманов повернувся після “вимушеної перерви”, що 
тривала майже 25 років»1. Наступну свою реінкарнацію Інститут філософії розпочав вже у 1946 році. 

У другій половині 20-х років І. Сталіним було інспіровано публічну дискусію щодо 
взаємовідношення філософського вчення і природознавства. За спогадами її учасників, широке 
публічне обговорення виявило дві основні сторони цієї суперечки: механістів (переважно 
природознавців та інженерів) і діалектиків (власне філософів). У результаті полеміки щодо вищих і 
нижчих форм руху матерії перемогла своєю доказовістю точка зору діалектиків. А на початку  
30-х років у філософії на першій план вийшла партійна лінія, представлена М.Б. Мітіним та ін. І тоді 
НКВС репресувало спочатку механістів ‒ їх не розстріляли, а заслали на важку працю для 
«перевиховання» у табори системи ГУЛАГ. Пізніше в газеті «Правда» з’явилася стаття про те, що 
діалектики в дискусії знехтували спадщиною В.І. Леніна. Це, звичайно, був у чистому виді 
політичний донос. І не зважаючи на те, що на той час в СРСР вже не залишилося філософів, які б 
не визнавали панівною марксистську ідеологію, НКВС не тільки репресувало всіх діалектиків (тобто 
філософів), учасників дискусії, ‒ переважно усіх їх було розстріляно. Філософія була «зачищена». 
Так відбувалася підготовка, мабуть, до забезпечення одностайності схвалення нової радянської 
Конституції2 (1936) і короткого курсу «Історії ВКП(б)» (1938). Філософія в СРСР остаточно 
перетворилася на ідеологію. З того часу розвивати її дозволялося лише перевіреним ідеологам від 
компартії. …«Діалектичний матеріалізм творчо розвивають марксистсько-ленінські комуністичні та 
робітничі партії, філософи-марксисти…»3. 

Після смерті І. Сталіна 1953 року та зміни керівництва у партії і державі правлячий режим 
майже не змінився. Дещо змінилася внутрішня політика, настала «відлига». Особливо після 
розвінчання культу особи І.Сталіна. Лібералізація торкнулася і філософії ‒ філософам «дозволили» 
власними словами розповідати те, що було вже канонізовано. Настав час комуністичної схоластики, 
тобто схвалювалися лише ті положення філософії, які зміцнювали віру в комунізм. Але періодично 
репресії відновлювалися, в тому числі й серед філософської громадськості. У ВНЗ викладалася 
не філософія, а «діамат та істмат» ‒ ідеологія компартії. 

                                                      
1 Горський, В.С. (2001). Дещо про історію з історією філософії (суб’єктивні нотатки свідка). Філософія 
в український культурі: (методологія та історія). Київ: Центр практичної філософії, 152.  
2 Конституційна комісія утворена на чолі з І. Сталіним. 
3 Аза, Л.О., Алексєєва, М.І. Андрос, Є.І. та ін. Шинкарук, В.І. (ред.) (1986). Діалектичний матеріалізм. 
Філософський словник. 2-е вид., перероб., допов. Київ: Гол. Редакція Української Рад. Енциклопедії, 142. 
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А що трапилося в українській філософії після 1991 року? Куди поділися «філософи-
марксисти»?.. Нікуди. Усі залишилися на своїх місцях і посадах. Лише повільно і досить поступово 
у філософію приходить молодь, природна зміна поколінь триває майже 30 років. Зростає спектр 
філософських вчень. Але деідеологізації не відбулося, а тому українська філософія потребує чіткої 
саморефлексії та відповіді на багато запитань щодо своєї історії у XX столітті. Зокрема, щодо 
партійності, заідеологізованості, щодо творчості і свободи думки та ін. Тому висновок і можлива 
наступна теза стосується підготовки третього тому «Історії філософії на Україні», анонсованого 
1987 року як тритомник, лише два перші томи якого вишли друком1. Тож робота над створенням 
цього заключного тому з історії української філософії XX століття може стати хорошою нагодою 
розповісти як про різноманітні дослідження і досягнення українських філософів у цей драматичний 
історичний період, так і про ті проблеми, яких зазнавала філософська думка в Україні. 

