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HISTORIOGRAPHY AND STUDY OF SOURCES
Yevgeniy Dubchak
Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine

HISTORY OF HAIDAMAKA MOVEMENT
IN SCIENTIFIC WORKS OF VOLODYMYR
ANTONOVYCH AND MYKOLA VASYLENKO
This article presents an analysis of the scientific works of well known Ukrainian scholars,
Professors Volodymyr Antonovych and Mykola Vasylenko regarding the history of the people’s
liberation movement of Ukraine in the XVIII century. It analyzes the views of historians on
reasons, driving forces, territorial spread and consequences of haidamaka movement. It was
established that V. Antonovych indicated the general anarchy as a source of negative
consequences of spontaneous movements. The article also specifies the dates of transformation
of the spontaneous movements into the class struggle. The author revealed disagreement
between V. Antonovych and M. Vasylenko regarding the origin of the term “haidamaka” and
studied conditions that contributed to the development and spread of the liberation movement.
The author gave particular attention to analysis of measures taken by Poland and Russia against
haidamaka rebellion. This helped the author to reveal and research indirect connection between
haidamaka movement and the Cossacks and establish the influence of Zaporizhzhia on the
development of national movement. The author emphasizes the significant contribution
of V. Antonovych and M. Vasylenko studies to the development of national history.
Keywords: haidamakas, Cossacks, Polish nobility, orthodoxy, Koliyivshchyna, revolt, right-bank
Ukraine, Polish-Lithuanian Commonwealth, Russia
At the end of the nineteenth and early beginning of the twentieth centuries, scholars at
St. Volodymyr’s Kyiv University carried out numerous studies of historical events that took place
on Ukrainian territories.
Teaching staff of the university paid special attention to research of the history of the People’s
Liberation Movement (17-18 centuries). This topic can be found, in particular, in the works of Volodymyr
Antonovych and Mykola Vasylenko. Their coverage of the driving forces, origins, reasons and
consequences of popular revolt against oppression by the Rzeczpospolita (Polish-Lithuanian
Commonwealth) and Russia is a significant contribution of outstanding scientists to the development
of national history.
Scientific heritage of V. Antonovych always was and still remains the subject of attention of many
researchers in the field of history and historiography, including D. Bahalii, I. Verba, M. Hrushevskyi,
V. Korotkyi, O. Ogloblin, V. Simovych, O. Tarasenko, S. Tomashivskyi, V. Ulianovskyi, O. Yas.
Analyzing the work “Research of haidamaka movement”, Vasyl Ulianovskyi pointed out that
V. Antonovych considered communal ideals, veche political order, and equality to be inherent features
of Ukrainian identity, and argued that “the energy of people was directed at defending this internal social
and public, but not political and state system”1. He points out that Antonovych in his studies for the first
time provided materials on “significant revolts of haidamakas in 1735 and 1750”, describing their
spontaneity and disorganization, as well as the “weakness of the Polish authorities in attempts to oppose
them”.2 Antonovych considered haidamaka movement to be a political, social, and religious movement,
1

Ульяновський, В.І. (1995). Син України (Володимир Антонович: громадянин, учений, людина) передмова
до Антонович, В. Б. Моя сповідь: Вибрані історичні та публіцистичні твори. Київ: «Либідь», 63.
2 Ульяновський, В.І. (1995). Син України (Володимир Антонович: громадянин, учений, людина) передмова
до Антонович, В. Б. Моя сповідь: Вибрані історичні та публіцистичні твори. Київ: «Либідь», 64.
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which became a continuation of the “eternal struggle of two social origins”, combined with “the liberty,
thirst for freedom and nutrition”1.
Stepan Tomashivskyi, taking to account the large amount of information investigated
by Antonovych, considered the monograph on haidamakas one of his best works2.
Oleksii Yas in the article “Extraordinary positivist Volodymyr Antonovych”, studying the views
of the prominent historian on the Cossacks and further development of the people’s movement, emphasized
that emergence of haidamakas in the right-bank Ukraine was connected with the liquidation of the Cossack
system, perceived as the national ideal, that “communal origin”, which restrained depressed groups of the
population3.
Scientific comprehension of M. Vasylenko’s research activity can be found in studies
of N. Polonska-Vasylenko, V. Yurchuk, O. Ogloblin, I. Usenko.
In particular, Vasyl Yurchuk in the article on the scientific work of M. Vasylenko indicated that this
scholar in many respects “shared the views of the most prominent Ukrainian historian M. Hrushevskyi,
in particular, on the originality of the history and culture of Ukrainian people”4.
This article analyzes the works of V. Antonovych and M. Vasylenko on the history of haidamaka
movement and makes an attempt to reveal their significant contribution to the development of history as
a science.
This research is relevant in view of the possibility to prioritize scientific doctrines of prominent
historians on the significance of the national liberation struggle of Ukrainian people in the eighteens
century.
“Research of haidamaka movement”, written in 1876, is one of the main scientific works
by V. Antonovych related to the history of the right-bank Ukraine. After analyzing the consequences
of Cossacks’ disappearance in the south-western territories in the early 18th century, the researcher
discovered a set of reasons that led to the emergence and existence of haidamakas. He emphasized the
attempts of the Polish nobility (szlachta) to spread their domination on the adjacent land, to destroy
orthodoxy and replace it with Catholicism through the temporary implementation of the Union, as well as
the complete economic conquest of peasants. In his work Antonovych showed, that Polish nobility had lack
of understanding why conquered population aspired observance of civil and human rights. Haidamaka
movement became the new force of the people’s reaction, which caught up the Cossack idea of liberty.
Thus, according to V. Antonovych, the fundament of the people’s movement was, on the one hand,
the desire of population to get rid of oppression, and on the other – the reluctance of the nobility to make
concessions. Antonovych has identified anarchism as one of the consequences of “golden gentry’s liberty”,
which “completely extinguished the state body of the Polish-Lithuanian Commonwealth and deprived it
of the ability to act in its own interests for a carefully defined, general plan”5.
Considering specific features of the haidamaka movement, the scholar stressed that the movement
of dissatisfied population was negatively affected by the “absence of a general origin that could restrain
actual manifestations of a legitimate reaction of the suppressed strata of society, as well as personal
aspirations for arbitrariness and benefits”6.
It should be noted that the scientist expressed his views on the negative effects of spontaneous
movements, the source of which was general anarchy7.
V. Antonovych traced all the changes that were in the composition of haidamakas and in their
aspirations from the very beginning of the first revolts of separate groups to the formation of socially
homogeneous squads. However, during the whole period of existence of the movement, the historian saw
two permanent components associated with popular resistance to arbitrariness of Polish nobility and
an attempt to satisfy their needs.
1 Ульяновський, В.І. (1995). Син України (Володимир Антонович: громадянин, учений, людина) передмова
до Антонович, В. Б. Моя сповідь: Вибрані історичні та публіцистичні твори. Київ: «Либідь», 65.
2
Томашівський, С.Т. (1906). Володимир Антонович. Львів, 270.
3
Ясь, О.В. (2010). Незвичайний позитивіст Володимир Антонович. Україна крізь віки. Збірка наукових праць.
Київ, 885.
4
Юрчук, В.І. (1994). Академік М. П. Василенко. Український історичний журнал, 5, 89.
5
Антонович, В.Б. (1995). Моя сповідь: Вибрані історичні та публіцистичні твори. Київ: «Либідь», 373.
6
Антонович, В.Б. (1995). Моя сповідь: Вибрані історичні та публіцистичні твори. Київ: «Либідь», 374.
7
Антонович, В.Б. (1995). Моя сповідь: Вибрані історичні та публіцистичні твори. Київ: «Либідь», 375.
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He defined geography of popular upheavals, which originated in Volyn and Podillia. Individual
armed revolts of people, who initially pretended to be Cossacks, quickly spread to the right-bank Ukraine
and became massive1.
Analyzing origination of the word “haidamaka”, V. Antonovych established that for the first time this
term appeared in 1717 in the universal of Jan Galecki, at that time a registrar of the Ukrainian Party. This
document was cited by Antonovych as evidence that haidamakas acquired features of a threatening
“everyday phenomenon”, which required constant supervision for counteraction. Before 1717, according
to Antonovych, the term can not be found either in the acts or in historical notes. Antonovych came
to the conclusion that “haidamakas” were initially a title for robbery squads; and the use of this term
as a title for peasant movement began since the events of 1734, when the elements of people and class
struggle began to predominate in the rebellion2.
The work studies in detail the characteristics of haidamaka movement, namely: composition of insurgent
squads, their action mode, ties with inhabitants of the regions in which the actions took place, places where
the squads were formed, and the measures taken by the Polish authorities and society to resist the development
of this phenomenon. As Antonovych noted, “the main contingent of haidamakas consisted of peasants from
the South-Western lands” and were joined by representatives of other classes and ‘abroad persons”3.
Based on the book of accounts, the author analyzed conflicts between peasants and landlords and
revealed a question about participation of representatives of burghers, gentry, clergy and colonists in
confrontations. It is necessary to pay attention to the terminology used in documents regarding driving
forces of popular disturbances. The rebels were described by the ruling class as “innata militia” –
congenital peasant anger. V. Antonovych concluded that nobility understood its differences with peasantry,
but did not want any concessions. The historian traced the tendency of transformation of single unrests
from 1714 to massive outbursts of discontent in 1742, and stated that oppressed groups of population saw
haidamaka movement the only form of protest4.
Very interesting is the attitude towards haidamakas of population from left-bank Ukraine.
Antonovych stressed that the left-bank Cossacks, Kyiv burghers, Zaporizhians and other free and
economically secured residents showed solidarity with insurgent south-western population through
historically formed social, civic and religious persuasion on which the Cossack struggle had been based. He
has substantiated the further strengthening of local people’s participation in the uprisings by changing the
nature of popular struggle, consisting in departure from looting and robbery. The author defined the nature
of assistance that was made by inhabitants of left-bank cities and settlements and opposed it to Zaporizhian
aspirations to “lively participate in popular disturbances”5.
Antonovych, considering measures taken by the Russian authorities to prevent the interference
of Zaporizhians in internal affairs, noted that from 1743 to 1755 a network of fortresses and new colonist
settlements were created, in particular New Serbia6.
Antonovych’s research has analyzed in detail the issue of contacts between local population and
rebels. According to the historian, in addition to participating in campaigns, local residents provided
significant assistance because of their commitment to the rebels, which resulted the strengthening of the
haidamaka movement. On the basis of acts the scientist proved the involvement of clergy in the
organization of rebels7.
He also paid considerable attention to the study of peculiarities that were inherent and contributed to
the success of haidamaka movement. In his opinion, one of the positive conditions was the rebel’s
awareness of the place of action8. V. Antonovych considered a question on the measures taken by the
nobility of Kyiv and Bratslav voivodships against insurgents. Based on records in account books,
the historian identified the facts proclaimed during 1735-1750 on sejmiks. As a proof, the historian brought
one of the records, which indicates the sending of a delegation to representatives of the central government
1

Антонович, В.Б. (1995). Моя сповідь: Вибрані історичні та публіцистичні твори. Київ: «Либідь», 377.
Антонович, В.Б. (1995). Моя сповідь: Вибрані історичні та публіцистичні твори. Київ: «Либідь», 379.
3
Антонович, В.Б. (1995). Моя сповідь: Вибрані історичні та публіцистичні твори. Київ: «Либідь», 380.
4
Антонович, В.Б. (1995). Моя сповідь: Вибрані історичні та публіцистичні твори. Київ: «Либідь», 381-387.
5
Антонович, В.Б. (1995). Моя сповідь: Вибрані історичні та публіцистичні твори. Київ: «Либідь», 388.
6
Антонович, В.Б. (1995). Моя сповідь: Вибрані історичні та публіцистичні твори. Київ: «Либідь», 390.
7
Антонович, В.Б. (1995). Моя сповідь: Вибрані історичні та публіцистичні твори. Київ: «Либідь», 395.
8
Антонович, В.Б. (1995). Моя сповідь: Вибрані історичні та публіцистичні твори. Київ: «Либідь», 401.
2
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with the requirements to provide military assistance to protect the borders of Ukrainian voivodeships, to
take appropriate judicial measures and to organize the defense of the country at its own expense, etc.1
It should be noted that V. Antonovych separately considered and analyzed each measure of the Polish
nobility. Thus, in particular, as the author emphasized, according to the decrees of the Bratslav sejmik
of Sept. 16 and 17, 1750, it was supposed to organize a militia and create a voivodship “landmilitia”2.
Regarding special administrative measures in the fight against haidamaka movement, the researcher
gave examples of such actions. Thus, in 1736 the sejmik of the Bratslav voivodship adopted a resolution to
destroy the cells of haidamaka assemblies, which, it should be emphasized, had no significant effect on the
development of the national movement. Another preventive measure of power was the publication
of military universals calling on the landlords to carefully monitor their own peasants. Judicial activity was
also strengthened by the creation of new temporary institutions. And as one of the last possibilities to calm
the rebels was an appeal to Russia for help3.
The scientist also analyzed consequences of Russia’s help to Poland, because of which the nobles
became more demanding and “accustomed to the idea that they should take care of security not themselves
and not the Commonwealth, but that this care should exclusively be the responsibility of the Russian
authorities”4.
V. Antonovych was the first who considered in detail two largest haidamaka uprisings of 1734 and
1750. According to the researcher, a pretext for the first uprising was strife in the power struggle between
supporters of Augustus III and Stanislav Leshchinskyi in 1733. Thus, the nobles who supported the latter
tried to use peasants in the fight against the opponents. This group included large landowners of the rightbank. According to Antonovych, Russia’s intervention in the favor of August III led to false rumors among
local population about possible restoration of the Cossack system and joining the Hetmanate. This was the
impetus for the new uprising in 17345.
Quite interesting is information given on the geography of haidamaka campaigns and their leaders. In
particular, Antonovych identified places of action of Martyn Teslia, Oleksii Pysmennyi, Ivan Podoliaka
squads. The historian is referring to the appeal of Kyiv nobles to the Crown Hetman for help, which
testifies their impotence and fear of the people’s avengers. Antonovych, analyzing the events of the mass
uprising in 1750, considered measures that helped nobility to avoid catastrophic consequences.
He found the basis of haidamaka movement, which, in his opinion, lied, on the one hand, on
exclusiveness of national and religious beliefs of classes prevailing in Poland, on the other, “in the anarchy
of the Commonwealth’s system”6.
In a result, V. Antonovych points out on the consequence of haidamaka movement, which in 1768
became Koliyivshchyna.
Definite value for the history of the liberation movement in the right-bank Ukraine has the work
of M. Vasylenko “Haidamaka movement”, written in 1912. The scientist identified the definition
of haidamakas as a national movement, emphasizing the transformation of certain acts of violence against
nobility into true people uprisings7. M. Vasylenko, so as V. Antonovych, aimed to establish the origin
of the term and determine the limits of its distribution. But Vasylenko also pointed out the possible Turkish
and even Arabic roots of the word “haidamaka”. The author emphasized, that there was no connection
between Cossack and haidamaka movements. He determined the territorial origin of the movement. In his
opinion, emergence of a massive popular upheaval on the right-bank was caused by life conditions of the
Ukrainian population under the Polish domination, when peasants were perceived “only as serfs”.
M. Vasylenko considered preconditions for emergence of haidamaka movement. In his opinion, this
movement was associated with a desire of Polish nobility to attract new migrants with temporary privileges
after the final return of the Right Bank under the power of Poland in 1714. At that time, the Cossacks in this
territory have already “disappeared forever”8.
1
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As a result, later the nobility showed autocracy, striving for complete enslavement of population1.
Vasylenko identified Volyn and Podillia as the areas of primary outbursts of popular discontent in the
early eighteenth century. As for the final date of formation of haidamaka movement as a national
movement, he thought it was the second quarter of the eighteenth century. It was emphasized that reasons
of the peasants’ attacks were tribal, religious and economic by nature. The scholar separately considered
class attachment of rebels, noting that because of the temptation of enrichment due to robbery, in addition
to simple people, they were joined by landowners, nobles, townsmen and even small gentry.
Referring to Antonovych, Vasylenko revealed the role of Zaporizhzhia in the haidamaka movement,
through which the latter acquired features of “a permanent, organized war with Polish nobility”2.
Vasylenko proved that even the clergy of the right-bank Ukraine saw in haidamaka movement
“a force for the protection of Orthodoxy”3, as in the Cossacks before this. He came to the conclusion that
haidamaka movement was a form of struggle against Catholicism and unionism.
The researcher, pointing out the sporadic nature of small events, analyzed the three most massive
revolts in 1734, 1750 and 1768 that were suppressed with the help of Russia.
Unlike Antonovych, Vasylenko paid more attention to the consequences of haidamaka movement, in
particular, pointed to the Koliyivshchyna. He identified the main reason of events in 1768, which, in his
opinion, was strengthening of social and religious oppression. M. Vasylenko outlined the territorial
boundaries of the uprising and pointed out its main leaders – Zalizniak, Nezhivyi, Shvachka and
Bondarenko.
M. Vasylenko questioned the studies of other historians, in particular of Y. Shulgin, and emphasized
that each of the rebel squads acted on its own plan4.
The scientist showed the support of haidamaka movement by Cossacks on the example of Ivan
Gonta’s and Zalizniak’s squads.
1768 was defined by M. Vasylenko as the date of disappearance of haidamaka movement. Referring
to Antonovych, he found a connection between the disappearance of haidamakas and the changes in living
conditions in the right-bank Ukraine5.
It should be noted that in both works, we may trace similarity of views of the historians on the
causes, origins and consequences of the people’s liberation movement, which was haidamaka movement
in the second quarter of the eighteens century.
According to the scholars, the inconsistency in actions of the leaders, their desire to act
independently or the lack of understanding of the need to join forces in their joint struggle for the liberation
of enslaved population in the right-bank, led to negative results.
Scientists have discovered the nature of reasons that made peasants to defend themselves. Both
historians came to the conclusion that it were national (tribal according to Vasylenko), religious and
economic grounds that had outbreaks of popular dissatisfaction. It is important to note Vasylenko’s
conclusion that the haidamaka movement was a form of struggle against Catholicism and unionism.
We should pay attention to the authors’ attempts to discover the origin of the term “haidamaka”.
Vasylenko deeply studied the roots of the word, while Antonovych referred to the first documentary
evidence regarding its use.
Historians have discovered that there is no direct connection between the Cossacks and haidamakas,
since at the time of the very first disobedience by the peasantry the Cossacks as an organization ceased to
exist. But both historians unquestioningly recognized the influence of the Cossacks on the further
development of the people’s movement.
Recognition of haidamakas as followers of the Cossacks in one of the main directions – in their
struggle for Orthodoxy is very important.
As for the consequences of haidamaka movement, Vasylenko provided a broader description
of Koliyivshchyna of 1768, defining it as the last flash of haidamakas, which ceased to exist that year.
Antonovych, in his turn, called Koliyivshchyna only the result of haidamaka movement.
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Thus, the research of university historians V. Antonovych and M. Vasylenko are of great importance
for the knowledge of the history of the corresponding liberal movements, one of which was haidamaka
movement. Their scientific investigations on socio-economic conditions of that time, origin, reasons,
forces, and consequences of the movement and its connection to such outstanding phenomenon as the
Cossacks contributed to the development of the historical school of the university and national science in
general.
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PHILONIANS OF THE 20TH CENTURY: B. MONDIN,
A. MADDALENA AND A.-J. FESTUGIERE.
THE REVIEW OF THE KEY PHILONIAN WORKS
This article reviews the conceptual models of European philosophy, which were offered
by such authors as B. Mondin, A. Maddalena and A.-J. Festugiere. On the basis of the key
works of these European researchers, main Philonian question was reappraised and the results
of Philo’s religious philosophy were compared with the Christian philosophical tradition.
The article interprets the discussion about Logos and reconstructs Philo’s interpretation
of Logos. It traces the evolution of this theme pursuant to the metaphysical studies of ancient
Greek philosophy. The transcendent is understood as an onto-ethical category, being
discussed in connection with the key themes of Christian philosophy, such as time and
eternity, person and history, creation and God, etc. The concept of transcendence in the
philosophy of Philo of Alexandria explores the nature of relations between the transcendent
sphere of God and the spiritual world of human.
Keywords: transcendental, transcendence, the One, the Truth, the Good, contemplation,
Alexandrine School.
Дослідження творчості Філона проходить різними шляхами: філософським, історикотекстологічним, богословсько-екзегетичним, полемічно-критичним, етимологічно-текстуальним.
Як правило, описується життєпис і політичне тло, встановлюється автентичність трактатів,
спрямовується мисленника у “Прокрустово ложе” юдейської віри, наближується його
до християнської позиції, віднаходяться джерела мислення у інших релігіях, зауважується якийсь
один аспект трансцендентальної реальності, напр., Логос і його пов’язується з новозавітнім Божим
Словом; філософ Філон розглядається у контексті з олександрійською школою мислення, як екзегет,
філософ, містик, еклектик, платонік, нагромаджується синтетично-аналітичний матеріал науковцівпопередників у бібліографічних виданнях, ігноруються старі дослідження, щоб дати “зелене світло”
новітнім тощо. Усе це – світова філоніана. Проте завдяки усім цим “з’ясованим” прикметам
філонівського типу мислення, виявленим у дослідженнях, сьогодні наші обрії філософськобогословського пізнання світять ясніше і таємничий задум великого олександрійця у Богопізнанні
проглядається все тактовніше, змістовніше, чіткіше і одуховленіше. Сприйняття творчості Філона
стало окреслено-динамічніше і зваженіше, ніж коли її відкривали святі отці Церкви, ведучи
умовидні дискусії про Бога, і те, що просіялось крізь сито історії лягало золотими крупинками
у світову духовну спадщину людства.
У цій статті ми ставимо за мету виділити тільки основні праці аналітичного характеру тих
авторів, що мають пряме, або дотичне відношення до теми трансцендентності у Філона, тож
не торкаємось розгляду робіт, які навіть визнаються першорядними у філоніані, з огляду на вузькі
рамки нашого дослідження. Так само не наважуємось виставляти бар’єри між ХІХ, ХХ і ХХІ ст., а
відстоювати вартість тієї чи іншої праці, коли вона зуміла пережити час. Такий огляд вкрай
потрібний ще й тому, що у вітчизняній науці ці дослідження, як і їхні автори, маловідомі і можуть
служити містком у теоретичне прояснення і чіткіше бачення проблеми трансцендентної
реальності.
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o. Баттіста Мондін як філонознавець
Автор трьохтомного видання “Історія метафізики”1, яке побачило світ у видавництві отців
домініканців у Італії, о. Б. Мондін (нар. 1926 р.) не потребував би якогось особливого знайомства
з ним у інтелектуальному світі, щоб вийти на ширшу читацьку аудиторію. Та, зваживши на те, що
українському читачеві це ім’я ще мало відоме, таке знайомство необхідне ще й ось чому. На
Україні, у видавництві “Місіонер” у Львові вийшли друком дві книги Баттісти Мондіна “Онтологія і
метафізика” (2010 р.) та “Філософія релігії і теодіцея” (2012 р.) переклади яких у нашому виконанні
мали би привернути увагу до цієї ключової філософської теми “Цариці наук”.
Отож, отець Баттіста Мондін народився у Монте ді Мало (Віченца) 29 липня 1926 року,
закінчив студії філософії та богослов’я у Конґреґації Місіонерів Северіанів, членом яких він є й досі.
Був висвячений на священика в 1952 році.
Ось основні етапи його філософсько-богословської наукової діяльності: доктор філософії і
релігії (у Гарвардському університеті), докторська праця стосувалася принципу аналогії
у протестанській та католицькій теології (The Principle of Analogy in Protestant and Catholic Theology.
Nijhoff, The Hague, 2Є вид. 1967); вільний викладач в Католицькому університеті св. Серця (Мілан);
декан філософського факультету Папського університету Урбаніана (Рим); консультант Священної
Конґреґації Клиру; Президент Асоціації Італійських Викладачів Філософії (ADIF); кавалер відзнаки
«Марка Твена», за «outstanding contribution to Modern Journalism» (“За видатний внесок у розвиток
модерної журналістики”); член професорського складу Академії св. Томи; Ординарний
співпрацівник газети Osservatore Romano; член Спілки журналістів.
Відомий науковець Олена Казимирчак-Полонська (черниця Олена), доктор фізикоматематичних наук, доктор філософії Варшавського університету і духовна дочка о. Сергія
Булгакова, назвала Баттіста Мондіна “одним із провідних богословів сучасного католицизму”, поруч
з іменем католицького німецького теолога Ганса Кюнга та ін., які нерозривно служать Богові і
духовній культурі релігійного відродження Католицької церкви2. Автор цих рядків, як багато інших
вихідців з України та діаспори, навчався у проф. Б. Мондіна, коли він очолював філософський
факультет папського університету Урбаніана.
Баттіста Мондін – це захоплюючий історик філософії, самобутній культуролог, експерт
у філософській антропології і метафізиці. До його творчого наукового доробку належать численні
публікації в наукових журналах, близько сотні книг. Багато його творів перекладено на основні
мови світу.
Тут не місце висвітлювати всю багатогранну діяльність Мондіна у популяризації
філософсько-богословської спадщини і розглядати коло його уподобань – воно вражаюче об’ємне.
Тож зупинимось тільки на кількох його творах, що присвячені філонознавчій тематиці.
Особливою любов’ю у отця проф. Б. Мондіна (нар. 1926 р.) користуються великі
олександрійці: Філон та Климент, св. Авґустин, а особливо, св. Тома з Аквіну, яким він присвятив
окремі дослідження.
Італійський автор чимало прислужився до розвитку філоніани на Аппенінах. Завдяки його
просвітницькій праці в міланському університеті св. Серця в якості доцента, він зумів опублікувати
монографічне дослідження, присвячене творчості Філона. B. Mondin. I fondatori della filosofia
religiosa: Filone e Clemente, Milano 1968. (Див. інші праці по Філону цього автора: L’universo
filosofico di Filone Alessandrino // «La Scuola Cattolica», 96 (1968), p. 371-394; Filone e Clemente.
Saggio sulle origini della filosofia religiosa, Torino 1969; Filone e Clemente. Saggio sulle origini della
filosofia medievale. II Edizione riveduta e aggiornata, Pontificia Universitas Urbaniana, Roma 1984).
Треба взяти до уваги той факт, що в той час (1969 р.) коли о. Мондін брався за опис деталей
мислення родоначальників релігійної філософії, Італія не мала перекладів їхніх творів “ані
укомплектованих, ані почастинних”, а з публікацією праці Мондіна, отримала добрий і зручний
путівник по їхніх фундаментальних положеннях. Щойно в 1970 р. з’явилась праця Антоніо
Маддалени, присвячена творчості Філона3.
Вже у статті “Еnnoia і Еpistheme teoy у Філона Юдея” італійський дослідник А. Маддалена
зумів довести оригінальність підходу Філона у метафізичному перетворенні тілесного в нетілесний
1
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вимір, пасивного елементу в активний1. Коли у давньогрецьких метафізиків матерія залишалась
матерією, пасивний елемент – пасивним, то у Філона метафізична трансформація диктує умову
Богопізнання2. З цією метою у Св. Письмі і у Філона зображується “вибрана” людина. За вихідну
точку обґрунтування цієї тези Маддалена обрав фрагмент твору Філона Deus 1-4, застосувавши тему
пізнання Бога до сутності душі, оскільки Божественна Пневма трансцендентальної реальності є
духовної природи, а душа людини – пов’язана з матеріальним тілом. Взаємодія між ними і
метафізична трансформація з одного елементу в інший цілком може вважатися новим винаходом
Філона-метафізика, вважає автор. Цього не знали ані платоніки, ані аристотеліки, ані стоїки, хоч
вели мову про пасивний і активний елементи в межах однієї структури сущого, форму і матерію, акт
і потенцію тощо.
У книзі “Філон Олександрійський”3, одній з перших найбільших за розміром і широтою
охоплених тем у італійській філоніані, А. Маддалена відкриває Філона, актуального в ХХ ст. Хоч
олександрієць послуговується метафізичною термінологією давньогрецьких мислителів, у нього є
своя оригінальна метафізична концепція. На думку автора, Філон прагнув виразити свою віру, проте
не бажавши висловлюватись у світоглядному стилі греків, хоч достатньо оволодівши їхнім логічним
апаратом, подав нове бачення антропології, етики, есхатології. Тож Філон свідомо відмовився від
логічних понять греків. Завдяки чому ж можна було тоді запропонувати вираження нової віри? На
думку Маддалени, олександрієць опирався на пневматологію – вчення про Дух, що здатний
навернути людину до віри і перемінити її життя в дусі4. Звідси інтерпретація вчення про Логос як
Сина Божого, порівняння з Логосом Йоанна Богослова, який, на відміну від філонівського, втілився
і постраждав5. Звідси вчення про людину як тривимірну істоту, що наділена тілом, душею-розумом і
духом, що походить від Бога. Коли людський розум крихкий і піддатливий, будучи “земним”, то
стійкість він отримує від Бога, що дарує розуму силу справжнього життя, дарує силу духа (LA I 32).
Звідси й відмінність від мислення Платона у есхатологічних питаннях. Маддалена зазначає: “тілесна
смерть для Платона була необхідна, щоб душа відчула повноту звільнення. Натомість для Філона
необхідним і сутнісним є тільки звільнення від любові до тілесного”6. Для Платона тілесна смерть
свідчила про піднесення душі на вищий – метафізичний рівень, оскільки душа покидала фізичне
тіло. У Філона все відбувається по іншому. Мойсей спілкується з Богом навіть у смертному тілі,
навіть тоді, коли фізичний розум перебував у фізичному тілі. Людина теж може розглядатися по
відношенню до Бога, маючи “святий страх до Нього” і маючи “любов, що перемагає цей страх”7.
Тож Маддалена розкривав численні дотичні до духовного виміру поняття, яким є “віра”, “надія”,
“любов”8.
На нашу думку, А. Маддалена підійшов до оцінки Філона з правильної точки зору, що
дозволяє без упереджень у другій половині ХХ ст. розглядати творчість Філона Олександрійського.
Тож саме завдяки дослідженню проф. Мондіна після опублікування монографії “Філон і
Климент”, в італійській мові зазвучали твори Філона з коментарями до них. Науковець Д. Реале,
колега Мондіна по університету св. Серця в Мілані, відчувши вагу філософського доробку цього
мислителя, на протязі двадцяти років, за його редакцією і у співпраці з Роберто Радіче, здійснював
переклад “Всіх трактатів на П’ятикнижжя”9. (В 1998 р. в папському університеті в Римі Д. Реале
вручив Мондінові золоту медаль Данте Аліґ’єрі за трьохтомну “Історію метафізики”). Щоб
збагнути вагу цього перекладацького подвигу у філоніані слід зважити на той факт, що така
1