«Битви за філософію» 2015 року висвітлили ще одну важливу проблему: як філософії 
в Україні стати українською філософією. Не можна замовчувати те, що 90‒95% першоджерел 
із філософії доступні для студентів і фахівців російською мовою. Для розв’язання цієї проблеми 
дещо робиться видавництвом «Основи» та іншими. Але якщо усвідомити, скільки насправді ще й 
досі не зроблено, стає сумно. Сучасне постіндустріальне суспільство часто називають суспільством 
знання, оскільки у ньому надважливу роль відіграють інформаційні технології. Стовпи 
індустріального суспільства ‒ капітал i праця ‒ у постіндустріальному замінюються на інформацію i 
знання. Отже, увага до гуманітарного блоку галузей знань мала б зростати. А ми змушені визнати 
(і дискусія на сторінках публічних ЗМІ це підтверджує), що ситуація через об’єктивні і суб’єктивні 
причини рухається у протилежній бік. Із цього випливає теза: філософська спільнота мусить стати 
ініціатором розробки програми заходів, спрямованих на докорінне покращення стану першоджерел 
із філософії та розробки шляхів суттєвого розширення сфери україномовного знання 
із використанням сучасних інформаційних технологій. 

З цією проблемою тісно пов’язана інша: уніфікація української філософської термінології. 
Адже не тільки терміни застосовуються будь-як, а й персоналії філософів. Наприклад, можна 
натрапити на кілька варіантів написання «Мак’явеллі», «К’єркегора», «Міля», «Вайтгеда» та 
багатьох інших. На сторінках часопису «Філософська думка» з цього приводу неодноразово лунала 
критика і заклики до якогось усталеного фахового підходу, зокрема цікава дискусія у кількох 
номерах за 2015 рік2. Але просування і зміни на цьому важливому напрямку українізації філософії 
вкрай повільні. 

А тепер щодо освіти і педагогіки. Місце і роль філософських дисциплін в освітньому процесі 
завжди хвилювало провідних філософів. Достатньо згадати кілька найвідоміших: план щодо 
створення берлінського університету Й.Ґ. Фіхте3, «Лекції про метод університетської освіти» 
Ф.В.Й. Шеллінґа4, лист про «викладання філософії в університетах» Ґ.В.Ф. Геґеля5; пропедевтична 
перша глава «Вступу до філософії» В. Джеймса6 та багато інших. Але перед обговоренням суто 
дидактичних і виховних засад викладання філософії у ВНЗ необхідно розібратися у вітчизняних 
реаліях. 

Насамперед потрібно розвінчати поширений міф: «Марксистська філософія… створювала 
якісь спільні моральні орієнтири…» (О. Білокобильський)7. Для того, щоб так заявляти, потрібно 
уважно прочитати хоча б спогади студентів і викладачів, учасників того ‒ реального і трагічного, а 
не уявного і придуманого ‒ навчального процесу. Стисло це викладання сталінського канону 
ідеології під виглядом «діамату та істмату» відбувалося так. Викладач із трибуни читав підручник 

                                                      
1 Нічик, В.М., Горський, В.С., ін. Шинкарук, В.І. (гол. ред.) (1987). Історія філософії на Україні: в 3-х т.  
(т. 1-2). Київ: Наукова думка.  
2 Філософська думка (2015), 4, 5. Київ: Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. 
3 Фишер, К., Рукавишников, А.Б. (прим., послесл.) (2004). История новой философии. Т. 6. Фихте. Жизнь, 
сочинения и учение. Санкт-Петербург: РХГИ, 641. 
4 Шеллинг, Ф.В.Й., Фокин, И. (пер. с нем., вступ. ст., примеч.) (2009). Лекции о методе университетского 
образования. Санкт-Петербург: Издательский дом Миръ, 3-140. 
5 Гегель, Г.В.Ф. (1972). О преподавании философии в университетах. Работы разных лет: в 2-х т. (т. 1). 
Москва: Мысль, 417-425. 
6 Джеймс, У., Грязнов, А. Ф. (пер. с англ., общ. ред., послесл. и примеч.) (2000). Введение в философию. 
Москва: Республика, 7-21. 
7 Ясна, І. (2015). Чи потрібен «ребрединґ» український філософії? Філософська думка, 6. Київ: Ін-т філософії 
ім. Г.С. Сковороди НАН України, 27. 
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слово в слово, а студенти так само слово в слово його записували. Але не всі. Деякі студенти мали 
такі самі підручники під партою і з олівцем перевіряли усе, що проголошував лектор. І якщо через 
якісь причини викладач пропускав слово (речення або абзац), то на перерві студент біг в партком і 
належно «повідомляв» про це. А партком тут же «повідомляв» туди, куди слід. І до кінця пар 
за викладачем вже приїжджав «чорний ворон» з НКВС. Якщо після співбесіди в НКВС викладач і 
повертався на роботу, то ситуація повторювалася, як у дзеркальному відображенні: 
на семінарському занятті студенти відповідали на запитання, а викладач перевіряв за підручником. 
І якщо студент пропускав слово (речення або абзац), то в партком біг вже викладач і до кінця пар 
знову ж таки приїжджали, але вже за студентом. Таким чином, викладання та екзамени 
з ідеологічних дисциплін (філософії, історії компартії, політичної економії, наукового комунізму і 
марксизму-ленінізму) виконували функції ідеологічного контролю у кожному семестрі й 
на кожному курсі, а ще ‒ своєрідного сита, для того щоб жодна інша думка не впливала 
на формування молодого покоління. А якщо хтось з такою думкою все ж потрапляв до ВНЗ, то його 
легко позбувалися. Часом, не про саме такі «орієнтири громадян» сумує частина викладачів?.. Отже, 
висновок напрошується сам собою: реформа викладання гуманітарних дисциплін має рухатися 
у певному напрямку ‒ спочатку деідеологізація філософії та інших предметів, а потім широке 
впровадження їх в освітній простір. 