Maddalena, A. (1968). L’ennoia e l’epistheme teoy in Filone Ebreo. Rivista di Filosofia e di Istruzione Classica,
(96), 5–27.
2
Maddalena, A. (1968). L’ennoia e l’epistheme teoy in Filone Ebreo, Rivista di Filosofia e di Istruzione Classica,
(96), 27.
3
Maddalena, A. (1970). Filone Alessandrio, Milano: Mursia.
4
Maddalena, A. (1970). Filone Alessandrio. Milano: Mursia, 21-43.
5
Maddalena, A. (1970). Filone Alessandrio, Milano: Mursia, 470-484.
6
Maddalena, A. (1970). Filone Alessandrio, Milano: Mursia, 149.
7
Maddalena, A. (1970). Filone Alessandrio, Milano: Mursia, 147.
8
Maddalena, A. (1970). Filone Alessandrio, Milano: Mursia, 381-395.
9
Filone di Alessandria (I994). Tutti i trattati del commentario allegorico alla Bibbia ; [a cura di Roberto Radice,
con la collaborazione di Giovanni Reale, Clara Kraus Reggiani e Claudio Mazzarelli. Monografia introduttiva
di G. Reale e R. Radice], Milano: Vita e Pensiero. (I classici del Pensiero. Sezione, I. Filosofia classica e tardo-antica).
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потужна перекладацька школа, як російська, спромоглася лише на переклад дев’ятьох
із дев’ятнадцяти алегоричних тлумачень на Святе Письмо1.
Отож, у світовій філоніані дослідження проф. Мондіна займає почесне місце. Філон
розглядається у своїх поглядах на Бога, світ і людину. Проблематику Бога у Філона проф. Мондін
висвітлює через канони теодицейної науки: доведення існування Бога через аналогію і телеологію,
з усіма нюансами та відстоюванням різноманітних точок зору, а природі Бога присвячує міркування
про єдиність, простоту, досконалість, самодостатність, трансцендентність, нематеріальність,
незмінність, всюдиприсутність, вічність, благо, знання, свободу, провидіння та непомильність.
В антропології він заторкує питання про походження, природу і мету людини. Окремий розділ автор
присвятив, зринутому вперше в історії мислення, відношенню між філософією та Об’явленням:
зокрема гармонії між ними. Філософію, як пролегомену віри, проф. Мондін продовжує висвітлювати
на основі спадщини Климента Олександрійського, і так само торкається двох звичних для нього тем:
теми Бога і людини. Климентові відводиться почесне місце – батька християнської філософії.
Те, що зазвичай ми звемо християнською філософією, в дійсності є тією філософією, яку
створив Філон Олександрійський.
У богословській спадщині Філона Мондін відзначає багатство вчення про трансцендентну
реальність. “Трансцендентність, яку він пропонує, є абсолютна, цілковита, у всіх напрямах: як
в онтологічному, гносеологічному, так і в семантичному; у першому – із вченням про
протиставленням між Богом і створінням, у другому – із вченням про непізнавальність [Бога],
у третьому – із вченням про невимовність Бога”2. Філон перший надав йому філософського
значення. До нього ніхто у філософському світі цього не робив, з такою ясністю і чіткістю не
описував Божественну трансцендентність. Так, в онтологічній сфері Філон часто стверджує, що Бог
перевищує не тільки матеріальний і чуттєвий світ, а й світ Ідей (Praem. 39-40: “кращий від Блага,
старший від Монади, простіший від Єдиного”. Opif.: “Бог є кращий від чесноти, від науки і від
самого [по собі] Добра”. Пор.: Opif. 32; 171-172; LA. II 1-3; Cher. 87; Deus 11; Her. 187; Decal. 8;
Spec. 1.28; Mos. 1.75); у гносеологічній і семантичній сферах твердить, що ніякий розум, ані
людський, ані ангельський не в силі збагнути Бога, і жодне ім’я не здатне Його виразити (Mutat. 1-3;
Fug. 161-165); у богослов’ї теж Філон проявив себе, поглибивши поняття трансцендентності.
У греків це поняття мало відносну цінність, у Філона – абсолютну. Бог здіймається понад будь-яким
реальним світом, включно з Ідеями і Логосом.
Тож, всупереч о. А. Ж. Фестюжьєра, який висував гіпотезу про платонівське джерело
походження поняття Божественної трансцендентності, Мондін, проводячи тактовний порівняльний
аналіз, стверджує за Філоном першість у походженні, коли той перейняв його розуміння від Святого
Письма і перемінив на чітке поняття: “Платон, проголошуючи трансцендентність розумового світу
стосовно до світу чуттєвого, не наважився пояснити відношення Бога до умовидного світу [Ідей], а
тому залишив невирішеною проблему трансцендентності Бога по відношенню до ейдологічного
світу. Натомість Аристотель не мав сумніву в трансцендентності Бога, проте у нього воно
розуміється як ділянка, звужена до онтологічної сфери. У епістемологічній і семантичній сферах
виглядає, що він не накладає обмежень на здатність людини (істинно пізнати Божественну природу і
визначити її). Врешті, згідно стоїків, увесь світ є божественний, а тому людині дано віднайти
елементи Бога, щоб його пізнати і визначити”3.
Тут виникає потреба розглянути внесок у філонознавство о. Андре-Жан Фестюжьєра
(1898-1982).
Першою книгою “Релігійний ідеал греків і Євангелія” (1932 р.) почалося сходження
до інтелектуальних висот науковця о. домініканина Фестюжьєра, знаного в науковому світі
за опрацьоване видання зібрання творів легендарного Гермеса Трісмегіста, що приписуються цьому
античному автору. Як відомо, у неоплатонівській алегоричній традиції Гермес Трісмегіст є
втіленням Мудрості в образі Меркурія, що тримає в руці кадуцей – чарівний жезл, символ тайного
1

Филон Александрийский (2000). Толкования Ветхого Завета, т. 1. Москва: Греко-латинский кабинет
Ю.А. Шичалина; Филон Александрийский (2000). О том, что Бог не знает перемен. Историко-философский
ежегодник, 135-175; Филон Александрийский (2003). О пьянстве. Вестник древней истории, (1), 193-202; (2),
255-266.
2
Mondin, B. (1984). Filone e Clemente, Saggio sulle origini della filosofia medievale. Roma: PUU, 42.
3
Mondin, B. (1984). Filone e Clemente, Saggio sulle origini della filosofia medievale. Roma: PUU, 42.
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Знання. Мальовничу ілюстрацію цього античного персонажу представлено С. Боттічеллі в картині
“Весна”. Там Венера – втілення платонівської небесної Любові, німфа Хлорида, яка втікає від
Зефіра (епізод “Фаст” Овідія, Кн. 5, 195-212, перевтілюється в богиню Флору, три грації –
Пульхрітуда (Краса), Кастіта (Цнота) і Волупта (Насолода) ведуть до розкриття художнього задуму
майстра. Ерот цілиться в Кастіту, що відвернула очі від світу і, споглядаючи Меркурія, прагне
проникнути в таємниче трансцендентне Знання.
Це видання Фестюжьєра було здійснене у співавторстві з кембріджським вченим Артуром
Дербі Ноком, який упорядковував текст1. У книзі подано дослівний переклад французькою,
здійснений Фестюжьєром, і його коментар до нього, уніфікована версія тексту грецькою і
латинською мовами творів засновника герметизму і давньоєгипетського учення. Крім видання
Гермеса Трісмегіста, о. Фестюжьєр опублікував фундаментальну працю, чотирьохтомну
монографію “Об’явлення Гермеса Трісмегіста”, куди помістив численні уривки у перекладі
французькою, включивши туди і тексти грецькою2. У другому томі Філону присвячено с. 519-585.
У четвертому – с. 7, 19-22. (розглядається філософія числа у Філона і теоретизування в дусі
неопіфагорейців).
Книга містить коментарі на твори не тільки Гермеса, а й на Соломона, Порфірія, Зосіму та ін.
авторів, і налічує 1750 стор. І одне й друге видання Фестюжьєр проводив під оптикою
споглядального життя, розвинену ще у докторській праці пiд назвою “Споглядання і споглядальне
життя згідно Платона” в серії “Філософська бібліотека” Ж. Врена (Vrin, 1936)3. Автор називав
Платона генієм і провідником контемплятивного життя, містиком, який на рідкість умів входити
в контакт із самим Буттям, відчуваючи присутність Бога4. Платон удостоївся від Фестюжьєра оцінки
героїзму і святості. Що не скаже французький науковець про Філона.
Духовна практика і набуті навики дослідження античної спадщини грецьких мислителів дали
змогу виробити самобутній підхід до творчості Філона Олександрійського. Як не дивно, Фестюжьєр
скептично налаштований до сприйняття тез Філона, зайнявши чітку і непримиренну позицію: “вони
насичені рядом загальноприйнятих банальних міркувань підручникового характеру”5. “У них немає
жодного міркування, яке вказувало б на внутрішній особовий досвід, на діалог духа про долю
людини, або людську природу”. Поруч із Ціцероном, спроби Філона збудувати концепцію Бога
Деміурга зараховував не більше, ніж до літературних вправ6.
Фестюжьєр висував гіпотезу про платонівське джерело походження поняття Божественної
трансцендентності, не рідко мотивуючи тим, що у Платона заперечується можливість дослідження
трансцендентальних аспектів Божества (Єдиного, Блага, Прекрасного). Зокрема у діалозі
“Парменід” Єдине, не маючи ні сутності, ні існування, ні форми, вислизає від будь-якої форми
пізнання, від будь-якого словесного опису пояснює платонівську думку А.-Ж. Фестюжьєр7. Тож про
першість і апофатичний характер обґрунтування трансценденталій, міркує автор, у Філона говорити
не доводиться8. Фестюжьєр підкреслював, що платонівський Бог не розглядається як якась
партикулярна субстанція, якій можна було б надати будь-які назви9. І тут можна визнати правоту
французького дослідника.
Платонівські витоки творчості Філона французький автор пояснює численними посиланнями
на “Тімей”, “Федон”, “Бенкет”, “Держава”. Проте не вони одні. Філон живе духом традиції, тож
вбачати у його творчості привнесення чогось особистого і оригінального знову ж таки
не доводиться. Техніка, літературні і містичні прийоми – це не його заслуга. Натомість
оригінальним у Філона слід вважати, зауважує Фестюжьєр, любов до мудрості Біблії і Премудрості
філософським розумом, довіру до Божої Ласки і споглядання Бога. Філон користується “двозначним
прийомом” Богопізнання: платонівським пізнанням світу і пізнанням себе самого. Заслуга
олександрійця саме в тому, що він першим, відштовхуючись від герметичної традиції намагався
1

Festugiиre, A.J. (1945-1954). Corpus Hermeticum, 4 voll. Paris.
Festugiиre, A.J. (1945-1954). Corpus Hermeticum, 4 voll. Paris.
3
Festugiиre, A.J. (1975). Contemplation et vie contemplative selon Platon. Paris.
4
Festugiиre, A.J. (1975). Contemplation et vie contemplative selon Platon. Paris.
5
Festugiиre, A.J. (1949). La rйvelation d’Hermиs Trismйgiste, in 4 voll., Paris, vol. 2: Le Dieu cosmique, 534.
6
Фестюжьер, А.-Ж. (2000). Личная религия греков. Санкт-Петербург, 213.
7
Festugiиre, A.J. (1954). La rйvelation d’Hermиs Trismйgiste, in 4 voll. Paris: vol. 4: Le Dieu inconnu et la Gnose, 87-88.
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віднайти гармонійний синтез між напрямом пізнання душі і космосу, зберігши “як юдей монотеїзм
своєї віри, вживаючи мову астрального політеїзму”1.
Тези трьох інтерпретаторів, яким ми присвятили роздуми довкола філонознавчого питання, хоч
і не узгоджуються між собою, все ж дають привід ще раз переосмислити роль і місце Філона в історії
мислення. В інших наших статтях ми розглядаємо філонознавчі праці англомовних дослідників –
Гаррі Вольфсона2 і Девіда Рунії3 і теж на матеріалі світової філононістики і проблеми трансцендентної
сфери, яка піднімається у цих авторів. Таким чином, вважаємо за необхідне здійснювати
реконструкцію наукових поглядів і підходів до цієї важливої для релігійної філософії теми.
На матеріалі філонознавчих студій трьох європейських науковців – о. Баттісти Мондіна,
Антоніо Маддалени і о. Анрі-Жана Фестюжьєра розглянуто їхній внесок у скарбницю європейської
філософської думки. Звернено увагу на маловідомі українській науковій спільноті імена і
простежено розвиток їхніх ключових позицій у філонівському питанні. Розглянуто тематику
трансцендентності, якій окреслені автори надають свою оцінку. Прийнято до уваги позицію о.
Мондіна, що за своїм методологічним підходом дає привід претендувати на всебічність і
змістовність, оскільки цей італійський історик філософії і богослов’я на матеріалі своїх ґрунтовних
праць переконливо доводить тезу про Філона як першопрохідця у вченні про Божу
трансцендентність.
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TINA OMELCHENKO’S MEMORIES
AS THE SOURCE OF STUDYING OLEKSANDR
MURASHKO’S PEDAGOGICAL ACTIVITY
The article analyzes Tina Omelchenko’s memories. Tina Omelchenko’s memories tell about her
teacher – the famous Ukrainian artist – Oleksandr Murashko (1875-1919). The author depicts
the artist not only as a pedagogue describing his teaching foundations and relationship with the
students but as an ordinary person: she portrays his preferences and habits, tells about some
amusing and dramatic cases she witnessed or heard about from Murashko. T. Omelchenko’s
notes enclose almost the whole life of the artist – there are some mentions about his childhood
and studying times at Repin’s, and his staying abroad, and the Ukrainian Academy of Arts
creating that was exactly during the time the young artist (T.O. ) was living in Murashko’s house.
Her memories were written about a hundred years ago with vivid Poltavian dialect.
Keywords: Oleksandr Murashko, Tina Omelchenko, artist, memories, source.
На відміну від інших мемуаристів, які писали про Олександра Мурашка, Тіна Омельченко не
була ні його близькою родичкою, ні відомим художником, ні мистецтвознавцем. Але вона була його
ученицею, а відтак змогла розповісти те, про що решта знали зовсім небагато – про Мурашкапедагога, про принципи його викладання та стосунки зі студійцями. Втім, для авторки спогадів
спілкування зі знаменитим живописцем не обмежувалося годинами занять, адже вона кілька років
прожила в домі свого вчителя, допомагаючи по господарству, була свідком його арешту й скорого
звільнення, а потім разом з усіма пережила страшну звістку про його загибель.
Поспішне розслідування убивства Мурашка, що сталося в ніч з 14 на 15 червня 1919 року,
не виявило справжніх винуватців трагедії, та вочевидь і не мало цього на меті. Тому на сьогодні
існують тільки версії, що ґрунтуються не стільки на документах, скільки на припущеннях, побічних
доказах і зіставленні фактів. Крихти такої інформації містяться у спогадах про художника, написаних
у різні роки людьми з його близького оточення. До числа таких людей можна зарахувати і Тіну
Омельченко. Узявшись за перо, вона не намагалася «докопатися до правди», її бажання було зовсім
іншим: викласти свої враження від зустрічей з учителем і якнайточніше відтворити все те, про що він
їй будь-коли розповідав. На записи Тіни Омельченко спиралися Микола Бурачек1, Євген Кузьмін2 і
Микола Прахов3, однак сучасні дослідники відкрили їх для себе тільки 2001 року4, а широка читацька
аудиторія ознайомиться з ними оце лише зараз. Їх доля багато в чому схожа з долею рукописних
мемуарів удови художника Маргарити Мурашко, котрі не раз було цитовано у статтях і книгах
ХХ століття, але опубліковано майже через 100 років після написання – у 2016 році5.
Від самого початку нашого дослідження було зрозуміло, що постать авторки публікованих
нині спогадів є майже загадковою, оскільки відшукати бодай якісь біографічні відомості про неї
1
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виявилося вкрай складно. Навіть її ім’я «Тіна», яке вочевидь було скороченим, викликало низку
запитань. Враховуючи те, що художниця народилася у селі, де новомодні імена не були поширені й
до того ж не вносилися до церковних метричних книг, лишалося здогадуватись, як насправді її
звали: Алевтина, Валентина, Мелітина, Фотина, Хотина, Харитина чи Христина? Адже кожне з них
було у святцях і могло скорочуватися до «Тіна». Проте віднайти джерела, де б фігурувало її повне
ім’я, виявилося дуже непросто, бо сама авторка називала себе винятково «Тіною».
Алгоритм пошуків був таким: у відділі графіки Національного художнього музею України
(НХМУ) збереглася одна-єдина підписана робота учениці О. Мурашка – дереворит «Відбудова
Києва» (авторська назва «Відбудування Київа»), показана на Всеукраїнській ювілейній виставці
«10 років Жовтня». Упродовж 1927–1928 років виставка об’їздила вісім міст України, але склад
експонатів не залишався незмінним, чому й було надруковано кілька версій каталогу. У київському
навпроти прізвища Омельченко стоять ініціали «Х. А.»1, тобто діапазон пошуку звузився до трьох
імен: Хотина, Харитина та Христина. Звісно, ми не виключали ймовірності друкарської помилки,
але ті ж таки ініціали зазначено в каталозі, виданому в Одесі2. Переглянувши безліч різнопланових
документів, що могли бути пов’язаними з життям і творчістю Тіни Омельченко, ми нарешті
натрапили на єдине джерело, де було виписано її повне ім’я – Харитина. Ним виявився каталог
виставки Асоціації революційного мистецтва України (АРМУ)3, в якій художниця брала участь 1927
року. Одна з експонованих там робіт потрапила до фонду Федора Ернста разом із чотирма іншими,
зробленими в тій же манері. Усі вони були загорнуті в аркуш паперу з написом: «Для Ф. Л. Ернста.
5 гравюр Тіни Омельченко»4. Щодо по батькові – Андріївна – його ми також віднайшли в згаданому
каталозі АРМУ. Остаточно підтвердити результати наших пошуків допоміг щоденниковий запис
Сергія Єфремова: «Колись, як Тіна Андреєвна змалювала була мого портрета, то на студентській
виставці його просто обернули лицем до стіни, але художниці не покарали»5. Отже, авторка
спогадів – Харитина Андріївна Омельченко.
Встановити дату й місце її народження не вдалося. Не знайшли ми й жодних свідчень про
дитинство, родину, навчання художниці. Єдине, що відомо зі спогадів самої Тіни Андріївни, що
1914 року вона приїхала до Києва з села, а влітку інколи поверталася додому на Полтавщину.
Із «київським періодом» ситуація дещо ліпша. Професійне навчання, як зазначає
Т. Омельченко, вона розпочала 1914 року у приватній школі О. Мурашка, що офіційно йменувалася
«класами живопису та рисування». Олександр Олександрович відкрив її 30 серпня 1913 року6
на горищі славнозвісного хмарочоса Гінзбурга, звідки, за словами друга родини Мурашків,
мистецтвознавця, філософа, києвознавця та одного з викладачів згаданої школи Євгена Кузьміна,
«открывается исключительный по красоте вид на Заднепровье и городской сад»7. Місце для свого
закладу Мурашко і справді обрав неабияке, адже хмарочос, зведений у 1910–1912-му роках
на Інститутській, 18, був найвищим житловим будинком у Російській імперії. Одначе простояти
йому судилося недовго: у вересні 1941-го дім було підірвано, а ще через 20 років замість нього
з’явився інший, вже радянський хмарочос – готель «Москва» (з 2001 року – «Україна»).
Для свого часу школа, або студія О. Мурашка, була дуже прогресивною: з-поміж інших
художніх навчальних закладів вона вирізнялася тим, що навіть наймолодші її учні писали й
рисували не з гіпсів, а з натури. До того ж, вона не давала жодних прав, окрім права на знання8 – а
відтак не дуже приваблювала тих, хто прагнув не стільки вчитися, скільки отримати документ, що
1
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засвідчував би певний рівень освіти.
На момент відкриття власної студії О. Мурашко мав деякий досвід педагогічної діяльності.
Викладати він почав ще 1909 року1 в Київському художньому училищі (КХУ), проте вже за три
роки полишив його2. Причиною цього стала глибока криза, яку переживало училище. Воно
потребувало дієвих реформ, які б сприяли залученню нових талановитих викладачів і студентів,
однак процес оновлення системи не відбувався, що призвело до конфлікту О. Мурашка
з керівництвом училища в особі його директора Івана Федоровича Селезньова. Частина учнів
Олександра Олександровича перейшла до його приватної школи, а частина поєднувала відвідування
«класів» з навчанням у КХУ.
Починання відомого художника викликало серйозну увагу та зацікавленість мистецьких кіл, і
більше сотні бажаючих одразу записалося до школи Мурашка. Атмосфера там панувала справді
творча, причому стосувалося це не тільки занять. Так, у середині зими 1913–1914 років сталася
подія, про яку писала київська преса, а вже після загибелі митця згадувала його дружина Маргарита
Августівна3. Ішлося про художній вечір, який Олександр Олександрович влаштував у приміщенні
студії разом зі своїми учнями. Розкрити причини, що змусили засновника нової художньої школи
піти на організацію цього заходу, переконливіше від очевидця подій Євгена Кузьміна не зміг ніхто.
«А. А. понимал, что <…> для создания высшей художественной школы, которая действительно
отвечала бы своему назначению, – одной учебы, даже хорошей, недостаточно. Нужна среда,
которая могла бы ее питать, и не только материально. Без нее – этой среды – все равно как
творить в безвоздушном пространстве.
В художественную жизнь школы надо было втянуть более широкие круги, заставив их
почувствовать и полюбить самое биение художественной жизни. Отчетных выставок, сразу
показавших размах сделанной работы, для этой цели все же было недостаточно.
И А. А. решил устроить нечто в роде „смычки с городом“ – грандиозный художественный
вечер. Для студистов это был лишний предлог увлекательной творческой работы»4. А далі –
красномовне описання плодів цієї натхненої праці: «Скромное помещение студии едва вместило
своих четыреста приглашенных. Просилось больше, но из-за недостатка мест пришлось отказать.
Это действительно был в полном смысле слова вечер искусства. Была сцена, декорации, к сцене
вела „золотая“ лестница, два полуголых красивых натурщика, эффектно задрапированные
в восточные ткани, раздвигали занавес; танцы, экспромты, шаржи – в том числе и на самого А. А.,
пение, декоративные панно, костюмированные интермедии, плакаты, паяцы, знаменитый
парижский бал парижской богемы – бал des Quat’z’Arts – четырех искусств в местных условиях и
возможностях.
Художественное событие затронуло даже сонную к этим явлениям местную прессу. Всем
стало очевидно, что забила струя яркой молодой жизни...»5.
Архів ізраїльського мистецтвознавця, дослідника єврейської історії та культури першої
половини XX ст. Гілеля Казовського зберіг дві унікальні фотографії з того далекого мистецького
вечора 1914 року. На них четверо студійців О. Мурашка – брат і сестра Ісак та Розалія Рабиновичі, а
також подружжя Нісон Шифрін і Маргарита Генке-Шифріна – позують у чудернацькому вбранні на
тлі панно І. Рабиновича «Арлекініана». Дивом уцілілі знімки немов занурюють нас у творчу
атмосферу феєричного дійства, що відбулося на горищі хмарочоса Гінзбурга.
Примітний факт: більшість учнів О. Мурашка, якщо й не стали винятково театральними
художниками подібно до Б. Аронсона, І. Рабиновича та Н. Шифріна, то показали себе талановитими
сценографами, як О. Осмьоркін або А. Петрицький. На наш погляд, причиною такого «тотального»
захоплення міг стати не тільки дивовижний спектакль, у якому студійці були і сценаристами, і
режисерами, й виконавцями, але також захоплення самого Мурашка театром, про яке недаремно
пишуть усі автори спогадів про митця.
1

Карский, Г. (1909). Художественная хроника. Киевское Художественное Училище. Искусство. Искусство и
печатное дело, вып. 4–6, 26.
2
Кузьмин, Е. (1912). Хроника. Киевское Художественное Училище. Искусство. Живопись, графика,
художественная печать, вып. 11-12, 406.
3
Документально-архівний фонд Національного художнього музею України. Фонд 12, Од.зб. 103, Арк. 1.
4
Документально-архівний фонд Національного художнього музею України. Фонд 3, Од.зб. 24, Арк. 34-35.
5
Документально-архівний фонд Національного художнього музею України. Фонд 3, Од.зб. 24, Арк. 34-35.
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Як педагог Олександр Мурашко був надзвичайно ліберальним у ставленні до учнів, дозволяв
їм вільно реалізувати свої творчі устремління та не нав’язував власних думок. Саме про такий підхід
пише Тіна Омельченко: «В кругу нас, т. є. учнів, О. О. був не як учитель, а як старший товариш,
давав поради і ніколи не силував учня, щоб робив так, а не этак». Про демократизм, притаманний
О. Мурашку, може також свідчити участь багатьох студійців, зокрема Бориса Барбота-де-Марні,
Євгена Конопацького, Георгія Курнакова, Бориса Пастухова, Ісака Рабиновича та Нісона Шифріна в
авангардній виставці групи «Кільце», яка відбулася тієї ж зими, що й театралізована вечірка на
Інститутській. Члени групи, яку очолювали Олександр Богомазов та Олександра Екстер, заявляли
про розрив з традиціями академічної школи та прагнення звільнити живописні елементи від
шаблонів, що їх сковують1. І хоча сам О. Мурашко – блискучий випускник Імператорської Академії
мистецтв – навряд чи поділяв їхні погляди, він не обмежував учнів рамками якогось художнього
напрямку, а тим паче не вимагав від них наслідування власного стилю. Щойно згаданий Георгій
Курнаков у період навчання в студії брав участь у виставках Товариства художників-киян, де можна
було побачити роботи ще одного вихованця О. Мурашка – Павла Васильченка2. Цікаво, що їхній
учитель з Товариством не співпрацював, оскільки належав до гуртка Костянтина Бахтіна, який
влаштовував власні вернісажі – зазвичай одночасно з «художниками-киянами». В очах критики
Товариство та «бахтінці» були конкурентами, через що автори статей постійно порівнювали їхні
експозиції. У 1916 році, коли «гурток Бахтіна» оформився в Київське Товариство художників,
О. Мурашко очолив цю організацію, фактичним лідером якої був уже протягом шести років.
Не менш активними учасниками тогочасного мистецького життя виявилися І. Рабинович та
Н. Шифрін. Зокрема, вони були задіяні як декоратори під час виступів у Києві Давида Бурлюка,
Василя Каменського та Володимира Маяковського. Концерти московських футуристів відбулися
наприкінці січня 1914-го, а багато років по тому Н. Шифрін написав: «…Помню, как однажды
в мастерской профессора А. А. Мурашко перед началом занятий Исаак Рабинович сказал:
„Хочешь, – пойдем помогать футуристам писать декорации“.
Я, разумеется, согласился, и после занятий мы пошли в театр „Шато-де-Флер“, где должны
были состояться выступления Вл. Маяковского, Д. Бурлюка, В. Каменского. Встреча была
простой, знакомство непринужденное и деловое. Мы сразу взялись за работу. Руководил всем
делом Бурлюк. Он рисовал, а мы должны были покрывать краской рисунок. Работа шла споро и
весело. <...> На большом заднике были написаны деревья, женщины, звери. К вечеру он был готов и
подвешен. Сцена была пуста, только сбоку торчало пианино, которое надо было убрать. Стали его
тащить, оно плохо поддавалось. Кто-то предложил: „а не лучше ли его убрать на колосники?“.
Эта мысль понравилась: казалось, что проще поднять, чем тащить. Стали поднимать, но что-то
заело. Решили оставить его в подвешенном состоянии, на виду у публики. „Черт с ним, пусть
висит“. Можно себе представить, какой вой и улюлюканье были подняты по поводу висящего
пианино, обнаженных женщин на заднике и на лицевой доске трибуны»3.
Отже, О. Мурашко заохочував своїх учнів до всебічного художнього розвитку, чого не можна
було сказати про керівництво Московського училища живопису, скульптури та зодчества, з лав
якого Давида Бурлюка та Володимира Маяковського виключили через кілька місяців після
завершення їхніх гастролей4.
Що ж до Тіни Омельченко, то вона у той час, либонь, іще не навчалася у студії О. Мурашка,
оскільки достеменно невідомо, в якому саме місяці дівчина розпочала її відвідувати.
Мурашко подбав про те, щоб обдарована, але незаможна молодь могла вчитися в його школі
безкоштовно. Для цього він розробив «гнучку систему» набору (і, відповідно, оплати),
впровадження якої доручив своєму колезі, художнику Абраму Козлову. От як пише про це Микола
Прахов: «В помощь себе, в качестве преподавателей, он пригласил А. А. Крюгер-Прахову
и А. Б. Козлова, талантливого портретиста, но шумного и несколько саморекламного человека.
– Он мне нужен как администратор, – говорил друзьям, удивлявшимся такому „симбиозу“,
Александр Александрович. – Сам я выколачивать деньги из учеников не умею, мне они всегда
остаются должны, а Козлов умеет вести дела и, конечно, привлечет в студию новых,
1