Потреба в ґрунтовній гуманітарній освіті молоді, мабуть, є загальним місцем. Усі це визнають, 
до неї усі закликають, але хура й нині там. Розповсюдження соціального лицемірства дезорганізує 
масову свідомість, зокрема моральна сфера потерпає від деформації моральних цінностей. Гострота 
цієї проблеми обумовлена глибоким зламом і інфляцією суспільних макроцінностей (Блага і 
Справедливості, Істини, Добра і Краси), зростанням атрофії мислення і совісті, що знаходить 
вираження у побутовій формулі: «бабло перемагає добро і зло». Таким чином, наступна теза цілком 
очевидна: ініціаторами створення і впровадження такої нової моделі гуманітарної освіти в Україні 
мають стати провідні українські філософи. 

Свого часу І. Кант для філософії відновив її справжнє наукове значення, відновив практичну 
доцільність її моральних засад та цілісність спроможності суджень людського суб’єкта. І хоча 
результати досліджень І.Канта вже мають суто історичне значення, вся велич і значний вплив його 
критичної філософії, за Ф.В.Й. Шеллінґом, полягає у тому, що Кант 1) покінчив із методичним 
анархізмом та продемонстрував якісно новий рівень методології досліджень у філософії; 2) сприяв 
відкриттю нових філософських напрямків, якими пішли його наступники. Саме така оцінка змушує 
нас констатувати, що сьогодення потребує приходу «українського Канта», з метою здійснення 
кантівського перевороту в філософствуванні України. 

І. Кант ‒ великий гуманіст, він добре усвідомлював, що чим би філософія не займалася, 
до яких би захмарних висот абстрагування не сягала, ‒ до сфери її компетенції належать таки 
питання: «1. Что я могу знать? 2. Что я должен делать? 3. На что я смею надеяться? 4. Что такое 
человек?»1. А далі він продовжив, що перші три запитання, через які постають відповідні 
філософські науки ‒ метафізика, мораль і релігія ‒ по суті зводяться до четвертого. Таким чином, усі 
філософські розділи мають постати у системі наукового знання про людську особистість. Бо саме 
у цьому четвертому запитанні концентрується і постає найголовніший предмет у світі, до якого 
філософські знання мають безпосередній стосунок. Бо людська особистість є «человек, ибо он для 
себя своя последняя цель»2, а отже, і філософія є наукою про цю людську особистість та має 
нарешті постати у власній правдивій формі як сучасний персоналізм. 

І трансформація українського суспільства просто неможлива без появи нового українця, 
сформованого персоналістичною філософією і здатного до здійснення такої трансформації. Та 
особа, яка не вважає свою державу (країну) предметом власного морального зусилля, є 
несформованою та інфантильною особистістю, яку слід оцінювати як безвідповідальну за своє 
майбутнє, за долю своєї країни, ‒ а в результаті така особа легко стає утриманкою інших держав, 
свої бажання може зводити до одного головного ‒ еміграції. Та у випадку неможливості зробити це, 
вона стає на шлях «внутрішньої еміграції» у власній країні. Тому від стану розвитку філософської 
думки і змісту викладання філософії значним чином визначається майбутнє країни. 

 
                                                      

1 Кант, И. (2006). Логика. Пособие к лекциям. Трактаты. 2-е изд., стереот. Санкт-Петербург: Наука, 438. 
2 Кант, И. Асмус, В.Ф. и др. (общ. ред.) (1966). Антропология с прагматической точки зрения. Сочинения:  
в 6-ти т. (т. 6). Москва: Мысль, 351. 
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Завершуючи ці нотатки хочу нагадати розумникам і розумницям дуже знаковий фільм 
«Покаяння» відомого режисера Т. Абуладзе, що з’явився під час перебудови й окреслив її жахливі 
суперечності. Так ось, в останньому епізоді цього фільму герой дивується з того, навіщо будуються 
вулиці, які не приводять людей до храму, до глибокої духовності. Трохи переосмислюючи цей 
епізод я хочу на завершення поставити запитання: «Кому потрібна філософія, яка не веде 
до розбудови храму людської особистості?..». 
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THE EXISTENCE OF CONSCIOUSNESS IN THE ERA  

OF THE DEFICIT OF SPIRITUALITY 

Present day needs to reorient philosophical outlook, to transform it. In terms of «twists» taking 

place in our country, it is a radical change in society. For previously appeared invisible «hard» 

facets of social elements that had previously eluded the field of traditional analysis. Due to these 

circumstances, it will be appropriate in our view to address the phenomenon of consciousness as 

a philosophical problem. The crisis that has engulfed our society, requires new approaches to 

solve them. We know the essence of social existence as human experience is constantly 

updated. Self-evident practical life, as an objective opinion based on perception of the world 

consciousness of the individual. Every era, as each period of human existence, characterized by 

features of its existence. It shows a logic of consciousness, identity of the individual relationship 

to ourselves ... The more developed person, the more it responds to a diminution of his mind ... 

Life world man is always subjective. There is a problem of spiritual life as a person who wants to, 

can change the «life-world» for the better. For spiritual activities and the identity of the 

individual reflect social processes that are constantly taking place in the society and thus 

changing the world of human existence.  

Key words: culture, consciousness, Genesis, social experience. 

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ 
Відомо, що весь процес розвитку свідомості людини є творенням її себе, як індивідуальної 

істоти в процессі своєї перетворювальної діяльності, але завжди у світі культури. За своєю 
внутрішньою організацією суспільне буття, саме по собі, альтернативне. Та доля вибраних 
альтернатив, результати їх реалізації завжди залежать як від самих можливостей людини, так і 
активності протидіючих зовнішніх сил. А саме: економічних, правових, політичних, духовних, 
з однієї сторони, та від свідомих орієнтацій того чи іншого суб’єкта, на той чи інший характер і 
порядок смисложиттєвих цінностей, які в свою чергу складають «етичний» порядок самого буття. 

При цьому, саме духовне буття людини включає в себе формування відношення між Я 
і світом. В такій ситуації і виникає передумова можливостей людини зробити свій вибір на користь 
однієї із них. При цьому, особистість завжди протистоїть безособистісному, безвідповідальному та 
тиранічному, що ми спостерігаємо і в наш час. 

Тому сьогодні, як і завжди, необхідно, формування Я, вільного для свого призначення, бо 
не має альтернатив. Це є відношення між Я і світом. Через цей зв’язок трансформуються предметно-
практична діяльність людини, її культура, її свобода. 

Культура – це передумова формування нації і національної свідомості, а тому альтернативи 
в нашої країни, яка називається Україна, не має, бо вона домагається «національної» свободи. 
Відомо, культура не гарантує свободи, але гарантує перетворення свідомості більшості, яка 
спроможня домогтись «національної» свободи. 