Каталог 1-й выставки картин группы художников г. Киева (1914). Киев, 51.
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платежеспособных, учеников – у него широкий круг знакомств в коммерческом мире. Он и
портретист неплохой, а Анночка прекрасная анималистка, талантливый и свежий человек.
Втроем мы взаимно дополняем друг друга, дело у нас пойдет, а талантливых учеников я попрежнему буду обучать бесплатно»1.
Абрам Борисович (Беркович) Козлов цілком виправдав покладені на нього сподівання, і
незабаром школа наповнилася заможними учнями – переважно єврейського походження. Серед них
– Борис Аронсон, Маргарита Генке-Шифріна, Марк Епштейн, Ісак та Розалія Рабиновичі, Ісак
Рабичев, Ісахар-Бер Рибак, Нісон Шифрін та ін. Усі вони згодом склали ядро Культур-Ліги2.
Як повідомляла газета «Киевская мысль», 7 квітня 1914 року в приміщенні школи О. Мурашка
відбулося відкриття звітної виставки учнівських робіт. На жаль, на мистецьку імпрезу відреагували
тільки два видання – журнали «Аполлон»3 та «Искусство в Южной России»4. Автором обох
матеріалів став уже відомий нам Є. Кузьмін, але в його очах постать педагога настільки затьмарила
учнів, що він не назвав у рецензіях жодного з їхніх імен. А затим, що каталог виставки
надрукований не був, ми не можемо сказати, чи брала в ній участь Т. Омельченко.
Досягнення на ниві викладацької діяльності та успіх О. Мурашка як живописця дозволили
йому ввійти до комісії із заснування вищої художньої школи в Україні. Саме Олександр
Олександрович став автором першого статуту Української Академії мистецтва. Після її відкриття
восени 1917 року Тіна Омельченко продовжила заняття в майстерні свого вчителя, який очолив
у новоствореному закладі відділ портретного живопису. Про масове вливання вчорашніх студійців
до лав Академії згадувала дружина художника, Маргарита Мурашко: «Ученики студии А. А. почти
все перешли в его мастерскую в Академии, где совместно с ним работали до весны текущего года.
Последние три-четыре месяца до смерти А. А. исполнял обязанности ректора Академии»5.
Інколи учні О. Мурашка ставали його моделями. Добре відомі чудові портрети Людмили
Ковалевської-Рик (яка, мабуть, навчалася тільки у студії Мурашка, бо після 1917 року полишила
Україну) та Фріди Меєрсон. Останній фігурував на посмертній виставці митця 1922 року разом
з портретами А. Бабенка та Ісака Рабиновича. Але якщо місцезнаходження перших двох не викликає
запитань – це НХМУ, то долю чоловічих портретів ще належить з’ясувати.
До речі, дуже цікаву порівняльну характеристику різних майстерень Академії мистецтва
залишив один з її професорів Михайло Жук: «Найбільше були заповнені дві майстерні:
Ф. Кричевського та О. Мурашка. І це цілком зрозуміло. Склад студентства укомплектовувався по
більшості з киян. Ф. Кричевський, як бувший директор художньої школи, мав популярність серед
своїх учнів. Так само О. Мурашко мав свою приватну студію і його майстерня поповнилася
переважно його ж бувшими учнями. Різниця в контингентах цих двох майстерень була значна.
Майстерня Ф. Кричевського мала більш демократичний склад, що творили переважно діти дрібних
ремісників, робітників та дрібного міщанства. В той же час контингенти майстерні О. Мурашко
складалися з людей Заможних (платня в приватній його майстерні була значно вища, як в художній
школі), а тому тут були діти значних службовців, комерсантів та заможної інтелігенції. Бойчук
вів свою принципову лінію і приймав до своєї майстерні молодь, що ніде не вчилась. Він хотів мати
цілину, яку можна було би культивувати так, як це йому було потрібно: в дусі старих примітивів.
Переважний склад його учнів були діти селян. Решта майстерень була мішана. Тут стрічалися й
бувші аматори мистецтва і молодь з різних художніх шкіл – Харкова, Києва, Одеси, Пензи та
інших. Склад мужчин часто мінявся – їх прикликали різні мобілізації до військових частин;
постійним складом являлось більше жіноцтво»6.
Однією з представниць того жіноцтва була й Тіна Омельченко, хоч вона аж ніяк не
вписувалася у контингент багатих учнів, про яких згадував М. Жук. Його зауваження про надто
1
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2
Казовський, Г. (2007). Культур-Ліга: художній авангард 1910–1920-х років. Альбом-каталог. Київ, 216.
3
Кузьмин, Е. (1914). Письмо из Киева. Аполлон, вып. 5, 54-55.
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Мурашко, А. (1914). Хроника. Выставка классов живописи и рисования художника. Искусство в Южной
России, вып. 5-6, 222.
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культурної спадщини, вып. 11, 99.
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високу платню в школі Мурашка справедливо лише почасти, адже воно суперечить цитованим вище
словам М. Прахова та свідченням самої Омельченко. У тексті лекції про О. Мурашка, яку Тіна
Андріївна читала в 1948 році в стінах Державного музею українського мистецтва, говориться:
«Прием в школу производился на самых демократических условиях: в ней училось много бедных
учеников разных национальностей совсем бесплатно»1. До останніх, найімовірніше, належала і сама
авторка спогадів.
Вочевидь, матеріальна скрута Т. Омельченко змусила родину Мурашків запропонувати
дівчині пожити в їхньому домі на Лук’янівці. Тож вона мешкала в особняку художника, навчалася
та паралельно виконувала хатню роботу. У цей період їй випало стати очевидицею багатьох подій,
у тому числі заснування Української Академії мистецтва.
Де жила та що робила Тіна Омельченко невдовзі після вбивства Мурашка, достеменно
невідомо, однак ми припускаємо, що дівчина певний час не відвідувала Академію. Принаймні, її
ім’я відсутнє серед десятків учасників Другої звітної виставки Української Академії мистецтва2, що
відбулася восени 1921 року. Втім, є одна зачіпка, яка, однак, не спростовує попередню тезу. У листі
від 17 листопада 1962 року, адресованому колишній студентці Михайла Бойчука Вірі Кутинській,
художниця-бойчукістка Антоніна Іванова пише: «Треба всіх розшукати, хто вчивсь у Бойчука.
Пригадуєте Тіну Омельченко, у мене є пару гравюр Рубана, Довгаль (дуже цікавий художник)
здається він працює в кіно, Седляра ілюстрації до віршів Шевченка (можна розібрати книжку),
оформить окантовками, щоб можна було розвісити»3. Тобто, в якийсь період – одразу після
загибелі Олександра Мурашка або вже після виставки 1921 року – Тіна Омельченко навчалася
у Бойчука. Хоч би що там було, але 1924 року ми бачимо її в лавах студентів Київського інституту
пластичних мистецтв (колишньої Української Академії мистецтва), перетвореного того таки року на
Київський художній інститут. У той час дівчина вчилась у ксилографічній майстерні Софії
Налепинської-Бойчук4, яку дружина Михайла Бойчука очолила 1922 року. Навіть поодинокі
дереворити Тіни Омельченко, доступні сучасним дослідникам, свідчать про значний вплив
славетної майстрині на молоду художницю. У її творах можна побачити всі ознаки художнього
напрямку, прихильницею якого була і сама Налепинська-Бойчук, і її послідовники. Йдеться про так
званий неопримітивізм з типовим для нього поєднанням сучасних тем із композиційними та
художніми прийомами, притаманними мистецтву XVI–XVII століть, а саме умовністю сплощеного
зображення, узагальненістю форм, ритмічним повторенням декоративних елементів і навіть
відлунням зворотної перспективи. Творча та викладацька діяльність Налепинської-Бойчук
обумовили появу цілої графічної школи, представниками якої стали такі відомі майстри, як Олена
Сахновська та Олександр Рубан. Але, як зазначає знавець української графіки ХХ століття Ольга
Лагутенко, «послідовніше наслідували творчий метод Налепинської-Бойчук ті її учні, творчість яких
рідко потрапляла або зовсім не потрапляла в зону уваги мистецтвознавців. Це такі графіки, як
С. Узунова, Х. Омельченко, В. Бура-Мацапура»5.
Утім, є один запис, який характеризує не тільки творчі здобутки Тіни, але передусім палкість
її натури, її рішучу вдачу. Вже згадуваний нами Сергій Єфремов занотував 14 липня 1924 року
у своєму щоденнику: «Пікантну історійку розповіла Тіна Ом[ельченко]. Вона малювала мого
портрета (який він вийшов – не знаю, бо домальовувала без мене). Схотіла подати його між
іншими працями на комісію в Інституті. Коли це стало відомо, студентський староста одізвав її
набік і таємничо почав: „Ви хочете портрет Є[фремо]ва показувати… Не радив би…“ –„Чому?“ –
„Та, бачте, у його така репутація… Коли б, знаєте, чого не вийшло…“ Тіна спалахнула: „Що ж, ви
за контрреволюціонера чи що його маєте?“ – „Та… словом, не раджу”. – „А я таки покажу“.
Перед приходом комісії Тіна приходить до залі й бачить – портрет повернуто до стіни. „Я, каже,
розсердилась і поставила його як слід”. „Що ж комісія?” – питаю. „Та нічого не сказала“»6.
1
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Побоювання старости виявилися небезпричинними: вже тоді над С. Єфремовим – видатним
громадсько-політичним і державним діячем, істориком літератури та одним із засновників
української журналістики – згущалися хмари, а через п’ять років його було заарештовано,
звинувачено в організації Спілки визволення України та засуджено до 10-річного ув’язнення
з суворою ізоляцією. У 1939 році Єфремов загинув в одному з таборів ГУЛАГу. А двома роками
раніше були розстріляні інститутські вчителі Тіни – Михайло Бойчук і його дружина.
Уже в студентські роки молода художниця брала активну участь у виставковому житті1. Так,
у 1924-му роботи Х. Омельченко експонувалися на Першій професійній виставці Секції Ізо
Всеукраїнської Спілки працівників мистецтва. У каталозі перелічено чотири її гравюри (кожна
з яких має номер, однак не має назви) та зазначено, що їх авторка представляє ксилографічний
відділ С. Налепинської-Бойчук і водночас колектив художників «Мистець»2.
У другій половині 1920-х років вона демонструє свої роботи на виставках Асоціації
революційного мистецтва України (АРМУ), створеної наприкінці 1925-го. Зокрема, чотири
дереворити Омельченко – «Мати й дитина», «Портрет бабусі», «Портрет комунарки» та «Портрет
Шевченка» – було показано на Першій Всеукраїнській виставці АРМУ, що відбулася в Харкові
у березні-квітні 1927 року3. І саме як представниця АРМУ вона брала участь у згадуваній нами
виставці «10 років Жовтня» 1927–1928 років. До речі, в каталозі зустрічається ім’я ще одного
колишнього студійця О. Мурашка – Якова Закса, також члена АРМУ.
Того ж таки 1928 року роботи художниці можна було бачити на виставці гравюри й рисунку
АРМУ. Про це свідчить знайдений нами каталог, у якому, крім списку експонованих творів, вказано
адресу Харитини Омельченко: «Київ, Михайлівська вулиця 24, помешкання 4»4. Отже, принаймні
у цей час вона вже не жила у будинку Мурашків на Лук’янівці.
Щасливий випадок, який завжди має місце у дослідженні, дозволив уточнити ще кілька деталей
біографії авторки спогадів про Мурашка й навіть дізнатися, як вона виглядала. У Фонді художниці
Оксани Павленко в Центральному державному архіві-музеї літератури і мистецтва України
зберігається кілька фотографій, зроблених у Москві 1948 року. На одній з них є напис: «Экскурсия
учеников Киевского художественно-промышленного училища с преподавателем Тыной
Омельченко»5. Йдеться про Київське республіканське художньо-промислове училище, перейменоване
1949 року на Київське училище прикладного мистецтва. У цьому навчальному закладі Тіна Андріївна
працювала з 24 жовтня 1946 року, коли її було зараховано на посаду викладача альфрейної композиції
та стінної поліхромії. Деякий час художниця навіть очолювала альфрейно-декоративний відділ і
керувала виробничою практикою, супроводжуючи учнів до Ворзеля та Москви (про що свідчить фото
з фонду О. Павленко). Однак 22 серпня 1952 року її було звільнено за наказом директора училища
Володимира Масика «у зв’язку з тривалою хворобою»6.
Наприкінці 1940-х Т. Омельченко поєднувала викладацьку діяльність із роботою
у Державному музеї українського мистецтва. Про це нам повідомила професор Національної
академії образотворчого мистецтва і архітектури Людмила Семенівна Міляєва, яка добре пам’ятає
Тіну Андріївну за своїми першими роками роботи в цьому ж музеї. Пам’ятає вона і гобелен
з портретом В. М. Молотова, витканий за ескізом Омельченко – про нього нагадує фотографія
повоєнних років, що збереглася в її родинному архіві.
Саме Людмила Семенівна наштовхнула нас на пошук інформації про авторку публікованих
спогадів в офіційній музейній документації. Тож, Тіна Омельченко прийшла до музею наприкінці
1930-х. Спочатку працювала старшим науковим співробітником, перед війною очолила відділ
живопису, графіки та скульптури, а 1946 року наказом директора була призначена виконуючою
обов’язки заввідділом. На цій посаді Тіна Андріївна працювала до 26 березня 1951 року, після чого
1
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Перша Всеукраїнська виставки Асоціяції революційного мистецтва України (1927). Березень-квітень 1927.
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4
Каталог виставки Гравюра и рисунок (1928). Видання Центрального Бюра АРМУ. Київ, 30.
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її було звільнено1. Ще через півтора року, як ми знаємо, припинилася її викладацька діяльність.
Відтоді сліди Т. А. Омельченко губляться. За словами Л. С. Міляєвої, вона була незаміжня й не мала
дітей, тож розшукати її спадкоємців сьогодні видається малоймовірним.
Здавалося б, у «життєписі» Т. Омельченко можна було ставити крапку. Але цілком
несподівано виплили подробиці давньої історії, що її досі люблять розповідати київські
колекціонери. Йдеться про якусь таємничу жінку, котра продала на початку 1950-х років ряд
чудових творів Мурашка відомим приватним збирачам. Імені цієї жінки ніхто не знав, подейкували
тільки, що вона чи то жила, чи то працювала деякий час у сім’ї художника. І от зовсім недавно
дочка письменника й колекціонера Семена Скляренка побачила фотографію 1949 року, на якій було
знято співробітників Київського державного музею українського мистецтва, у тім числі
Т. Омельченко. Придивившись до знімка, Оксана Семенівна сказала: «Я знаю цю жінку: у неї мій
батько купував картини Мурашка». Навряд чи донька письменника могла помилитися, адже в той
час вона вже була дорослою, та й зовнішність Тіни Андріївни безликою назвати не випадає. Відомо,
що на виставці 1966 року експонувалося 20 робіт Мурашка з колекції Скляренків, і серед них такі
шедеври, як «Портрет Віри Дитятіної», Дама в білій перуці», «Портрет Катерини Мукалової». Усі їх
було придбано на початку 1950-х з одного джерела… Але як могло статися, що після зникнення
Маргарити Мурашко твори її чоловіка стали власністю не близьких родичів – Прахових, а
сторонньої людини, чому Тіна Омельченко не передала їх до музею, дй зберігала всі ці роки?
Відповісти на ці запитання, схоже, вже нема кому.
Що ж до творчого доробку самої Тіни Андріївни, то у найбільшому музеї українського
мистецтва – НХМУ ми виявили тільки три її роботи: згаданий на початку статті дереворит
«Відбудова Києва», дереворит «Мати» (який надійшов до музею року як твір О. Довгаля «Біля
квиткової каси», а потім з невідомих сьогоднішнім співробітникам причин був переатрибутований)
та картина «Червона Армія у Львові». П’ять гравюр, як уже говорилося, зберігаються у фонді
Федора Ернста2. І це майже все, що є на сьогодні у розпорядженні дослідників. «Майже» – тому що
художниця залишила по собі не лише твори образотворчого мистецтва, а й рукописні спогади.
Отож, перейдімо до їх аналізу.
Рукопис являє собою учнівський зошит – 11 пожовклих аркушів, розграфлених лініями.
На обкладинці напис російською: «Тина Омельченко. Воспоминания о А. А.». Сам текст написано
олівцем українською мовою, явно одним заходом, на одному диханні. Хронологічного принципу
авторка не дотримувалася: розповідь складається з низки різночасних епізодів, які сама вона
називала «случаями». У кінці зошита є один аркуш, написаний чорнилом і вклеєний вочевидь
пізніше.
Рукопис не датовано. Ми схиляємося до того, що він відноситься до 1919 року, оскільки події
останніх днів життя О. Мурашка зафіксовано досить чітко. Проте відсутність вагомих аргументів
на користь цієї дати змушує нас розширити хронологічні рамки: 1928 року в журналі «Червоний
шлях» було вміщено статтю Є. Кузьміна, в якій автор двічі цитує спогади Тіни Омельченко3. Тобто
час їх створення можна умовно окреслити 1919–1928 роками.
Щодо історії самого рукопису Тіни Омельченко, то відразу після появи він, найімовірніше,
потрапив до вдови Олександра Мурашка, яка й надавала його разом із власними записами
М. Бурачеку та Є. Кузьміну. Після зникнення Маргарити Мурашко в 1936 році ці папери зберігалися
в сім’ї Прахових, найближчих родичів Маргарити Мурашко. Саме родина Прахових (Мазюків)
передала 2014 року велику частину архіву Мурашків до музею «Духовні скарби України». Серед
них були й спогади Тіни Омельченко та Маргарити Мурашко.
Ми не маємо відповіді на питання, чому ці рукописи не потрапили до документальноархівного фонду НХМУ 1961 року разом із рештою документів, переданих туди Оленою ПраховоюМазюк, донькою Миколи Прахова та Анни Крюгер-Прахової. Одначе факт зберігання рукопису
Тіни Омельченко в родині Прахових змусив автора цих рядків застосувати текстологічний аналіз,
порівнявши це джерело з мемуарами самого Миколи Адріановича4. Ми дійшли висновку, що як
1
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мінімум дев’ять разів М. Прахов вдається до непрямого цитування Т. Омельченко, тобто наводить
фрагменти з її рукопису слово в слово, але не вкладає їх у вуста авторки1. Можна сказати, що записи
художниці стали основою власних спогадів М. Прахова, адже вони писалися значно пізніше, коли
багато що вже згладилось у пам’яті. Один їх варіант було створено до 30-х роковин від дня загибелі
О. Мурашка й уперше опубліковано тільки 2001 року у виданні Всеукраїнського товариства
колишніх політичних в’язнів і репресованих «Зона», другий – у книзі спогадів, що вийшла у 1958
році. У тому ж числі журналу «Зона», де було надруковано мемуари М. Прахова, вперше з’явилися
й спогади Тіни Омельченко, проте авторська хронологія викладу виявилася порушеною, літературно
оброблений та далекий від оригіналу текст не коментувався і не наводилося жодного факту з
біографії художниці. Тож автору цих рядків здалося логічним підготувати перевидання спогадів
Тіни Омельченко. Нині їх подано зі збереженням усіх морфологічних, синтаксичних та
орфографічних особливостей рукопису за винятком незначних помилок, що їх ми дозволили собі
виправити без застережень, аби не відволікати читача від сприйняття тексту. З тих таки міркувань
проставлено розділові знаки, у тому числі при переданні прямої мови, прибрано поодинокі літери
«ять» і тверді знаки, але залишено російську літеру «э», використання якої могло бути свідомим.
Скорочення назв та імен розкрито у квадратних дужках, так само позначено додані окремі відсутні
літери та закінчення слів. Підкреслене авторкою слово друкується напівжирним шрифтом. Цитати у
вступній статті та коментарях відтворено без змін, купюри позначено крапками в кутових дужках.
Наші примітки пронумеровано арабськими цифрами; пояснення, що стосуються безпосередньо
розшифровки рукопису, позначено зірочками.
Як додаток до книги ми визнали доречним вмістити статтю О. Мурашка «Доля академії
мистецтва», опубліковану 1918 року в газеті «Нова Рада».
Нам би дуже хотілося відкрити спогади Тіни Омельченко її портретом, створеним
Олександром Мурашком, – адже такий справді існував. Про це свідчать списки робіт митця,
складені Маргаритою Мурашко2. На жаль, Маргарита Августівна не вказала ні розмірів, ані техніки
твору, тільки рік – 1917. Відомо також, що на момент убивства художника робота знаходилася в
його майстерні. Проте після 1919 року про портрет Тіни Омельченко ніхто нічого не чув.
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The manuscript of the famous opera singer Evgeniya Semenovna Miroshnichenko`s letter to the
writer and historian Raisa Petrivna Ivanchenko (wrote on May 30, 1961) were found in the
Central State Archive-Museum of Literature and Art of Ukraine. A separate episode of the life
of the People’s Artist of Ukraine Miroshnichenko is considered, namely the period of internship
at the Center for the Improvement of Opera Performers at the La Scala Theater in Milan.
The main purpose of this was to study the Italian language, opera parties of Italian composers
and, of course, classes on solo singing with prominent teachers of Italy. The paper revealed the
actual conditions for the stay of a group of Soviet singers in Italy, through the memories of
prominent contemporaries. Evgeniya Miroshnichenko’s first impressions from La Scala opera
production and the legendary figures of vocal art were analyzed, which resulted in a standard
example of singing, and gave confidence in the impeccability of the vocal technique of the school
of Maria Eduardivna Donets-Tessayr as the most suitable for the voice of Evgeniya
Miroshnichenko.
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Життя та творчість великої української співачки Євгеній Семенівни Мірошниченко завжди
привертали увагу не тільки широкого загалу її прихильників, але й науковців. Нині існують
численні матеріали на цю тему, які вийшли друком переважно за життя артистки. Перше
узагальнення цих матеріалів здійснила Тетяни Швачко в науково-популярній монографії «Євгенія
Мірошниченко»1, в якій переважно зафіксовано безпосереднє спілкування авторки з Євгенією
Семенівною. На жаль, до бібліографії цієї книги не потрапило жодного листа Є. Мірошниченко2.
Метою даної статті є спроба висвітлення одного епізоду з життя Героя України, лауреата
премії Т. Г. Шевченка, Народної артистки України незрівняної Євгенії Мірошниченко на матеріалі її
листа від 30 травня 1961 року, що зберігається у Центральному державному архіві-музею літератури
і мистецтва України3.
У 1961 році Євгенія Семенівна Мірошниченко потрапляє на стажування у Центр
удосконалення оперних артистів при театрі «Ла Скала». Згідно договору між Міністерством
культури СРСР та Італії, кожного року група молодих співаків радянського союзу мала змогу їздити
до колиски оперного мистецтва, в замін на стажування італійських артистів балету в Большом
театрі. Головною ціллю стажування було вивчення італійської мови, оперних партій італійських
композиторів та, звичайно, заняття по сольному співу з видатними педагогами Італії.
1