Культурно-політичні реалії сьогодення, рефлексують духовне буття суспільства і окремих 
особистостей. Мислення є дією, яка набуває особливої гостроти в єпоху дефіциту духовності. Воно 
завжди фіксує, бо рефлексує сторони дійсності, але не все, що потрапляє в поле зору, а тільки те, що 
особливо пов’язано із інтересами, бажаннями та ідеями людського буття. Тому, розчарування які ми 
споглядаємо сьогодні, реально рефлексують рівень культури, як усього суспільства так окремих 



EUROPEAN PHILOSOPHICAL AND HISTORICAL DISCOURSE • Volume 3 Issue 2 2017 

 117 

його громадян… В кінцевому рахунку, розчарування приведуть все суспільство до втрати ціннісних 
вимірів культури, якщо не зупинити здрібнілі цінності, а саме егоїзм політиків, бажання їми влади 
любою ціною… Дух таких стає інструментом, бо не спирається на здоровий глузд. В результаті 
діяльності такої політики, сенс життя більшості громадян зводиться до виживання. А саме 
функціонування цінностей культури стає другорядним. 
Людина, по своїй природі, повинна мати можливість мислити про все, що забажає. Її свобода думки, 
передбачає безпосередню предметно-практичну можливість мислити. Аналіз проблеми духовності 
сьогодення показує життеву, дієву необхідність трансформації суспільства. Споконвічний духовний 
пошук правильного буття, передбачає постійний вихід за межі наявного буття. Людина спроможня 
жити краще, і варта цього, бо хоче людського буття. 
Я.., суб’єкт, який створює собі неповторний образ із власного бачення, бо хоче реалізувати свою 
особистість. В результаті такого цілепокладання і виникає людська особистість. Вона визначає для 
себе параметри духовно-ціннісних прагнень та бажань. Імперативом світоглядно-культурних 
смислів завжди виступає свобода. 

Свобода, при цьому, як вища цінність, є невід’ємною від індивідуальної суб’єктивності 
внутрішнього ядра свідомості. Тому свобода є найважливішою умовою, що забезпечує не тільки 
динаміку культури людини, але й вільно вибрані її цілі та прагнення. Необхідно зазначити, що сама 
свобода має багато вимірів, бо в першу чергу пов’язана із культурою, як позитивним змістом 
людської свободи, і її рівнем розвитку. У зв’язку з цим, проблема свідомості набуває 
сутоособистісного «значення» у нашому сьогоденні. По словам М. Гайдеггера: «Екзистенційна 
істота людини є основою того, що людина вміє уявити суще як таке і мати свідомість про уявлене»1. 

РЕЗУЛЬТАТИ ТЕОРЕТИЧНОГО АНАЛІЗУ ПРОБЛЕМИ 
Аналіз проблеми духовності показує, що сама людина, це споконвічна філософська 

проблематика усіх філософських шкіл, течій та напрямів. Людина, це вічний пошук нею самої себе, 
«дійсного» буття, бо бажання постати щасливою, вільною особистістю їй дане по її природі. Вона 
повинна постати у своєму житті, як ідеал - найвищий зразок поведінки. Ідеал повинен підносити 
людину до більш досконалого її існування, підіймати над буденною дійсністю, допомагати 
формувати їй саму себе. Тому сама її «Ціннісно-смислова діяльність розкриває ту єдність екології, 
онтології і праксеології, яка забезпечує тривке існування цивілізаційних систем»2. Їх усвідомлене 
розуміння передбачає залучення об’єктів, що знаходяться в полі інтенцій свідомості особистості, 
до смислів самої людської діяльності. Тоді такий ідеал, це найвищий зразок поведінки людини, як 
особистості. І тому так важливо не що, а як ціннісно-смислова сфера буття постає для самої людини, 
як вона здійснює моральні настанови. 

Наприклад, як постає предметна сфера свідомої людської діяльності, що реалізує в системі 
цивілізації ноосферну (духовну) і має відповідь на життєвий запит розуму? Чи може бути інше 
бачення? Це, в свою чергу, позбавляє невизначенності в теоретичному і практичному аспектах 
безперервного процесу існування, сутність якого може бути визначена тільки як людиновимірність 
сущого. Як для нас, цінності є особливою ідеальною сферою. 

Ми розглядаємо їх в парадигмі просвітницької моделі побудови суспільного буття. Така 
ситуація обумовлена сьогоденням, її структурою сучасного суспільства, яке досягло того рівня 
складності, коли воно «розвивається як нескінченна варіативність індивідуальних прогнозів і 
проектів, як пристосування до необхідних, випадкових і бажаних ситуацій, як реакція на них»3. 
Це все, вимагає зміни наших уявлень про свідомість і перехід від матеріально-виробничого буття 
до «життєвого світу», в якому утворюються дійсні смисли і орієнтації екзистенції. Цінності якої, це 
обьективна ідеальна сфера, що вимагає від людини постати особистістю, для свого же блага. 