Швачко, Т.О. (2011). Євгенія Мірошниченко. Київ: Музична Україна.
Див.: Швачко, Т.О. (2011). Євгенія Мірошниченко. Київ: Музична Україна, 272-276.
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Мірошниченко, Є.С. Лист до Іванченко Р. П. від 30 травня 1961 року. ЦДАМЛМ України. Ф.1142. Оп.1.
Спр. 73. 6 арк. Оригінал. Рукопис
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При поступленні у центр учні проходили прослуховування, їх слухали директор театру,
викладачі та диригенти, після чого мали змогу робити висновки про напрямки подальшого розвитку.
Директором театру з 1945 року був Антоніо Гірінгеллі, який не аби як турбувався першим приїздом
радянської групи та поставленими перед ним задачами, такими як надання кожному стажеру
концертмейстера, для вивчення партій, і вокальних педагогів для удосконалення голосу. Тому
поспішив повідомити: «Ми не можемо гарантувати жодного педагога в Італії, який би вам
безумовно не зашкодив, а приніс безсумнівний успіх»1. Його заспокоїли, лише попросили надати
таких педагогів, які б мали декілька гарно навчених, відомих співаків. Таким чином викладачами
стали: по сольному співу – Еудженіо Барра (сценічний псевдонім Дженнаро Караччо) – у чоловіків,
та Ельвіра де Ідальго – у жінок (її заняття не були вдалими по рівняно з заняттями Барра, тому
згодом жінки перейшли у його клас); по проходженню партій – Енріко Пьяцца і Ренато Пасторіно.
Важливо зауважити те, що на уроки до маестро ніяк не можна прийти з не вивченим нотним та
словесним текстом, італійські співаки усю чорнову роботу виконують самостійно. Це й не дивно,
в Італії майже у кожному містечку є оперний театр, вся культура просякнута вокалом і школами
співу. Звичайно, наші самобутні таланти звикли до повної опіки зі сторони старшого брата –
концертмейстера. Вихідці з села, виховані народною піснею, на кормлені материнським молоком в
перемішку з ідеалістичними думками – діти війни, приходили у консерваторії з неповторними
даними, з якісними сильними голосами, але граматично абсолютно не підкованими. Вони навчалися
нотам паралельно виконуючи дорослі складні твори. Так вже повелося, що головним для
радянського співака було співати, але звичайно це стосується не кожного.
Стажери займалися шість днів в неділю, крім суботи. Розпорядок для був таким: з 10
до 13 години – заняття по сольному співу або вивченню партій, з 13 до 15 – обід, після 15 вивчення
партій; три рази в неділю з 17 години проходили уроки італійської мови для учнів першого року
навчання (деякі радянські співаки навчалися два роки); о 21 годині стажери відвідували спектаклі
театру «Ла Скала», для них була виділена директорська ложа. Заняття по сольному співу проходили
30-40 хвилин в звичайному вокальному класі з дзеркалом, роялем та стінами оббитими матерією,
на них були присутні усі або декілька учнів.
Досвіт стажування між країнами існував біля десяти років. Для кожного хто потрапив у центр,
це був несказаний досвіт та можливість побачити і почути абсолютно нові голоси і техніки співу.
На відмінно від нашого віку технологій, радянська людина мала обмежені можливості.
Сам факт поїздки радянської людини за кордон був нонсенсом у ті часи. Це була перша група
Сізіфів, яка тягнула камінь відповідальності і страху на гори Італії. Звичайно їх супроводжували так
звані «перекладачі-наглядачі», які постійно були поряд, із книги Андрія Гаврилова «Чайник, Фіра і
Андрій»: «Перед від’їздом мене запросили в Госконцерт і познайомили з перекладачкою Тетяною,
яка повинна була летіти зі мною. Ця молода, висока і струнка жінка була якось непомітно негарна.
Темне її волосся стояло неприємним колом на голові. В рисах обличчя було щось різке, профілем
перекладачка походила на хижого птаха. Зі мною Тетяна була привітна. Посміхалася часто, але теж
– якось недобре. Я відразу збагнув, що з Тетяною треба тримати язик за зубами, що вона – одна
з щупальців (з вухом-присоскою) величезного спрута, в полоні якого всі ми жили»2 [Переклад
Касьяненко М.А.]. Відомий піаніст описував початок своєї поїздки на Зальцбургський фестиваль у
1974 році, цікавий і кінець цієї розповіді: «Ніч я провів з Тетяною і Віленом. Ми втекли від
прихильниць і агентів, побродили по місту, зайшли в кабаре зі стриптизом, пили шампанське
(пригощав Вілен-Владлен). А вранці полетіли в Москву. На прощання Таня раптом сказала:
"А Вілен-то наш ЗВІДТИ!" Я подивився на неї недовірливо. Вона зрозуміла мій погляд і запитала
кокетливо: "А ти мабуть подумав, що я теж ЗВІДТИ?" – "Я і зараз так думаю", – відповів я. Таня
розсміялася і сказала: "Ах ти негідник!" Ми розлучилися і більше ніколи нікуди разом не їздили.
Думаю, якби я тоді в Зальцбурзі втік, Владлен б мене знайшов і пристрелив (або в Зальцаху втопив).
А Тетяна йому б допомагала»3. На фестиваль Андрій Володимирович потрапив замінюючи
Святослава Ріхтера, який, раптово захворів. На тему виїздів Святослава Теофіловича за кордон
вичерпно висловилась Галина Вишневська: «Святослав Ріхтер! Його ім’я давно вже було легендою,
1

Дмитриев, Л.Б. (1976). О воспитании певцов в Центре усовершенствования оперных артистов при театре
«Ла Скала». Вопросы вокальной педагогики, вып. 5, 61-90.
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Гаврилов, А. (2014). Чайник, Фира и Андрей. СЛОВО/SLOVO. Москва, 54.
3
Гаврилов, А. (2014). Чайник, Фира и Андрей. СЛОВО/SLOVO. Москва, 57-58.
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весь світ чекав його виступів, але його ще багато років не випускали з Радянського Союзу з тієї
причини, що його мати після війни опинилася в Західній Німеччині. І в той час, коли вже багато
радянських артистів виїжджали на гастролі за кордон, Ріхтер був замкнений у клітці і бився в ній, як
прикутий ланцюгом. А саме йому, цьому піаністу-гіганту, потрібен був творчий розворот
на світовій сцені – він без цього задихався. І тільки в 1961 році, коли йому було вже 48 років, він
вперше виїхав за кордон, в Америку, і то за спеціальним дозволом Хрущова, який взяв на себе
особисту відповідальність за його повернення в країну.
Але всі роки, які він прожив у закабаленні, звичайно, залишили в його душі незгладимий слід.
Те, що він тепер часто скасовує свої концерти, це не примхи і, я впевнена, не хвороби. Тому що,
якщо артист хоче грати, він і напівмертвим вийде на сцену – це я знаю по собі і по Славі. Просто
йому давно підрізали крила, і його вже не тягне світовий простір»1. Це були спогади двох великих
музикантів різного покоління, але схожість у їхній не свободі життя в рідній країні приголомшує.
Усі ці роки, наших діячів мистецтва, талант яких не міг обмежуватися однією країною,
супроводжували лекції та перевірки перед від’їздом за кордон, – «…треба було пройти штук п’ять
"виїзних" комісій... Вони перевіряли мене на лояльність радянської влади, на ідеологічну чистоту і
моральну стійкість»2. Після приїзду за кордон і навіть при поверненні додому перевірки
не закінчувалися, – «Наступного ранку, як тільки ми прокинулися, повели нас в радянську місію
на промивку мізків – видно, вважали, що в Москві нам їх недостатньо для Америки прочистили.
Прочитали цілу лекцію про клятих капіталістів, попередили, що на кожному кроці нас чекає
провокація, а тому оркестрантам ходити тільки по чотири людини і не дивитися на те, що у вітринах
всього повно: все це показуха, рядові американці нічого цього купити не можуть, і взагалі тут люди
з голоду помирають»3. Під перевірку потрапляло усе – листи, люди з якими зустрічалися,
розмовляли. Найменша підозра, і ти міг стати зрадником, шпигуном. І боятися потрібно було
не лише за себе, але й за родину яка залишилася в дома. Розлука на рік без змоги навіть
зателефонувати, для сучасної людини – катування, та і для наших «героїв» важка тяга.
Наймолодшим представником радянського союзу була двадцяти семи річна, Тамара Андріївна
Мілашкіна. Як і інші представники групи, співачка знаходилась на піку кар’єри, усього три роки
назад, 4 травня 1958 року вона дебютувала у партії Татьяни в опері Петра Чайковського «Євгеній
Онєгін», разом з нею партію Лєнского виконував Сергій Лемєшев, який був зачарований молодою
співачкою. У своїй книзі «Шлях до мистецтва» Сергій Яковлевич пише: «Молода співачка володіє
красивим за тембром голосом, вільним, теплим, багатим фарбами, а головне, вміє ним
користуватися, завжди торкаючи природною виразністю свого співу»4. Саме цій пречудовій
виконавиці пощастило виступити на сцені театру «Ла Скала» ще в період стажування, в опері, що не
входила в репертуар російських театрів того часу – «Битва при Леньяно» Джузеппе Верді, в партії
Лінди. Джанандреа Гавадзені, видатний італійський диригент, здивований майстерністю радянської
співачки сказав їй: «Тамаро, яке гарне місце має ваш голос!»5. Необхідно зазначити, що Мілашкіна
за рік навчання вивчила п’ять партій на італійській мові, а саме Аіда («Аіда» Джузеппе Верді),
Леонора («Трубадур» Джузеппе Верді), частково – Тоска («Тоска» Джакомо Пуччіні») і Аліса
(«Фальстаф» Джузеппе Верді). Зачаровані голосом співачки дирекція театру «Ла Скала» запросили
її заспівати три спектаклі «Трубадур» у наступному році, але на гастролі її не відпустили: «Тамара
не надто сумувала, коли в зв’язку з зайнятістю в театрі її не відпустили на гастролі в Мілан»6. Та, на
мій погляд, не бажання Мілашкіної повертатися у Мілан – під великим питанням, невже так просто
можна відмовитися від можливості співати зі світилами оперної сцени та від спілкування з самою
Марією Каллас, яка слухала її у спектаклях та висловлювала свою прихильність до співу радянської
співачки? Звичайно, не усі мали можливість висловлювати свої щирі переживання, на відміно від
темпераментної Вишневської: «Ла Скала виїжджає на гастролі, як правило, з одним складом
1
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співаків, і коли в якийсь день захворіла Кабайванска – спектакль виявився під загрозою заміни.
Домінго запропонував запросити мене, і італійці звернулися в нашу дирекцію.
– Але це, на жаль, неможливо. Галини Павлівни немає в Москві.
– Як ні? – Заволав Домінго. – Я з нею говорив по телефону, я завтра у неї вдома обідаю.
– Ах, справді? Ну, це не має значення, вона не співає Тоску по-італійськи.
– Співає! – Не вгамовувався gran tenore. – Я з нею в минулому році у Відні співав.
Через годину їм сказали, що дзвонили мені додому і що я від участі в «Тосці» відмовилася.
Все це розповів мені Домінго, сидячи за столом в моїй московській квартирі.
– Невже вони вам не подзвонили і не запитали вашої згоди?
– Звичайно, ні. Адже я живу в Радянському Союзі.
Так, ми так живемо, і який-небудь партійний кретин може розпоряджатися усім нашим
творчим життям»1.
Найменша кількість інформації про стажерів Алли Георгіївни Соленкової – лірикоколоратурне сопрано 1928 року народження, солістка Большого театру з 1956 року, Олександра
Філіпповича Вєдєрникова – бас, 1927 року народження, соліст Большого театру з 1958 року, та
Нодара Давидовича Андгеладзе – грузинський тенор 1927 року народження, з 1956 соліст
Грузинського театру опери і балету.
Тридцяти чотирьох річній мецо-сопрано Ларисі Олександрівні Нікітіній, як і своїй
співвітчизниці Мілашкіній, на стажуванні вдалося підготувати п’ять партій, серед яких три опери
Джузеппе Верді – Амнеріс («Аіда»), Еболі («Дон Карлос»), Азучена («Трубадур») і одна Гаетано
Доніцетті Леонора («Фаворитка»), а також партія меццо-сопрано у Реквіємі Джезеппе Верді. Ця
співачка була не тільки видатною солісткою Большого, але й вихователькою значної кількості учнів,
які стали лауреатами багатьох міжнародних конкурсів. Цікаво і те, що педагогічну діяльність
у Московській консерваторії вона розпочала паралельно зі вступом до Большого театру у 1955 році,
що є винятковим випадком у біографії артистів.
Особливо глибоко запала в душу постать Миколая Миколайовича Тимченко, який народився
у місті Чистяково Донецької області. Щоб зрозуміти, що це була за людина достатньо чотирьох
речень зі статті Миколая Овсяннікова: «12 грудня 1927 року у Пелагеї Йосипівни Тимченко, яка
тільки що втратила чоловіка, народилася четверта дитина, в честь батька його назвали Миколою.
Незабаром, рятуючись від нових господарів життя, сім’я перебралася до Новочеркаська. Але
уникнути заслання до Сибіру вдалося лише старшої з дітей – Варварі, яка вийшла заміж за
комуніста, і маленькому Колі, якому старший брат допоміг вистрибнути з вікна теплушки. Варвара
взяла брата в свою сім’ю, яка жила в Новочеркаську»2. З 1955 року видатний тенор стає солістом
Большого театру.
Євгенії Семенівні Мірошниченко під час стажування було тридцять років. З 1957 року вона
солістка Київського театру опери і балету імені Тараса Шевченка. У центрі співачка готувала партію
Лючії із опери «Лючія ді Ламмермур» Гаетано Доніцетті. Її вчителем, як і у всіх жінок на початку,
була Ельвіра де Ідальго, яка, до речі, не зважаючи на непорозуміння з радянськими співачками, вже
виховала одну з найвидатніших співачок ХХ століття Марію Каллас. У книзі Тетяни Швачко
«Євгенія Мірошниченко» темі стажування у театрі «Ла Скала» приділено не багато уваги, а саме –
імена та кількість співаків групи, коротке біографічне зведення про Ельвіру де Ідальго, про
відносини між вчителем та ученицею: «Привітно зустріла Євгенію Семенівну знаменита іспанська
оперна співачка…», «Сеньйора Ельвіра була в захваті від роботи з ученицею…», про переписку
з Донець-Тессейр: «У листах до Марії Донець-Тессейр з Італії вона писала, що їй немає чому тут
учитися, вона все знає, вивчала прийоми “bel canto” з Марією Едуардівною у Київській
консерваторії. Детально описуючи вокальний урок, Женя наголошувала, що відмовилася від
пропозиції “укріпити і посилити звучання по всьому діапазону”. Вона не хотіла наслідувати деяких
співачок, які вихваляються тим, що сьогодні виконують партію драматичного сопрано, а завтра –
колоратурного. Адже це розхитує голос, зменшує легкість, прозорість колоратури. До всього слід
ставитися критично, бо інколи траплялося, що з Італії приїздили вокалісти й співали гірше, ніж
до стажування»3. Звичайно, Євгенія Семенівна не могла знати, під час написання листа, як будуть
1
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співати вокалісти після першої поїздки, але не зважаючи на це, такий скепсис по відношенню
до усього іноземного був притаманний для тогочасної Радянської України, та й навіть якби твоя
думка була інакшою, висловити її, а особливо у листі із-за кордону, означало, самому відправити
себе у Сибір. Рік проведений у казковому Мілані, але вдалині від дому помістився у книзі Тетяни
Швачко на двох, пронизаних радісною райдугою, сторінках. Ні слова про агентів спец служб, які
наживалися за рахунок талановитої молоді своєї країни, про знайомства і спілкування з видатними
особистостями, які, звичайно оточували співаків у самому «Ла Скала». Та, чи були вони взагалі, ці
зустрічі? Про що взагалі могли дозволити собі говорити наші співаки, навіть після розпаду союзу?
Ми знайшли новий матеріал, в якому дізнаємося про цю ситуацію від першого лиця – не
опублікований лист Євгенії Семенівни, який загубився серед документів центрального державного
архіву-музею літератури і мистецтв України. Лист був написаний 30 травня 1961 року у Мілані.
Мірошниченко, знаходилась на початку свого стажування у театрі «Ла Скала».
Лист був адресований письменниці Раїсі Петрівні Іванченко. В той час Раїса Петрівна
працювала в редакції іномовлення «Українського радіо»1. Наразі не відомо які саме відносини були
між двома жінками, цитата: «…дозволю собі думати, що ти мені хороший друг…»2, але порівнюючи
листи співачки, можливо зробити висновок, що Євгенія Семенівна була достатньо стриманою
у висловлюванні своїх поглядів.
Вже на початку занять із Де Ідальго в думках Мірошниченко прокрадалися сумніви, що
до пристосування її вокальної школи до голосу співачки, цитата: «Я співачка яких багато є і я
не думаю, що стану співати краще ніж співала. Можливо будуть деякі результати, але зараз про це
говорити дуже важко»3. Звичайно, Євгенія Семенівна мала право на сумніви. Вона володіла
феноменальним голосом. Зазвичай голос оперного співака, щоб справлятися з репертуаром, має
володіти діапазоном в дві октави, та в українського соловейка було три. Вона вільно брала ноту ля
третьої октави, це був природній дар, ще малою вона полюбляла хизуватися цим своїм вмінням.
Саме самобутність її голосу, визначає перед майбутніми вчителями не аби яку відповідальність та
індивідуальний підхід.
Про свого нового вчителя, Євгенія Семенівна пише не багато, лише те, що вона була хорошою
в свій час співачкою, що вона співала у Києві (документальні данні про виступ у столиці України
знайти не вдалося). Що до сухого висловлювання Мірошниченко на тему вокальної обдарованості,
на іншу чашу терезів поставлю цитату з книги Джакомо Лаури-Вольпи: «…цілком земний,
сповнений несамовитості голос…»4.
Євгенія Семенівна була дуже рада получити звістку з рідної України, вдячна за увагу, адже
«листи для мене тут все, це і настрій, і стимул для роботи і навіть для апетиту»5, як затверджувала
співачка. Проживала вона у невеличкому готелі «Hotel citi», який відрізнявся єдиною в Мілані
паркетною підлогою. Хотілось добавити, що цей готель був відкритий у 1950 році та діє по сей час.
Його можливо знайти за новою назвою «Best Western City»6 у мережі інтернет. Трьох зірковий,
оновлений у 1997 році він до сих пір виділяється паркетною підлогою у окремих номерах та
вигідним знаходженням – недалеко від кафедрального собору та театрів.
Саме у цьому листі Мірошниченко вперше призналася в сокровенній думці: «Вчу оперу
Доніцетті Лючія ді Ламмермур, вчу і в голові у мене зародилася смілива думка просити Віктора
Петровича поставити її у нас. Три дії, неймовірно красива музика, приголомшливі партії…»7. Віктор
1

«Українське радіо» – найстаріша та найбільша українська радіомовна компанія. УР (разом з UA: Перший)
представляє Україну у Європейській мовній спілці (EBU). Мова: українська (внутрішнє мовлення), англійська,
німецька, румунська (закордонне мовлення). Вперше в ефірі – 16 листопада 1924 року.
2
Мірошниченко, Є. Лист до Іванченко Р. П. від 30 травня 1961 року. ЦДАМЛМ України. Ф.1142. Оп.1. Спр. 73.
6 арк. Оригінал. Рукопис.
3
Мірошниченко, Є. Лист до Іванченко Р. П. від 30 травня 1961 року. ЦДАМЛМ України. Ф.1142. Оп.1. Спр. 73.
6 арк. Оригінал. Рукопис.
4
Джакомо, Лаури-Вольпи (1972). Вокальные параллели. Музыка. Ленинград, 43.
5
Мірошниченко, Є. Лист до Іванченко Р. П. від 30 травня 1961 року. ЦДАМЛМ України. Ф.1142. Оп.1. Спр. 73.
6 арк. Оригінал. Рукопис.
6
Best Western Hotel City. Booking.com. <https://www.booking.com/hotel/it/bestwesternhotelcitymilano.ru.html>
7
Мірошниченко, Є. Лист до Іванченко Р. П. від 30 травня 1961 року. ЦДАМЛМ України. Ф.1142. Оп.1. Спр. 73.
6 арк. Оригінал. Рукопис.
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Петрович Гонтар, був директором Київського театру опери і балету з 1954 року. Особливо відомий
соєю спорідненістю з Хрущовим, він був його зятем, та першою поїздкою закордон: «До Гонтаря
театр за кордон не виїжджав: по Союзу їздили, а ось за кордон поїхали вперше при ньому –
в Югославію. Там всі квитки розподілялися через каси – навіть для вищих осіб. Жартували, мовляв,
невідомо, дістануть президенту Югославії Тіто квиток чи ні! .. Потім була Болгарія, і почалася епоха
гастролей – ми об’їздили всю Європу, неодноразово бували в ФРН, у Франції. З Японії наш балет
вперше привіз «Тойоти» – близько 15 машин. Тоді ж ми вперше почули слово «неповерненець».
У 60-х першим не повернувся з поїздки один робочий сцени – він залишився в ФРН. Простий,
скромна людина, його звали Коля. Потім він і сім’ю перевіз. Йому було років 36. Але галасу
здіймати тоді не стали»1. Саме на його «правління» припав розквіт Київського оперного театру,
який очолювали такі корифеї як Веніамін Тольба та Стефан Турчак.
Веніамін Савелійович був земляком нашої Євгенії Семенівни, та так само як і її, його занесло
у Київ, де він був з 1946 року головним диригентом оперної студії консерваторії, саме там, у 1956
році, він в перше зустрів Мірошниченко в роботі над партією Цариці ночі з опери «Чарівна флейта»
Вольфґанґа Амадея Моцарта; та диригентом оперного театру у 1944-1950, 1953-1959 роках. Та вже
1 листопада 1957 року відбулася прем’єра опери «Мілана» Георгія Майбороди, в якій видатні
уродженці Харкова, показали плоди спільної праці. Із спогадів Євгенії Мірошниченко: «Впевнена –
особисто мені дуже пощастило. Йому я зобов’язана головними в своєму житті уроками жертовного
служіння мистецтву, які абсолютно логічно привели мене до успіхів у вокалі та високого становища
в театрі»2.
У 1967 році Державний академічний театр опери та балету ім. Т.Г. Шевченка очолює Стефан
Турчак, та стає вінцем золотих часів оперного мистецтва серед таких митців як, – Марія
Литвиненко-Вольгемут, Зоя Гайдай, Борис Гмиря, Єлизавета Чавдар, Іван Паторжинський, Дмитро
Гнатюк, Анатолій Солов’яненко, Белла Руденко, Юрій Гуляєв та Євгенія Мірошниченко.
Забігаючи в перед, не дивно, що серед такого розквіту, дирекція театру погодилася на
прохання Євгенії Семенівни, та в 1963 році відбулася прем’єра опери Лючія ді Ламермур Гаетано
Доніцетті.
Під час написання листа, співачка ще не вспіла познайомитися з містом та людьми Італії, була
зайнята роботою. Стажування мало тривати рік та залишалась не відомою можливість заспівати на
сцені великого Ла Скала.
За умовами стажування було обов’язковим відвідування театру Ла Скала, виконування яких
було задоволенням для радянських артистів. У листі Мірошниченко виділяє такі вистави, як опера
Каміля Сен-Санса «Самсон і Даліла» з Маріо дель Монако та Джульєттою Сіміонато. Під час
спектаклю легендарному тенору було 45 років: «Мій контракт з театром "Метрополітен-Опера"
в Нью-Йорку закінчився в 1959 році. Восени того ж року, заспівавши "Андре Шеньє", "Аїду" і
"Отелло" в театрі " Уор Меморіал-Опера-хаус" міста Сан-Франциско, я повернувся в Мілан. Мій
старий друг Вотто, як і раніше активно працював, диригував на відкритті сезону в театрі "Ла Скала"
оперою "Отелло", де я брав участь разом з Різанек і Тіто Гоббі. Навесні я зустрівся з Джульєттою
Симіонато в "Самсон і Далила" під керівництвом Гавадзені»3. Джанандреа Гавадзені – один
з найкращих диригентів ХХ століття, багатогранний та неповторний. Для Джульєтти Сіміонато, це
був один з заключних спектаклів у її кар’єрі. Вона неповторна співачка, за плечами якої великий
досвіт, із розмови з Дмитрієвим:
« – Сколько оперных партий Вы спели за Вашу карьеру?
– Семьдесят! Среди них, конечно, партии разных характеров. Я больше люблю роли
страстные, романтические. Но приходилось петь и веселые, лирические, комические»4. У 1965 році
партією Даліли вона завершує роботу у театрі Лі Скала, а в 1966 закінчує свій сценічний шлях.
Є. Мірошниченко, згадує у листі опери Джузеппе Верді «Дон Карлос» та Джакомо Пуччіні
«Чіо-чіо-сан» з Мері Прайс, американською оперною співачкою, яка є першою афроамериканкою,
що стала одною з головнихвідкритів ХХ століття. Нині більш відома як Леонтіна Прайс, співачка
1

Архангельский, А. (2001). Первый киевский оперный театр погубил… Евгений Онегин? «ФАКТЫ».
Тольба, В. (2009). Портрет дирижера в воспоминаниях современников. Нежин: ООО «Гідромакс», 266-267.
3
Дель Монако, Марио (1987). Моя жизнь, мои успехи. Москва: Радуга, 170-171.
4
Дмитриев, Л.Б. (2002). Солисты театра Ла Скала о вокальном искусстве: Диалоги о технике пения. Москва:
Глобус.
2
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з 1960 року покоряє сцену Ла Скала, а у 1961 стає солісткою Метрополітен опера. Євгенія
Мірониченко мала нагоду чути її у зеніті слави, на вершині кар’єри.
Та звичайно, найбільше враження в української співачки викликало виконання опери «Лючія
ді Ламермур» Джоан Сазерленд та Руджеро Раймонді : «…ці мене вбили абсолютно! Таких співаків
ви не чули ніколи! Я не можу прийти в себе досі, і другможу сказати лише одне. Театр красень,
оркестр та диригенти дуже хороші, і звичайно співають на цій сцені далеко не всі, кращі з кращих»1.
Джоан Сазерленд підкорила собі оперний світ заспівавши Лючію у 1960 році на сцені КовентГарден, а у 1961 дебютувала на сцені Ла Скала в головній партії в опері «Беатріче ді Тенді»
Вінченцо Белліні. Виступ Руджеро Раймонді у цьому спектаклі оповитий таїною, йому мало бути
20 років і лише через вісім років у 1969, за документальними даними відбувся його дебют на сцені
великого Ла Скала.
Після повернення додому 1962 році Мірошниченко відчула радість материнства – у неї
народився перший син Ігор. Та, ще через рік, у Київському національному театрі опери та балету
відбулася прем’єра опери, яка стала невід’ємною частиною душі співачки. Італійське стажування,
дало розуміння того, що школа Марії Едуардівни найкраще підходила природним даним
Мірошниченко, та була запорукою довгого вокального життя, подарувала еталонний приклад співу
у лиці корифеїв оперної сцени.
Знайдений лист Євгенії Семенівни понурює нас у світ нерозгаданих загадок. Серед рядків
скорого почерку, навіть не набитому погляду замулюють очі дивні протиріччя. Цілий рік життя
серед геніїв оперної сцени уміщується у занадто малий шматочок тексту, що спонукає нас
до подальших розшуків.
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ACTIVITY OF THE KAMIANETS-PODILSKYI
NADRAYONNYI PROVID OF THE OUN (B)
IN 1948–1952
The article analyzes the organizational-territorial structures of the Kamianets-Podilskyi District
Provid of the Organization of Ukrainian Nationalists (OUN) under the leadership of S. Bandera (b)
and also in its structure the underground struggle of the Kamianets-Podilskyi nadrayonnyi provid
of the OUN (b) in 1948–1952 years. Special attention was paid to the command structure of the
participants of the Ukrainian underground, the area of its dissemination, propaganda and
information activities among the population. The archival documents track communication line
of underground, its structural features, cooperation of the participants of the liberation
movement of the Western Ukrainian region with the neighboring Ternopil region. Operational
measures of the Department of State Security Service of Kamianets-Podilskyi region concerning
the liquidation of the Kamianets-Podilskyi nadrayonnyi provid of the OUN (b) in 1952 were
disclosed.
Keywords: Organization of Ukrainian Nationalists (OUN), Kamianets-Podilskyi nadrayonnyi
provid of the OUN (b), UMGB, propaganda activity.
В умовах незалежності України проблема визвольної боротьби набула нового значення. Це
стосується, насамперед, діяльності Організації українських націоналістів (ОУН) та Української
повстанської армії (УПА). Відкриття архівів радянських спецслужб дало можливість комплексного
вивчення й аналізу проблематики. Більшість наукових праць обмежуються територією західних
областей України, в той час як визвольна боротьба тривала на всій її території. Це стосується і
такого регіону як Поділля (Кам’янець-Подільська та Вінницька області), де український визвольний
рух, у добу Другої світової війни та повоєнні роки, висвітлено недостатньо.
У статті автор ставить за мету дослідити діяльність Кам’янець-Подільського надрайонного
проводу ОУН (б) до моменту його ліквідації органами УМДБ в 1952 р.
Серед публікацій, які розкривають тему визвольного руху на Кам’янеччині є нова серія
«Літопису УПА», зокрема збірник документів і матеріалів, присвячений діяльності ОУН та УПА
на території Центрально-Східної та Південної України (упорядники О. Пагіря і В. Іванченко) 1.
Окремі аспекти проблеми присвячені Кам’янець-Подільському надрайонному проводу ОУН
висвітлені в збірнику документів за редакцією В. Сергійчука2. Критично використано документи
ОУН та силових структур УРСР, які зберігаються в Галузевому державному архіві Служби безпеки
України й Архіві Управління Служби безпеки України у Хмельницькій області. Багатий
1

Пагіря, О., Іванченко, В. (упоряд.) (2011). Літопис УПА. Нова серія. Діяльність ОУН та УПА на території
Центрально-Східної та Південної України. Т.18. Київ –Торонто.
2
Сергійчук, В. (2005). Український здвиг: Поділля. 1939–1955. Київ: Українська видавнича спілка. Т. 4.
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фактологічний матеріал зібрала Ю. Польова, вказавши на заходи репресивних силових структур
щодо ліквідації мережі ОУН (б) у сусідній Кам’янець-Подільській області1. Важливу інформацію
про діяльність підпілля ОУН висвітлено у книзі Н. Мизака та В. Горбатюка2. Окремі проблеми
співпраці різних регіональних структур порушують узагальнюючі праці В. Мороза3, І. Патриляка4,
В. Ільницького5, С. Волянюка6 .
Наприкінці 1944 – на початку 1945 рр. проведено чергову реорганізацію, внаслідок якої
південно-східну Генеральну округу поділено на дві частини – Рівненську округу і Подільський край.
Подільський край (Кам’янець-Подільська та Вінницька області) підпорядковано Проводу ОУН (б)
на Західних українських землях (ЗУЗ)7. Через значні кадрові втрати керівництво ОУН в листопаді
1944 р. прийняло рішення про реорганізацію адміністративно-територіального устрою та керівного
складу. Відтепер такі важливі організаційно-територіальні одиниці як області, повіти
ліквідовувалися. Окружні проводи підпорядковувалися напряму крайовому. Замість повітів
впроваджувалися надрайони ОУН, які давали змогу концентрувати увагу на більшу кількість
районів. Діяльність районів відповідала тогочасному радянському адміністративно-територіальному
поділу і ділилися на кущі (41 кущ), кожен кущ формував станицю (найнижчу територіальну
одиницю). Вказана система давала змогу залучати до керівництва значно меншу кількість людей та
контролювати більші території8.
Подільський край (край «Поділля») включав Тернопільську область (включаючи
Кременеччину) та територію на схід від Збруча – Кам’янець-Подільську та окремі райони
Вінницької областей9. Наприкінці 1944 р. організаційна сітка ОУН в Кам’янець-Подільській області
складалася з п’яти округ, з яких згодом почали створювати надрайони. У складі Кам’янецьПодільського окружного проводу діяли надрайонні проводи: Білогірський, Чемеровецький
(очолював Анатолій Рак-«Хмара»), Ярмолинецький («Тарас»; діяв до 1945), Дунаєвецький,
Віньковецький, Кам’янець-Подільський («Гроза»), Вінницький10. З 1945 р. їх було реорганізовано
в чотири надарайони: Проскурівський Дунаєвецький, Кам’янець-Подільський, та Вінницький.
Таким чином, весною 1945 р. до Крайового проводу «Поділля» входило чотири окружних проводи:
Бережанський, Чортківський, Тернопільський та Кам’янець-Подільський11. У зв’язку зі створенням
в центральних регіонах України нових оунівських структур наступну реорганізацію Подільського
краю проведено в 1949 р., Кам’янець-Подільський окружний провід діяв у складі чотирьох
надрайонів: Дунаєвецького, Кам’янець-Подільського, Вінницького та Віньковецького12.
1

Польова, Ю. (2011). Крах Кам’янець-Подільського окружного проводу Українських Націоналістів
у 1951–1952 рр. Гілея: науковий вісник, вип. 50(8).
2
Мизак, Н., Горбатюк, В. (2006). За тебе, свята Україно. Кам’янець-Подільська область у визвольній
боротьбі ОУН, УПА. Книга п’ята Чернівці: Букрек.
3
Мороз, В. (2014). Кадровий склад крайового осередку пропаганди ОУН Подільського краю. Україна:
культурна спадщина, національна свідомість, державність. Львів, вип. 24.
4
Патриляк, І.К. (2012). «Встань і борись слухай і вір…»: українське націоналістичне підпілля та повстанський
рух (1939-1960 рр.). Львів: Часопис.
5
Ільницький, В. (2016). Карпатський край ОУН в українському визвольному русі (1945-1954 рр.). Дрогобич:
Посвіт.
6
Волянюк, С.Б. (2016). Створення та діяльність воєнної округи УПА «Лисоня»: автореф. дис. на здобуття
наук. ступеня канд. іст. наук: спец. 07.00.01 «Історія». Київ.
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Патриляк, І.К. (2012). «Встань і борись слухай і вір…»: українське націоналістичне підпілля та повстанський
рух (1939-1960 рр.). Львів: Часопис, 219.
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Волянюк, С.Б. (2016). Створення та діяльність воєнної округи УПА «Лисоня»: автореф. дис. на здобуття
наук. ступеня канд. іст. наук: спец. 07.00.01 «Історія». Київ, 40–41.
9
Мороз, В. (2014). Кадровий склад крайового осередку пропаганди ОУН Подільського краю. Україна:
культурна спадщина, національна свідомість, державність. Львів, вип. 24, 280.
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Пагіря, О., Іванченко, В. (упоряд.) (2011). Літопис УПА. Нова серія. Діяльність ОУН та УПА на території
Центрально-Східної та Південної України. Т.18. Київ –Торонто, 26.
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Пагіря, О., Іванченко, В. (упоряд.) (2011). Літопис УПА. Нова серія. Діяльність ОУН та УПА на території
Центрально-Східної та Південної України. Т.18. Київ –Торонто, 26; Волянюк, С.Б. (2016). Створення та
діяльність воєнної округи УПА «Лисоня»: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук: спец.
07.00.01 «Історія». Київ, 41–42.
12
Волянюк, С.Б. (2016). Створення та діяльність воєнної округи УПА «Лисоня»: автореф. дис. на здобуття
наук. ступеня канд. іст. наук: спец. 07.00.01 «Історія». Київ, 43–44.
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Активна робота Кам’янець-Подільського надрайонного проводу почалася у травні 1948 р.,
коли за наказом керівника Борщівського надрайонного проводу ОУН Івана Ліщинського«Матюшенка» перевели на підпільну роботу в Кам’янець-Подільський окружний провід, який до
того часу очолював Григорій Левчук-«Гомін». Районний провідник «Богун» сконтактував
«Матюшенка» з «Гомоном», який разом з його замісником Анатолієм Раком-«Хмарою» знаходився
в Іванківському та Скалатському лісах. Разом з «Гомоном» в лісі переховувалися Тит Тарнавський«Роман», Павло Зозуляк-«Цяпка», «Зуб», Петро Гнибіда-«Тарас», Михайлина Голіната-«Тамара»
(друкарка в с. П’ятничани Оринінського району Кам’янець-Подільської області), Лариса».
По прибутті «Матюшенко» разом з «Хмарою», «Гонтою» та Михайлом Чернегою-«Карасем»
відправилися в розвідку проінспектувати суспільно-політичну ситуацію в Кам’янець-Подільській
області1. Після повернення «Хмари» з підпільниками із Оринінського, Смотрицького районів
Кам’янець-Подільської області, в яких перевірялися всі наявні конспіративні квартири, «Гомін»
призначив Кам’янець-Подільським надрайонним провідником Івана Ліщинського, підпорядкувавши
його «Хмарі», який мав ознайомити «Матюшенка» з особливостями кадрової та ідейно-виховної
роботи на східних теренах2.
Учасники Кам’янець-Подільського надрайонного проводу з липня 1948 р. дислокувалися
найбільше в Оринінському, Кам’янець-Подільському, Смотрицькому, Чемеровецькому районах
Кам’янець-Подільської області. До складу групи Івана Ліщинського-«Матюшенка» входили:
надрайонний провідник Іван Ліщинський-«Матюшенко» (1948 р. – 2 лютого 1952 р.), Михайло
Чернега-«Карась» (1948 р. – 5 лютого 1952 р.), «Борис»3, Євген Довгань-«Олесь» (1948 р. –
до 8 вересня 1951 р., переведений в Дунаєвецький надрайон)4, Тит Тарнавський-«Роман» (1947 р. –
4 жовтня 1951 р.), зв’язковий окружного проводу5, Михайло Пиріг-«Хмель» (діяв у травні-вересні
1950 р., переведений в Тернопільську область)6, а з липня 1951 р. з Тернопільської області були
направлені Іван Ковалевич-«Мирон» (липень 1951 р. – 4 жовтня 1951 р.) та Йосафат Лазорко«Тарас» (липень 1951 р. – 5 лютого 1952 р.)7.
Конспіративні квартири у Кам’янець-Подільському районі, у підпільників були в селах
Колубаївці Кадиївці, Вербка, Боришківці, Гуменці, Ходорівці, Колибаївка, Гаврилівці, Цибулівка,
Калиня, Княжпіль, Нагоряни8. Рухаючись селами Кам’янець-Поділського району оунівці
поширювали серед місцевих жителів націоналістичні листівки, проводили патріотичні бесіди,
залучали симпатиків ОУН до боротьби9. Наприклад, в будинку учасника Кам’янець-Подільського
надрайонного проводу ОУН Михайла Пирога-«Хмеля», уродженця с. Підпилип’я Оринінського
району, збудовали оунівський схрон, в якому знаходилися оунівці з Кам’янець-Подільської й
Тернопільської областей. «Хмель» виконував функції зв’язкового, передавав грипс, поштові
пакунки, продукти харчування в село Підпилип’я Скала-Подільського району Тернопільської
області. З 1948 р. «Хмель» перейшов на нелегальне положення і став членом ОУН. За його сприяння
в 1949 р. до підпільної роботи були залучені односельчани с. Підпилип’я Оринінського району
Олександр Журбій, Іван Пашніцький, а також Павло Гробовський і його дружина, жителі хутора
1
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Козак Довжоцького району1. Центральним місцем дислокації був хутір Козак, де підпільники
в будинку Павла Грабовського в серпні 1949 р. обладнали схрон2. На Грабовського вийшов
Михайло Пиріг-«Хмель», який давно його знав. За згодою господаря у нього було обладнано
бункер-криївку, яку споруджувала підпільники Івана Лещинського-«Матюшенка». Криївку було
викрито 7 травня 1950 р. випадково, коли з обшуком до П. Грабовського прийшло два міліціонера.
Ймовірно, що останні шукали у нього спирт, який він таємно виносив зі спиртзаводу, де працював.
Однак підпільників в криївці не було виявлено.
Криївка була розташована під стіною кухні на глибині 1,5 м від землі й мала розміри 2 х 2 х 2 м.
Вхід зроблений у нежитловій частині будинку під стіною прямокутної форми 0, 30 х 0, 40 м.
Спускатися до схрону потрібно було по драбині; вхід закривався кришкою, яка була на одному рівні
з земляною поверхнею будинку та присипалася землею зверху, на яку ставився ящик. Стіни і стеля
друкарні обшито дошками, оббитими руберойдом. Криївка мала чотири вентиляційні отвори, два
з них виходили на ззовні в західній частині будинку і прикривалися шматком бляхи. Два інші
виходили в середину і закривалися спеціальними заслінками із металевих балок. Всередині
із правого боку з дощок було облаштовано лежак застелений соломою. З правої сторони північної
стіни знаходилися полиці для літератури і документів, зліва – етажерка, на якій також знаходилася
оунівська література. По середині стояв саморобний стіл, накритий скатертиною, на якій
знаходилися підставка для ручок і олівців, чорнильниця, настільна лампа.
З обладнання в друкарні знаходилися дві друкарські машинки системи «Олімпія» та
«Континенталь», два пістолети системи «Парабелум» та патрони різного калібру, по два польових
бінокля 6 х 30, фотоапарат «Адва», 18 л бензину, 20 л спирту, компас, похідний розкладний стілець.
В ящику з-під снарядів знаходилося 9 хімічних, 26 простих олівців, 4 канцелярські ручки, пензлик
для малювання, вата, йод. Водночас було вилучено 2550 одиниць оунівської літератури,
виготовленої на друкарській машинці та високим друком. Її можна поділити на декілька підрозділів:
історичного характеру «Мала історія України», «Гетьман Іван Мазепа», «Очерк Коліївщини»,
«М. Грушевський», «Історія України» М. Голубця, «Карпатська Україна», «Роман «Князь
Галицький»»; ідейно-виховного – «За духа нації», «Проти червоних окупантів», «Де шукати…»;
антирадянського – «Історія ВКП (б) на українській мові», В. Ленін «Держава і революція», Й. Сталін
«Про Велику Вітчизняну війну в СРСР», «Конституція СРСР», журнали «Крокодил», «Перець».
В криївці також містилися карти областей (Одеській, Рівненській, Житомирській, Дрогобичській,
Чернігівській, Сумській, Харківській, Кам’янець-Подільській, Запорізькій, Дніпропетровській,
Миколаївській, Волинській, Київській), які зроблені від руки тушшю. Важливу цінність для
радянських спецслужб становили блокноти (8 штук) та зошити (22 штуки) з різними записами
зробленими від руки повстанцями3.
На території надрайонного проводу, в селі П’ятничани, діяла друкарня Кам’янець-Подільського
окружного проводу ОУН(б) (викрита УМДБ 26 грудня 1949 р.)4. Вона була збудована в мешканки
села Віри Васильківської в криївці під її хатою. Друкарське майно було настільки компактним, що
вміщалося у двох валізах. У ній працювали Володимир Гнибіда-«Неплюй», «Тарас» (редактор
підпільних видань) та друкарка Михайлина Голіната-«Тамара». Важливість цієї друкарні полягала в
тому, що вона розташовувалася на межі двох областей і опинилася поза полем зору оперативної
діяльності Управління МДБ УРСР Тернопільської та Кам’янець-Подільської областей.
Як виявили радянські спецслужби, друкарня діяла з 1946 р. і використовувала різні кліше.
Наприклад, у 1946 р. – 16 кліше, 1947 р. – 13, 1948 р. – 23 і в 1949 р. – 32 кліше. В 1950 р. планувалося
запровадити у використання ще п’яти нових кліше. В першому кварталі 1949 р. друкарня видала не
менше 79 назв націоналістичної літератури і листівок накладом 5998 примірників, в другому – 40 назв,
накладом 3024 примірника, третьому – 27 назв накладом 2271 примірників. За цей час було
1