Філософське розуміння складності взаємодії різних соціальних слоїв, структур 
функціонуючого суспільства включає в себе лише відносну розмежованість між матеріальним і 
ідеальним, об’єктивним і суб’єктивним і тому ставить нові вимоги до аналізу свідомості. Так, 
у сфері суспільного життя, де має місце надскладна різноманітність цілепокладань людей, де 
кожний індивід є відповідальною особистістю, тобто суб’єктом, самодіяльно реагуючи на проблеми, 
з якими він вступає у відношення в процесі свого життя, відбувається багато непередбачених подій 

                                                      
1 Хайдеггер, М. (1993). Время и бытие: Статьи и выступления. Москва: Республика, 32. 
2 Кримський, С.Б. (2003). Запити філософських смислів. Київ: Парапан, 27. 
3 Козловски, П. (1998). Общество и государство: неизбежный дуализм. Москва: Республика, 240. 
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і обставин. А це змушує, в свою чергу, його приймати інші, відмінні від соціальних детермінацій, 
рішення. 

«Наша свідомість, – стверджує К. Ясперс, – спрямована на несвідоме, тобто на все те, що ми 
знаходимо в світі, що не повідомляє нам, однак, своєї внутрішньої сутності. Наша свідомість 
спирається на несвідоме, вона постійно виростає з несвідомого і повертається до нього. Але 
дізнатись що-небудь про несвідоме ми можемо тільки завдяки свідомості. В кожній свідомій дії 
нашого життя, особливо в кожному творчому акті нашого духу, нам допомагає несвідоме, яке 
присутнє в нас»1. Все це, виступає важливою умовою зміни вектору дослідження активної сутності 
свідомості. 

Потрібно підкреслити, що свідомість конкретизується в буттєсамовизначеннях суб’єкта 
соціальної діяльності. «Свідомість є найсуттєвішим визначенням людини, – відмічає І.В. Ватін, – 
тому розгляд буття буде неповним без визначення місця свідомості в бутті»2. Сам вираз: «бути 
у свідомості» (тільки так реалізується людська екзистенція), має цілком певний онтологічний смисл, 
фіксуючи практично реальне положення людини в світі. 

Необхідно зазначити її особливу форму життєвого процесу, котра знаходить вираз в його 
усвідомленому характері. Людина, завжди особливим чином «розташовується» в світі і здобуває 
свої специфічні, лише в свідомому бутті, здійснювані можливості суспільного і культурного 
значення. «Свідомість є буття, існування якого покладає сутність, і навпаки, вона є свідомість буття, 
сутність якого припускає існування, тобто видимість якого вимагає буття. Буття всюди… Свідомість 
є буття, для якого в його бутті стоїть питання про його буття, оскільки це буття покладає інше, чим 
воно, буття»3. 

Таким чином, Ж.-П. Сартр показує, що свідомість людини є умовою її специфічно-
унікального існування. Людина «виділена в світі в силу специфічного способу буття, яким є 
здійснювана нею діяльність. Вона виділена і є особливою, вибраною «точкою» у світі – суб’єктом 
діяльності. Її онтологічний статус полягає в тому, що лише в ній можливе здійснення свідомого 
буття і всіх актів усвідомлення»4. 

Даний підхід, тим самим, уможливлює входження в специфіку життєвого світу людини, 
в якому і здійснюється унікальність буттєвих самодетермінацій. 

На наш погляд, такий підхід дає можливість звільнитись від невиразного розподілу 
свідомості, а саме, на суспільну та індивідуальну. Саме її існування обумовлене акцентом впливу 
«колективізму». В силу цього, індивідуальній свідомості (як і особистості в цілому) раніше 
відводилась занадто «скромна» роль, а її зміст «спрощувався». Подібне розуміння підводить 
до збіднення поняття «суб’єктивного», оскільки воно постає сумою певних усвідомлених актів 
абстрактних індивідів, котрі свої дії, вчинки, вольові бажання тощо співвідносять із соціально-
детермінованими установками і орієнтаціями. 

Таке нівелювання, на нашу думку, не відповідає статусу особистості як суб’єкта діяльності. 
Адже предметний світ не є якоюсь особливою областю (регіоном) буття, а відбиває специфічну 
модальність людського буття і одночасно особливу даність свідомості людини. Ця ситуація 
обумовлена фактом, що виокремлення суб’єкта у світовому цілому виявляється в тому, що все суще 
поставлене у відношення до суб’єкта, внаслідок чого «сам суб’єкт виглядає позамежовим, 
трансцендентним реальній дійсності»5. Його світ, це світ людини, що хоче свого самопізнання, для 
свого же блага.    Світ для нього – зовнішнє, стосовно до якого суб’єкт знаходиться поза його 
межами. Свідомість, в такому випадку, в своїй безпосередності є «картиною» світу, що 
відкривається суб’єкту, в яку включений він, його дії і стани. Світ для людини стає предметом її 
свідомої життєдіяльності, більше того, власна життєдіяльність на певному етапі розвитку стає 
предметом її духовно-діяльних зусиль.  

Життя людини, це її світ, як цінність яка не має ціни, бо безцінна. Вона є благом для людини, 
яке вона вільно обирає заради самої же себе. Її світ стає, «життєвим світом», в якому індивід, 
зазначає М. Мерло-Понті, «захоплений життям». «Занурений у свою мислячу природу, закинутий 
у трансцендентальне поле, яке відкривається, починаючи з моїх перших сприйняттів, і в якому  

                                                      
1 Ясперс, К. (1991). Смысл и назначение истории. Москва: Политиздат, 278. 
2 Ватин, И.В. (1984). Человеческая субъективность. Ростов-н/д: Изд-во Ростовского ун-та,  30. 
3 Сартр, Ж.-П. (2000). Бытие и ничто. Опыт феноменологической онтологии. Москва: Республика, 35. 
4 Пролеев, С.В. (1992). Духовность и бытие человека. Киев: Наукова думка, 40. 
5 Пролеев, С.В. (1992). Духовность и бытие человека. Киев: Наукова думка, 40. 
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будь-яка відсутність є лише оберненим боком присутності, а мовчання є лише модальністю 
сонарного буття, я наділений якимось різновидом вічності та присутності усюди, я відчуваю себе 
приреченим перебувати у потоці невичерпного життя, ні початку, ні кінця якого я не можу 
помислити, оскільки мислить ще живе я, отже, моє життя завжди передує собі самому та завжди 
переживає себе»1. 

Все це життя є світ, який переживається свідомістю людини і визначає її духовно-світоглядні 
орієнтації. Життеві цінності є благом для людини, яке вона обирає заради своєї реалізації. 
А тому потрібно зазначити, що духовна визначеність людини – це необхідна умова її зв’язку 
з предметним світом в цілому. Постаючи для себе предметом власних зусиль, людина як особистість 
набуває здатності відноситись до дійсності взагалі предметним чином (тобто відноситись до неї як 
до об’єкту). При цьому, усвідомлюючи кожного разу, вона відчуває себе як щось інше, 
неототожнюване з предметом. 

Така «неототожнюваність» витікає з того, що навіть коли людина відноситься до себе як 
до предмету, вона не перестає бути тим, кому цей предмет заданий. Відомо, суб’єкт, позбавлений 
свідомості, є таким же умовним (абстрактним), як і свідомість без суб’єкта. 

Свідомість співвідносна зі способом буття суб’єкта і включена в нього. Тому суб’єкт – завжди 
усвідомлюючий і самоусвідомлюючий. «Будь-яка свідомість,- підкреслює М. Гайдеггер,-заздалегідь 
передбачає екстатично зрозумілу екзистенцію в якості чого людина існує, поки вона людина»2. 
Характеризуючи роль і значення свідомості як фактору і головної умови діяльно-предметної 
сутності соціуму, ми акцентуємо увагу на первинності і визначальності ролі суб’єктивного 
в свідомості. Саме соціальне поле буття тільки тоді набуває смислу для індивіда, коли воно виступає 
в якості «життєвого світу». 

Адже по відношенню до розмаїтої діяльності (в її соціально-предметному виді) суб’єкт 
не тільки розкриває певним чином її зміст і здійснює вплив на неї, але й засвідчує власне 
існування – як діюче й усвідомлююче. В даному випадку предметність (як умова формування 
розвитку) є не тільки характеристикою світу і буття, але й така характеристика, котра одночасно є 
формою самоідентифікації людини в якості усвідомлюючого суб’єкта. 