Галузевий державний архів Служби безпеки України. Справа за звинуваченням Гаргат Івана Онуфрійовича.,
Ф. 5., Спр. 67580., Т. 2. Арк. 130–131.
2
Архів Управління Служби безпеки України у Хмельницькій області. Справа за звинуваченням Мартюк Хоми
Петровича., Ф. 6., Спр. 1434., Т. 1. Арк. 37.
3
Соловей, В. (2017) Підпільні друкарні та схрони ОУН (б) на території Кам’янець-Подільської області
(1948–1951). Емінак: науковий щоквартальник, 1 (17) (січень-березень), Т. 4., 61–62.
4
Мизак, Н., Горбатюк, В. (2006). За тебе, свята Україно. Кам’янець-Подільська область у визвольній
боротьбі ОУН, УПА. Книга п’ята. Чернівці: Букрек, 249–250.
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виготовлено близько 63 оунівських брошур, загальним накладом 700 примірників. Крім того,
чекістами було вилучено два ручних кулемета, автомат, три пістолети, п’ять гранат та набої. Серед
друкарського приладдя виявили дві друкарські машинки, друкарський станок, п’ять кілограмів
шрифту, декілька кілограмів чистого паперу, фарбу, фотоприлади та радіоприймач. Знайдено близько
10 тис. екземплярів листівок, в тому числі й внутрішньо-підпільну переписку, зокрема лист-подяка від
Крайового проводу ОУН «Поділля» за активну роботу на терені1.
У зв’язку з арештом в лютому 1951 р. Йосипа Демчука-«Лугового» та Василя Бея-«Уласа»
у Вінниці, з метою безпеки окружний провідник «Скоб» приймає рішення змінити дислокацію
підпільних груп як у Вінницькій так і Кам’янець-Подільській областях. На нараді, яка відбулася
в червні 1951 р. Вінницька група Григорія Левка-«Шепеля» діяла в Калинівському, Хмільницькому,
Уланівському районах Вінницької області2. Аналогічне рішення було прийняте щодо Кам’янецьПодільського надрайону. В липні 1951 р. група «Матюшенка» разом із «Тарасом» і «Карасем»
перейшла у Старокостянтинівський, Остропільський, Красилівський та Чорноострівський райони
Кам’янець-Подільської області3. Головне завдання, яке ставив «Скоб», було спершу закріпитися
в Старокостянтинівському районі, організувати побільше конспіративних квартир, а потім
поширювати роботу в Красилівському і Остропільському районах. З цих територій було легше
встановлювати зв’язок з Дунаєвецьким проводом «Алкіда», який поширив свій вплив на територію
сусіднього Ружичнянського району4.
У зв’язку із прагненням закріпитися на східних теренах ОУН робить спроби поширити свій
вплив на Вінницьку та Київську області. В результаті в 1949 р. організований «Луговим»
Вінницький надрайонний провід було підпорядковано Кам’янець-Подільському окружному проводу
ОУН5. В документах часто згадується місце зустрічі підпільників с. Козарівка Барського району
Вінницької області, куди виходили на зустріч учасники Вінницького і Віньковецького надрайонного
проводів. Таким чином лінія зв’язку на захід проходила через керівника Віньковецького
надрайонного проводу Василя Николина-«Богдана», якому підпорядковувалися Михайло Кріса«Кобзар», «Коваль» та Володимир Скоренький-«Богун». Далі через «Богдана» до керівника
Дунаєвецького надрайонного проводу ОУН Хоми Мартюка-«Алкіда», а від нього до Кам’янецьПодільського надрайонного проводу ОУН Івана Матюшенка-«Ліщинського» і далі – Кам’янецьПодільського окружного проводу ОУН 6.
У 1949 р. «Матюшенко» неодноразово зустрічався з окружним провідником Григорієм
Левчуком-«Гомоном», отримував необхідні інструкції, оунівську літературу, звітував про роботу
у проводі. Весною 1949 р. в с. Зеленче Дунаєвецького району «Гомін» проводив спеціальний
оунівський вишкіл, на якому були присутні керівники інших надрайонних проводів – Іван
Ліщинський-«Матюшенко», Йосип Демчук-«Луговий» (Вінницький надрайонний провідник),
Василь Николин-«Богдан» (Віньковецький надрайонний провідник), Хома Мартюк-«Алкід»
(Дунаєвецький надрайонний провідник)7.
У серпні 1951 р. органами МДБ 8 серпня 1951 р. було зведено агентурну справу № 398
(оперативна назва «Схід») на Кам’янець-Подільський надрайонний провід8. Лінія зв’язку
1
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з окружним проводом відбувалася через Хому Мартюка-«Алкіда», а оскільки його було затримано
30 вересня 1951 р., Іван Лещинський-«Матюшенко» намагався вийти на інших членів його групи.
Щоб виманити «Матюшенка» хитрощами було організовано агентурно-бойову групу, яка почала
вести з ним подвійну гру. Ще в січні 1952 р. МДБ були проведені заходи по виявленню місця
дислокації «Матюшенка» і встановлення з ним зв’язку від імені керівника легендованого окружного
проводу Миколи Качановоського-«Скоба». Під час листування в зашифрованому вигляді
«Матюшенко» доповідав «Скобу» про своє місце знаходження і адреси утримувачів конспіративних
квартир. Таким чином, в одну з вказаних конспіративних квартир с. Сковордки
Старокостянтинівського району було відправлено записку «Матюшенку» в якій зазаначалося, що
окружний провідник «Скоб» знаходиться на території Кам’янець-Подільського надрайонного
проводу і прагне відновити втрачений з ним зв’язок. Також в листі повідомлялося, що окружний
провідник направить до нього, на одну з вказаних в переписці адрес, колишніх підпільників, уже
агентів УМДБ «Жарова» та «Ільїнського». 31 січня «Жаров» та «Ільїнський» знаходилися
в домовленому з «Матюшенком» місці, в одній з конспіративних квартир1. Нічого не підозрюючи,
вночі 2 лютого 1952 р. в с. Пашківці Ружичнянського району Івана Лещинського було захоплено
живим. Під час обшуку у нього було вилучено автомат ППШ, пістолет, патрони, грнаната,
націоналістичні листівки, записники, карта Кам’янець-Подільської області2. На допитах
«Матюшенко» вивів на слід інших членів його групи. 4 лютого він призначив зустріч Михайлові
Чернезі-«Карасю» та Йосафату Лазорко-«Тарасу» попередньо вказавши місце і паролі. Вночі
5 лютого 1952 р. в с. Пашутинці Красилівського району «Карась» і «Тарас» вийшли на зустріч
із агентом «Жаровим»3, який передав наказ «Матюшенка» слідувати в с. Пашківці Ружичнянського
району4, де вони були затримані органами МДБ. Після арештів Кам’янець-Подільський
надрайонний провід ОУН (б) перестав існувати.
Таким чином, можна стверджувати, що визвольний рух на теренах Поділля також існував,
щоправда не в таких масштабах як в західних областях. Завдяки діяльності Івана Лещинського
надрайонний провід зумів поширити свій вплив на Оринінський, Кам’янець-Подільський,
Смотрицький, Чемеровецький райони Кам’янець-Подільської області. Більшість учасників проводу
були делеговані із Тернопільської області, проте в підпіллі було й чимало місцевих жителів. Через
постійний тиск з боку радянських спецслужб мережа підпілля не була чітко структурованою і
постійно змінювалася в залежності від проведення чекістсько-військових операцій. Масові заходи
УМДБ було по викриттю й ліквідації оунівського підпілля у Кам’янець-Подільскій області
розпочалися в 1951 р. Так, в жовтні 1951 р. було знищено Дунаєвецький надрайонний провід ОУН, а
в 1952 р. – Кам’янець-Подільський та Віньковецький. В результаті таких заходів Кам’янецьПодільський окружний провід ОУН (б) перестав існувати.
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The article is devoted to the analysis of one of the components of the history of the Holocaust,
which has long acquired general norms of morality and warnings for humanity. The tragedy of
the extermination of the Jews, which occurred in the XX century, does not stop being relevant
now, because the past scale genocide still contains not fully elucidated question and accordingly,
no conclusion made by experts in the history of the Shoah.
In the context of rethinking the facts of the Holocaust, one of the actual topics for discussion is
the salvation of Jews during the Second World War and the role of people, who risked their life
for salvation of Jews. It is well known, that the persons who were the saviors of the Jews,
received the title of Righteous Among the Nations. However, whether all the heroes have been
awarded the award deservedly – has become a difficult decision for many professionals.
Keywords: Holocaust, Righteous Among the Nations, Yad Vashem, genocide, Jews, church,
clergy, salvation.
Явище Голокосту має багато дискусійних тем, які суспільство ХХІ ст. продовжує аналізувати
крізь призму ідеологічних надбудов чи емоцій. Лишаються питання, які, не зважаючи
на застосування сучасними вченими нових підходів у дослідженні трагедії Шоа, все ж не можуть
набути вичерпних відповідей в контексті переосмислення історії Голокосту. Таким випадком є й
історії порятунку євреїв під час Другої світової війни та ролі людей, що ризикували життям заради
їх спасіння.
В 1953 р. Кнесет Ізраїлю для неєвреїв, що рятували життя іудеїв, запровадив звання
«Праведники народів світу». Особливі випадки присвоєння цієї нагороди є відзнака представників
духовенства, які вважали своєю місією захистити невинних жертв від нацистів. Проте критерії
до визнання священників-рятівників Праведниками, як виявилося, можуть бути різними, і
лобіюватися в залежності від ситуації в країни, де жили священнослужителі під час війни, та за яких
умов відбувався порятунок жертв.
У січні 2017 р. Єфраїм Снех, колишній ізраїльський міністр охорони здоров’я та діючий
депутат Кнесету, Моше Кешет, професор права Хайфського університету, і Моше Алон, адвокат,
зібрали 200 підписів євреїв, врятованих священниками Болгарії, й подали до Нобелівського комітету
заяву на призначення Болгарській православній церкві премії у номінації Миру. Також вони
пообіцяли надіслати до Конгресу США додаткові листи та звернення, аби їх заявку на визнання
заслуг церкви було прийнято фахівцями у галузі права до розгляду.
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Мотивацією для дії ізраїльських спеціалістів стали видані в 1943 р. звернення та прохання
до влади від болгарського духовенства щодо фактів порятунку єврейських родин та протистояння
митрополитів антисемітизму у період війни1.
Безумовно, дії священників – це благородний жест, який є прикладом для сучасного покоління
в наслідуванні безкорисливих цілей та жертовності заради ближніх. Проте якщо аналізувати
становище Болгарії в період Другої світової війни, то слід зауважити, що ці території ніколи не були
окуповані німецькими військами, адже Болгарія була сателітом Німеччини. Крім того, у 1940 р., ще
до прийняття болгарською владою згоди стати союзником у війні, уряд держави встановив для
місцевих євреїв соціально-економічні обмеження, а через рік, 23 січня 1941 р. офіційно вступив
в силу закон «Закон про захист нації», що копіював засади Нюрнбергських расових законів
Німеччини 1935 р.2
Одночасно етнічне населення Болгарії сприйняло антисемітський закон вкрай негативно й
відреагувало на дискримінаційні дії проти євреїв вимогами і петиціями на ім’я царя та
представників уряду.
Велику роль у підтримці протестів та відкритих заяв відіграв Священний Синод Болгарської
православної церкви. Протягом 1940-1942 рр., після впровадження владою заходів проти євреїв,
духовенство видало 14 протоколів із зверненнями до Національних Зборів. У документах йшлося
про занепокоєння митрополитів тим, що іудеї змушені носити на одязі «шестикутну зірку» та
масово переходять в християнську віру. Також йшлося про прохання переглянути проект закону
«Закон про захист нації» і обрати новий склад комісії для аналізу антидемократичного закону. Але
архієреї не змогли ні в чому дійти згоди з урядом, хоч протести й критика духовенством «Закону
про захист нації» мали найбільше значення з точки зору успадкованого морального авторитету
Болгарської Православної церкви в державі.
У серпні 1942 р. при Міністерстві внутрішніх справ Болгарії було створено Комісаріат
з єврейських питань на чолі з полковником О. Білевом. У січні 1943 р. в Софію прибув представник
СС Т. Деннекер, замісник оберштурмбанфюрера А. Ейхмана, із завданням організувати депортацію
євреїв в Польшу до табору смерті. 23 лютого Деннекер та Білев підписали погодження про
депортацію 20 тис. євреїв із новоприєднаних до Болгарії Македонії та Фракії. Проте згодом сам
керівник Комісаріату з єврейських питань додав до того списку все болгарське єврейське населення
у кількості 48 тис. осіб3.
Після того, як 4-го березня 1943 р. із територій Македонії та Фракії було депортовано 11 тис.
343 особи, О. Білев розпочав акцію збору єврейського населення в межах «старих кордонів» із міст
Кюстенділ, Дупніца, Верхня Кума, Пазарджишка й Пловдив. Коли у березні у м. Пловдиві євреїв
зібрали до тимчасового табору, місцевий митрополит Кирило Пловдіївський пробрався туди таємно і
заявив поліції, що ляже під потяг, якщо жертв почнуть відправляти за межі країни4. В цей же час він
відправив царю Борису ІІІ телеграму, в якій просив про помилування євреїв. Але зворотної реакції
не було, і тоді священнослужитель перетворив свій будинок на укриття для вихрещених євреїв.
Навесні 1943 р. загроза винищення євреїв посилилися. У відповідь на це інші представники
болгарського духовенства активізували свої дії щодо порятунку жертв від антисемітизму. В лютому
митрополит Стефан Софійський приймав у себе делегації, які жалілися йому на злочинні дії
державною молодіжною організацією «Бранник» по відношенню до євреїв столиці. Владика одразу
включився у протистояння з владою, звертаючись до місцевої поліції та громадських активістів.
Це дало свій результат – антиєврейські акції молоді припинилися5.
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16 березня Синод відправив уряду 2 листа із проханнями створити нормальні умови життя
євреям, якщо ті будуть відправлені до табору. Крім цього зауважувалося, що більшість із них вже
не є іудеями, а перейшли до православної віри, і тому ці люди заслуговують на послабленні умови
закону «Закон про захист нації».
Складене клопотання священнослужителів передав Б. Філову митрополит Віденський Неофіт,
голова засідання Синоду, але старання допомогти євреям не увінчалися успіхом.
Пізніше Неофіт звернувся із проханням не відправляти євреїв концентраційного табору
до голови уряду, чим започаткував письмові акції духовенства проти антигуманних жестів влади1.
Після довготривалої відмови в аудієнції митрополиту Віденському, цар вирішив зустрітися
з малим складом Синоду. На зустрічі, яка відбулася в середині квітня 1943 р., священнослужителі
намагалися відстояти свою думку, в першу чергу, перед прем’єр-міністром Б. Філовим. Цар Борис
ІІІ чіткої відповіді не дав, тож загроза депортації залишалася в дії.
19 травня 1943 р. інформація про план депортації була масово поширена серед населення
Софії. На засіданні 21 травня 1943 р. Рада міністрів проголосувала за рішення наказу № 70, який
надавав «Комісаріату з єврейських питань» повноваження на депортацію осіб єврейського
походження з території столиці. За кілька днів у державній типографії було надруковано повістки,
в яких вказувалося, що з моменту отримання документу, євреям в триденний термін необхідно
з’явитися до назначеного місця збору з ручним багажем не більше 30 кг2.
24 травня, у день національного свята Кирила та Мефодія, все єврейське населення столиці
зібралося в центральній синагозі м. Софії на промови рабинів А. Хананеля та Д. Ціона. Зібрання
прийняло рішення взяти участь в народній маніфестації протесту. Таким чином, було організовано
єврейські підрозділи самооброни. Перед царським палацом на площі «Відродження» зібралася
багатотисячна демонстрація, яка розпочала фізичний супротив поліції. Військові заарештували
412 осіб, 12 з них були відправлені до табору Самовіт на узбережжі Дунаю. Це стало першим етапом
депортації євреїв у болгарські провінції3.
В цей день євреї були не єдиними, хто протестував. Митрополит Софійський Стефан
на травневе свято влаштував урочисте богослужіння на площі «Олександра Невського», де закликав
народ не залишати євреїв і протидіяти Комісаріату з єврейських питань.
24 травня, коли почалися сутички народу з поліцією, Митрополит Софійський Стефан сховав
у своєму будинку рабина столиці А. Хананеля. Такими зухвалими діями священнослужитель викликав
обурення багатьох чиновників. О. Білев направив офіційну скаргу на митрополита до Ради Міністрів,
члени молодіжної організації Всеболгарського союзу «Батько Паїсій» і Болгарського національного
легіону поширювали в столиці листівки з обвинуваченнями архієрея Стефана Софійського
в антидержавній політиці, а державна прокуратура почала шукати докази для притягнення його до
судової відповідальності. На обвинувачення поліції священнослужитель заявив, що буде вихрещувати
всіх євреїв, які до нього звернуться. За це митрополита посадили під домашній арешт4.
Авторитаризм влади не зупиняв духовенство, бо 22, 24 і 25 червня 1943 р. Синод поновив свої
дії і обговорював становище євреїв та вирішував питання про проведення заходів щодо їх
порятунку. Нажаль, намагання митрополитів Болгарської православної церкви не змогли
перешкодити акції висилки євреїв із столиці, які проводилися з 26 травня по 7 червня 1943 р.
Сьогодні вважається, що на рішення царя Бориса ІІІ відправити іудеїв в провінції Болгарії, а
не до табору смерті, більшою мірою вплинула категорична позиція Болгарської Православної
церкви. Опір архієреїв став незаперечним аргументом для недопущення в країні «остаточного
вирішення єврейського питання».
За підтримку та захист єврейського населення Болгарії у 2001 р. Яд Вашем нагородив
посмертно званнями «Праведників народів світу» митрополитів Стефана та Кирила, вручивши
1
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медалі їх племінникам1.
У 2003 р., з нагоди 125-ти річчя Стефана, в с. Широка Лука, де народився митрополит,
в присутності посла Ізраїлю було встановлено бюст Праведника. Через шість років на місці
поховання священнослужителів-Праведників в Бачковському монастирі їм присвятили меморіальну
дошку. 2Поруч з державними заходами, що проводяться в знак пошани духовенства Болгарії,
хочеться підняти питання про відношення влади Ізраїлю до Української Греко-Католицької церкви,
яка також має чимало яскравих історій про ризик священнослужителів заради порятунку євреїв.
А саме – йдеться про митрополита Андрея Шептицького, духовного й суспільного лідера Галичини,
за яким у повоєнний час радянська ідеологія закріпила клеймо «колаборанта». Заангажовані факти
про діяльність А. Шептицького навіть у ХХІ ст. спотворюють дійсність, і не дають жодної
можливості спільноті та поки ще живим свідкам, врятованим митрополітом, побачити його ім’я
у списках Праведників народів світу.
Сьогодні не тільки українці кидають сили на те, аби знайти істину у спростуванні історичних
тверджень про співпрацю кира Андрея Шептицького із нацистами та про його реальну допомогу
іудеям. В період Другої світової війни, у складній політичній та ідеологічній ситуації в Галичині,
вияв громадської позиції авторитетного митрополита став «яблуком розбрату» між багатьма
політичними силами.
Так, 30 червня 1941 р. у Львові було створене Українське Державне Правління на чолі
з Я. Стецьком, і проголошено урядом Акт про відновлення української Незалежності. Наступного
дня, 1 липня 1941 р., від кира Андрея Шептицького вийшло послання, в якому він визнав
відновлення незалежності України та уряд Я. Стецька, а 25 липня привітав по радіо німецьку армію
як визволительну. Власне, це його вітання і стало головним арґументом звинувачення митрополита
й Української Греко-Католицької Церкви в колабораціонізмі3.
Але не побачивши від окупантів покращень для становища місцевого населення, у 1942 р.
А. Шептицький переосмислює взаємини з німецькою владою. 29 серпня 1942 р. священнослужитель
надсилає листа, де засуджує антилюдські дії нацистів, до папи Римського Пія XII, який до війни
довгий час був нунцієм в Німеччині та підтримував зв’язки з представниками німецької політичної
еліти.4Вступивши на Святий Престол, Пій XII з початком Другої світової війни обмежився тільки
обережними заявами до нацистського уряду щодо знищення жертв.
Кир Андрей Шептицький, на відміну від католицьких архієреїв, став чи не першим
священнослужителем, хто відкрито засвідчив Папі Римському про навмисне знищення нацистами
євреїв. У листі він зазначає: «Сьогодні уся країна згодна щодо того, що німецька влада погана,
справді диявольська, і напевне ще більшою мірою, аніж більшовицька влада…Першими жертвами є
гебреї. Кількість гебреїв, убитих у нашій невеликій країні, з певністю уже перевищила двісті тисяч».
У цьому зверненні Шептицький також згадує, що писав протест до Г. Гіммлера та
«…намагався остерегти молодь від запису до міліції, де можна низько впасти»5.
Згодом, у листопаді 1942 р. митрополит написав пастирське послання до українців «Не вбий».
В ньому він засуджує терор та закликає до свідомості віруючих: «…Християнин є обов’язковий
заховувати Божий закон не тільки в приватному житті, але й в політичному та суспільному житті.
Людина, що проливає неповинну кров свого ворога, політичного противника, є таким самим
чоловіковбивником, як людина, що це робить для грабунку, і так само заслуговує на кару Божу
і на клятву Церкви»6.
1