Проблема в даному випадку полягає в уникненні такого невиправданого спрощення, що 
вимагає необхідності переходу до плюралістичного розуміння. Останнє показує, що феномени (чи 
природні, чи суспільні), існують внаслідок дії багатьох чинників. Якщо так, то народження 
суспільного феномену відбувається не внаслідок заперечення, але внаслідок «зустрічі» і 
взаємопроникнення декількох чинників – національних, культурних, соціальних (метатенденцій). 
Щоправда, в кожному окремому випадку активізація суспільного феномену відбувається завдяки дії 
одного з них.  

Проблема свідомості «замкнена» на всі інші проблеми життя – технічні, економічні, політичні, 
правові, екологічні тощо, вона «віддзеркалена» в них. В цьому плані «свідомість є 
«всепроникаючим ефіром» в світі, величезним тілом, котре знаходиться в пульсуючій рівновазі і 
здатного породжувати нові форми»3. 

Завдяки свідомості людина має здатність пропускати через себе «потік» життя. Мислення, яке 
у вигляді картезаінського «cogito» або атрибута того, що Спіноза вважав «богом, або природою», – 
постало по відношенню до буття певною сутністю, яка не виводиться із нічого, а тому «приховано» 
трансцендентне і, в кінцевому рахунку, виявляє себе як земний, об’єктивний і реально діючий 
момент «олюднення людини, оскільки необхідною передумовою її розвитку стає усвідомлення нею 
її власного буття»4. 

В силу цього виникає розуміння свідомості, конституючим центром якої є не світовий процес 
і не мислення, що його пізнає, а екзистенціальні проблеми людського буття і його смисли. 
Свідомість.., зайнята вирішенням суто інструментальних завдань. Феноменологічна інтерпритація 
свідомості.., виходить таким чином з того, що вона, зведена до науково-пізнавальної функції. Вона 
фактично проходить поза смисловими (власне людськими) детермінантами буття. По словам 
Е. Гуссерля, «замість того, щоб просто існувати, тобто природним чином володіти для нас 

                                                      
1 Мерло-Понти, М. (1999). Феноменология восприятия. Санкт-Петербург: Ювента; Наука, 421. 
2 Хайдеггер, М. (1993). Время и бытие: Статьи и выступления. Москва: Республика, 32. 
3 Мамардашвили, М.К. (1990). Как я понимаю философию. Москва: Прогресс, 81. 
4 Лукач, Д.К. (1991). К онтологии общественного бытия. Пролегомены. Москва: Прогресс, 379. 
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значимістю в силу власного досвіду світу впевненості в його бутті, він для нас є лише претензією 
набуття»1. Життя досвіду повинно бути тільки моїм і для мене. Весь оточуючий світ.., є для мене 
феноменом мого буття. 

ВИСНОВКИ 
Сьогодення свідчить про те, що проблема свідомості набула суто індивідуально-особистісного 

звучання. Людське буття є особливим видом сущого і спрямоване на пізнання світу. Буття - це вид 
сущого, що живе по своїм особливим, тільки йому відомим законам. Сама постановка проблеми 
свідомості сьогодні, отримала нове бачення… Так, людське життя яке не має ціни, бо безцінне 
по своїй природі, фактично звелось нанівець. Воно, ніби випало із світу вищої цінності. 

Відомо, свідомість як вічна проблема є свідомістю про щось. Вона завжди спрямована на світ 
буття, який постійно змінюється. Людина протистоїть світу, як власній долі. Її Я.., 
трансцендентальне і прагне постійно до екзистенційної істини свого буття. Свідомість завжди 
знаходиться в світі екзистенції. 

 Людина усвідомлює, що вона протистоїть світу, бо відмінна від нього «рефлексуючи, Я… 
в кожний момент можу спрямувати до цього первісного життя особливо уважний погляд, 
схоплюючи дійсне як воно є саме по собі, минуле як минуле, як воно є саме по собі»2. 

Безперервність людського досвіду створює внутрішній світ для особистості з його цілісністю 
та постійністю. Я.., виступає при цьому як особлива духовна форма самопізнання та саморозвитку. 
Сам феномен самопізнання, слугує формою ствердження цілісності особистості, як індиві дуального 
життя, що постійно потребує теоретичного і практичного обгрунтування значення особистісного 
людського життя. Набутий людиною соціальний досвід … виражає енергію теперішнього стану 
свідомості, або вона знесилиться, наче стомиться, або навпаки: вона отримає волю до реальних змін 
які неможливо зупинити..! 
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