The Righteous Among the Nations Department. Yad Vashem (2016, January,1).
<http://www.yadvashem.org/yv/en/righteous-linked/statistics/bulgaria.pdf> (2017, червень, 02).
2
Benatov, J. (2013). Debating the Fate of Bulgarian Jews during World War II. Bringing the Dark Past to Light The
Reception of the Holocaust in Postcommunist Europe. Nebraska: University of Nebraska Press, (8), 108–131.
3
Бриндак, І. (2010). Ще раз про «колабораціонізм» Митрополита Андрея Шептицького. Дрогобицька духовна
семінарія. <http://dds.edu.ua/ua/articles/2/slovo/2011/744-once-again-about-collaboration-andrey-sheptytsky.html>
4
Этингер, Я. (2003). Политика Ватикана и Холокост. Русская народная линия.
<http://ruskline.ru/monitoring_smi/2003/11/05/politika_vatikana_i_holokost>.
5
Лист Митрополита Львівського Андрея Шептицького до Папи Пія XII. Незалежний культурологічний
часопис «Ї». <http://www.ji.lviv.ua/n28texts/lyst-papy.htm> (2017, липень, 25).
6
Із Послання Митрополита Андрея Шептицького «Не убий». Незалежний культурологічний часопис «Ї».
<http://www.ji.lviv.ua/n28texts/ne-ubyj.htm> (2017, липень, 25).
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Хоч у тексті немає прямих вказівок на поляків та євреїв (передусім через цензуру), проте
безсумнівним є те, що послання спрямоване саме на порозуміння з цими народами.
У 1944 р., вже після відновлення в Галичині Радянської влади, полковник Волошенко,
начальник другого відділу УНКГБ у Львівській області, написав своєму керівництву секретний звіт
про діяльність Української Греко-Католицької церкви. У документі йшлося про зміни настрою
Шептицького по відношенню до нацистів в 1942 р. та про обшуки німецькими солдатами резиденції
митрополита у Соборі Св. Юра1.
На цьому позиції звинувачень митрополита щодо його прихильності до дій німецької влади не
завершуються. Вважається, що Андрей Шептицький дав у квітні 1943 р своє пастирське
благословення на створення дивізії СС «Галичина». У 90-х роках ХХ ст. на сторінках грекокатолицького аналітичного часопису «Патріархат» було поміщено лист Михайла ДемковичаДобрянського, колишнього члена УЦК, котрий був безпосереднім свідком справ, пов’язаних
із заснуванням дивізії. Під присягою він поклявся, що кир А. Шептицький не причетний до
благословень дивізії. Священнослужитель тільки висловився двома актами: визнав потребу
української збройної формації та призначив 12 військових капеланів під проводом о. Василя Лаби –
професора Богословської академії. А ні в часи, коли утворилася дивізія, а ні пізніше, ніхто
з українських діячів, які мали близьке відношення до дивізії, не знали нічого про благословення
митрополита для дивізії «Галичина», адже такого акту дійсно не було2.
Зважаючи на всі обвинувачення, що адресовані А. Шептицькому, є безперечні факти, які
виправдовують його в повному обсязі та заслуговують на визнання від Ізраїлю – це свідчення
врятованих від нацистів євреїв.
Іван Гірний, який з 1941 по 1944 рр. був особистим водієм А. Шептицького, склав нотаріально
завірені свідчення про те, що не раз транспортував євреїв до безпечного притулку. З відома
митрополита та за розпорядженнями його рідного брата о. Климентія, чоловік потайки доправляв
потенційних жертв до монастирів та інших схованок у вантажівці «Форд» (на неї була виписана
спеціальна перепустка, що дозволяла використовувати це авто для перевезення церковного майна),
чи на приватному митрополитовому «Пакарді». Врятованих євреїв переодягали в монаший одяг та
забезпечували фальшивими документами.
Крім того, А. Шептицький переховував юдеїв у власній резиденції. Відомо, що троє рабинів –
Давид Кагане та Єзекиїль Левін зі Львова, і Кальман Хамейдес із Катовіц перебували в нього навіть
в той час, коли палати митрополита були під пильним контролем нацистів і щодня обшукувалися
солдатами3.
За свідченнями раббі Давид Кагане, під час війни А. Шептицькому вдалося врятувати від
смерті понад 150 євреїв. Хоча, можна припустити, що їх число значно більше, адже не всі діти
могли знати, хто і за чиєю вказівкою їх рятував. До того ж, багато свідків виїхало з Галичини одразу
після 1945 р., так і не розповівши власну історію порятунку4.
Цікавим є той факт, що твердження рабина Кагане про рятувальні акції А. Шептицького
зовсім скоро втратили свою вагу. У 1981 р., коли в Ізраїлі розглядалося питання про присвоєння
митрополиту звання «Праведника народів світу», на голосуванні сам Давид Кагане утримався5. Вже
тоді стало очевидним, що після Другої світової війни особистість священнослужителя стала
предметом багатьох міжнародних сфабрикованих обвинувачень і наклепу, які впливали навіть
на рішення тих, хто був зобов’язаний йому життям.
1
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2
Історія архієпархії (2017, липень, 28). Івано-Франківська архієпархія УГКЦ. Офіційний медіаресурс.
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Бусґанґ, Ю. (2009). Митрополит Шептицький Ще один погляд на життя й діяльність. Львів: «Друкарські
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Ковба, Ж. (2010, Лютий, 22). «Шептицький фактично очолив єдину в Європі організовану акцію рятування
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Більше того, згодом свідчення про спасіння рабина та багатьох інших євреїв, призвели
в Єрусалимі до парадоксального випадку. У 1996 р., після чергового розгляду комісією Яд Вашем
справи А. Шептицького, члени засідання зійшлися до визнання Праведником не митрополита, а
його брата – архимандрита Климентія, який у воєнний час діяв за вказівками кира А. Шептицького.
Але той випадок не применшив значення митрополита та пам’ять про нього. Робилося чимало
спроб, аби роль Андрея Шептицького у порятунку євреїв була визнана офіційно.
Так, 24 червня 2001 р., Папа Іван-Павло ІІ, під час свого візиту до України, причислив до лику
блаженних Климентія Шептицького та віддав шану митрополиту Андрею Шептицькому,
підкресливши, що прийде той час, коли Слугу Божого Андрея причислять до лику Святих.
У 2005 р. проф. Адам Ротфельд, тоді ще міністр закордонних справ Польщі, виголосив
в Україні промову, у якій закликав молоде покоління українців зуміти правильно розпорядитися
духовною спадщиною його спасителів – митрополита Андрея та архимандрита Клементія1.
У 2008 р. єврейська громада України визнала Шептицького Праведником самостійно.
Головний рабин України Моше Реувен Асман зазначав: «Ми хочемо віддати належне людині, що
врятувала сотні євреїв. Ми маємо боротися не тільки з антисемітизмом, ксенофобією, але й
пам’ятати своїх героїв, нагадувати про них підростаючому поколінню».
Крім того, визнання митрополита відбулося публічно не лише в Україні. 24 квітня 2012 р.
у Канадському парламенті, на засіданні Палати Громад, одноголосно було прийнято рішення
«визнати заслуги перед людством митрополита А. Шептицького і його мужність, гуманність та
співчуття до переслідуваної єврейської спільноти його архиєпархії»2.
Таким чином, з моменту першого засідання комісії Яд Вашем у розгляді справи
А. Шептицького пройшло майже 40 років. За цей тривалий період критика діяльності митрополита
показала, що до цього часу в суспільстві не сформувалося єдиного висновку співвідношень подій
Другої світової війни та умов, в яких доводилося діяти священнослужителю Української ГрекоКатолицької церкви.
Більше того, приклад А. Шептицького наводить на думку, що в процесі присвоєння звання
«Праведників народів світу» сьогодні варто сприймати багатовекторність становища рятівників та
аналізувати кожен чинник, який призвів до успішного порятунку євреїв.
Саме тому, порівнюючи умови, в яких діяло духовенство в період Другої світової війни
в Болгарії та Україні, а точніше – Галичині, постає нове проблемне завдання: де ризик духовних
лідерів був більшим – у Болгарії, яка мала стійкі державні засади і монарха, чи на окупованій
нацистами українській території, де точилася боротьба між німецькою та радянською моделями
влади й ідей?
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HISTORY AND THEORY OF CULTURE
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Міжнародний гуманітарний університет, Україна

СІМ’Я В СИСТЕМІ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ:
КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ
Tetiana Stas, PhD in Pedagogics
International Humanitarian University, Ukraine

FAMILY IN THE SYSTEM OF VALUE ORIENTATIONS:
CULTUROLOGICAL ANALYSIS
The article aims to analyze family as a cultural phenomenon and bearer of cultural traditions, as
well as to define the place of a family in the system of value orientations of the individual and
society. It is noted that in general, the formation of value views on the family, its composition,
structure, way of life, distribution of power and financial resources, is influenced by religious
views, archaic patterns of some family members, the economic situation of a family, cultural
traditions of society and many other factors. It is analyzed how family values are influenced by
the media and the Internet. The author indicates main reasons and peculiarities of the
destruction of family values. It is proved that culture’s replication by many families leads to the
formation of approximately only cultural and value orientation in the whole society.
Keywords: family, value, family values, value orientation.
Феномену сім’ї присвячено значну кількість наукових досліджень. У цій статті здійснена
спроба культурологічного осмислення феномена сім’ї як культурної цінності.
Актуальність роботи полягає у виявленні трансформацій щодо цінності сім’ї та сімейного
життя в зв’язку з глибокими світовими соціокультурними трансформаціями. Можна констатувати
нівелювання цінності сім’ї в західно-європейській, американській і початок цього процесу в східноєвропейській культурі. Ці тенденції, на нашу думку, згодом будуть лише посилюватися.
Антропоцентризм у культурі викликає й інші трансформації. Жіноче населення, яке
не надмірно обтяжене домашньою господарською діяльністю, створює на ринку попит на особливі
товари, відкриває безліч додаткових ніш ринку, починаючи від салонів краси, закінчуючи діловим
одягом. Ділові леді, які не бажають мати дітей, прихильники руху чайлд-фрі присвячують час
виключно собі. Таким чином, породжуються додаткові явища, пов’язані з відстоюванням прав,
приймається безліч законів проти утиску за статевою ознакою. Право йде на поступки і пише
закони; телебачення з задоволенням впускає прекрасну стать на телеекрани, забезпечуючи їх
роботою та грошима; світ культури захльостує новими явищами; економіка розвивається з великими
темпами. Практично у кожного сучасного авто-концерну є кілька моделей дрібногабаритних авто,
які призначені для жінок: Ford, Smart, Audi.
Крім того, спостерігається тенденція зміщення вікових рамок споживачів ігор, в тому числі і
комп’ютерних. Більш дорослі не сімейні користувачі продовжують створювати попит
на комп’ютерні ігри, вечірки та інші групи товарів. У деяких випадках дорослі і в сімейному житті
продовжують грати в іграшки, які раніше не були сумісні з веденням сімейного життя. Захоплення
холостяків жорстко відстоюються в сімейному житті. Дорослі сімейні чоловіки купують «Lego» для
себе, створюючи тим самим новий культурний шар, коли особливо цінні, рідкісні моделі
перепродуються на спеціалізованих аукціонах і т. д.
Зміна кількості сімей і змісту якості «сімейність», нівелювання цінності «штампу в паспорті»
колосально змінює культуру. На нашу думку, культурологічне дослідження феномена сім’ї володіє
в даний час особливою актуальністю як в науково-теоретичному, так і в соціально-практичному
плані.
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Метою даної статті є розгляд сім’ї як культурного явища і носія культурних традицій, а також
визначення місця сім’ї в системі ціннісних орієнтацій особистості і суспільства.
Цінності – одне із значущих понять в гуманітарних науках. Категорія цінності стала
предметом дослідження низки наук, які вивчають особливості людини, людської діяльності і
суспільства – філософії, соціології, психології, політології, а також культурології.
У різних дослідженнях виділяють матеріальні і нематеріальні цінності, моральні, вітальні,
естетичні, ідеологічні, соціальні, культурні, економічні, релігійні, екзистенційні та інші. «Без них,
цінностей, буття і життя людини, буття і життя народу обертаються в безглузде існування,
жалюгідне марнування життя, аж до самогубства»1.
Цінності – плід, створений культурним суспільством, похідне необхідності і спрямовуючий
орієнтир, парадигма розвитку всього суспільства. Культурне ж суспільство – плід нею ж створених
цінностей.
У нашому дослідженні ми розглянемо сім’ю як цінність. Слід відразу зазначити, що сім’я в
даному випадку розглядається не як універсальна цінність та спробуємо розглянути питання
нівелювання сім’ї як цінності.
Кожен культурно-історичний тип має свій набір культурних метапрограм, в кожній з яких
вона може бути активна, так і пасивна в різні точки історичного часу. Ми не використовуємо
формулювання «загальнолюдська цінність», так як вважаємо її суто риторичною формулою,
оскільки наукою зібрано безліч відомостей про суспільства, де поняття сім’ї, наприклад, повністю
було відсутнє, замість чого ми спостерігали явище кланового роду. Так, наприклад, в Спарті
цінності держави заміщували особистісні та сімейні, превалювали ідеї верховенства держави над
сім’єю. Платон писав: «Всі жінки чоловіків (варти) повинні бути спільними .... Діти теж повинні
бути спільними, і нехай батько не знає, яка дитина його, а дитина – хто її батько»2.
Однак беззаперечним залишається факт, що архетипні супроводжуючі феномена сім’я
містяться і якимось чином сприймаються, трактуються, легалізуються всередині кожного
з існуючих та тих, що існували суспільств. Кожне з них визначало погляд на взірець сім’ї і
передавало її з покоління в покоління. «Цінність і є позачасове ... цінність речі тим більш значна,
ніж ця річ менш схильна до впливу часу»3.
«До базових цінностей відносять ті, які значимі для людини самі по собі. Для прикладу можна
назвати успіх, мир і гармонію, безпеку і свободу, здоровий глузд і порятунок душі.
До інструментальних цінностей відносять все те, що має значення як засіб або спосіб досягнення
цілей, наприклад, сміливість і великодушність, здібності і світогляд, допомога і незалежність»4.
Базова цінність, іманентно містить в собі й інші базові цінності: відчуття комфорту, захищеність,
любов і ін. Така діалектична єдність сутності феномену сім’ї визначає її специфіку.
«Цінності – умови, що встановлюються життям, можливості самого життя»5. Це визначення
Ніцше також підкреслює діалектичний аспект цінностей, замінюючи поняття «суспільство»
поняттям «життя» і акцентуючи увагу на екзистенційному аспекті існування індивідів в культурі.
«Культурні цінності – моральні та естетичні ідеали, норми і зразки поведінки, мови, діалекти і
говори, національні традиції і звичаї, твори мистецтва та культури, результати і методи наукових
досліджень культурної діяльності, що мають історико-культурну значимість будівлі, споруди,
предмети і технології, унікальні в історико-культурному відношенні території та об’єкти»6.
В даному випадку сім’я – цінність культури: бажаний зразок поведінки і соціальна необхідність
в певних випадках, при цьому сім’я, виступає одним з носіїв і передавачем обраних цінностей.
1
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«Культурні традиції – результат інноваційної та селекційної роботи багатьох поколінь людей, який
зафіксований за допомогою уявлень про неприпустиме і належне, про зло і добро, про суще та ідеал,
небезпечне і бажане, шкідливе і корисне і т. п.»1.
Культурне середовище вміщує безліч соціальних інститутів, кожен з яких може бути
джерелом формування особливих поглядів на сім’ю як цінність. У більшості випадків (виключаючи
постмодерн і більш пізні типи суспільств) всередині одного суспільства всі інститути будуть
комфортними і сприяютимуть виникненню приблизно одного зразка поведінки. Більш того, якщо
деякі з соціальних інститутів матимуть відмінні точки зору, їх сфери впливу можуть бути
експансовані та замінені іншими (як наприклад, розвиток атеїзму та ідолопоклонство в СРСР).
В цілому на формування ціннісних поглядів на сім’ю – її складу, структуру, уклад, розподіл
влади і фінансових ресурсів всередині неї – можуть впливати релігійні погляди, перейняті архаїчні
зразки деяких членів сім’ї, а також економічне становище сім’ї, культурні традиції суспільства і
безліч інших чинників.
Як культурна цінність сім’я означає сукупність її історично вироблених значень, сенсів, які
сприйняті індивідом як традиції підсвідомих архетипів, особистої віри, переконань, які виступають
масштабом та орієнтиром в оцінках (виборі) та реалізації життєвих стратегій, поведінки,
відтворення відповідного типу сім`ї.
У сучасності можна констатувати значні сутнісні та структурні трансформації цінності
сімейності в культурі. Спробуємо позначити найбільш значні з них.
Тиражування безліччю сімей культури призводить до утворення приблизно єдиного
культурно-ціннісного орієнтиру в усьому суспільстві. Таким чином, сім’я забезпечує стабільність
внутрішнього устрою суспільства та детермінує її як результат єдиних угод, з різних питань
максимально забезпечуючи її однорідність. Якщо саме в сім’ї закладаються цінності, передається
культура, звичаї, традиції, світогляд та світовідчуття, то саме завдяки цьому сім’я і сприймається як
цінність, що формуються новими поколіннями. Однак, це відбувається за умови початкового її
сприйняття як чогось базового, непорушного та абсолютно необхідного.
Сім’я є одним з найважливіших медіаторів культури, який в деяких випадках дозволяє
зберегти культурну спадкоємність і самобутність. У сучасності сім’я, як правило, обмежується
рівнем передачі базових соціальних норм і вимог: правила поведінки в суспільстві, правила
спілкування, культура, базові норми етикету і т. д. У традиціоналістських суспільствах роль сім’ї
простягається набагато глибше, так як вона дійсно готує людини не тільки до життя в суспільстві, а
й до прийняття та збереження тих чи інших культурних цінностей. Такі риси ми спостерігаємо в тих
сім’ях, які живуть, як правило, поза своєю рідною культурою, або відносяться до нечисленних
народів або проживають поза територією своїх національних держав. З іншого боку міжнаціональні
та міжкультурні шлюби дозволяють не просто транслювати ті чи інші культурні цінності, а й
створити їх синтез і перевести на новий рівень2.
Базовим моментом в становленні сім`ї, як культурного медіатора, була її роль в збереженні і
навчанні соціальним табу. При переході від первісного ладу до базових форм організації людей,
найважливішу роль відіграла заборона на інцест (теорія інцесту Леві Стросса)3. Головним засобом її
збереження і підтримання виступала сім’я, яка передала це право іншим соціальним інститутам.
Поступово з розвитком заборони і необхідності її підтримки виникла необхідність в тому, щоб
брати жінок з інших родів і племен, сім’я стала тим засобом, яка дозволяла увійти жінці в нову для
неї традицію.
Іншим важливим елементом в становленні медіативної ролі сім`ї став факт збереження життя
старшим членам роду, які змогли передавати і зберігати традицію. Деякі, антропологи вводять таке
поняття, як «революція бабусь», коли з’явився клас людей, завдання яких було збереження
життєвого досвіду попередніх поколінь. Згодом сім’я стала носієм культурних цінностей,
прищеплюючи їх через фольклор, традиції і т. д. Таке виховання може бути набагато ефективнішим,
в силу емоційної прихильності батьків до дітей, що дозволяє набагато легше засвоювати ті чи інші
особливості культури. З іншого боку, це більш характерно для сімей з орієнтацією на дитину.
1

Фромм, Э. (1989). Бегство от свободы. Москва: Прогресс.
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В інших випадках, сім’я може мати лише мінімальне значення, адже якщо батьки зайняті особистим
кар’єрним ростом, дитина повністю виявляється вирваною з лінії традиції і не отримує базового
знайомства зі своєю культурою. Це ж, в свою чергу, підміняється тією інформацією, яку він може
отримати через ЗМІ, Інтернет і т. д.
Як приклад відображення зміни принципів і поглядів в суспільстві ми можемо привести
спектакль «Маленький Донні, який переміг морок» в Одеському театрі на Чайній. В сучасних
театральних постановках тема цінності сім’ї знаходить своє відображення. У п’єсі, що поставлена
за мотивами твору Леонарда Герша «Ці вільні метелики», ми можемо спостерігати трансформації
оцінки і переоцінку значення сім’ї, відповідальності і безвідповідальності людини, роль віри і надії.
Завдяки використанню, як фону опери Глюка Орфей в Аду, постановникам вдалося розкрити
набагато більше проблем особистої і емоційної сфери головних героїв. У творі протиставляються
не просто відносини сліпого Дональда і його надмірно опікає матері і вітряною Джилл Теннер, але
і питання надії і безнадії.
Немов Орфей, головний герой перебуває в темряві і відчуження від інших людей, у нього є
сім’я, але його особиста відособленість від неї, його особиста «мушля», куди в розпачі він пішов,
робить його найбільш самотнім героєм. Не має значення морок в його очах, важливий морок в його
душі, але він добровільно обраний головним героєм, тому що самотність часом виявляється єдиною
завісою, яка може захистити людину.
У першому випадку Дональд намагається вирватися із задушливих і патронуючих обіймів
матері на свободу. Але це не означає, що Дональд намагається позбутися сімейних зв’язків, скоріше
він є дитя цілком консервативної і респектабельної сім`ї, його прагнення до звільнення має під
собою підгрунтя того, що його сім’я практично припинила існування зі смертю батька, а матір
перетворила Дональда в об’єкт опіки, дегуманізуючи його і позбавляючи власної волі.
На противагу матері представлена Джилл, яка багато в чому, показує процеси руйнування
традиційних сімейних зв’язків. Джилл живе окремо досить давно в силу того, що вона сама в віці
16 років укладає шлюб, а потім протягом шести днів його розриває. Її мати, так само мала трьох
чоловіків, відносини з якими розривалися досить швидкоплинно. Причому це не скільки вина Джилл
або її матері, а скоріше процес розмиття поняття сім’я, шлюб і підвищення ролі-значення індивідуума
і особистих, кар’єрних цілей. Тобто ми можемо побачити процес раціоналізації міжособистісних
відносин, де Джилл вибирає переїзд до продюсера, тому що це вигідно. Значення сім`ї, як засобу
продовження роду, виховання дітей і збереження – передачі цінностей, практично нівелюється.
І все ж, незважаючи на те, що Донні намагається уникнути надмірної опіки матері, він біжить
до неї, коли Джилл йде від нього. Але тут, розкривається, напевно головна перевага традиційної
сім`ї: він отримує моральну підтримку, яка дозволяє йому зібратися з силами, повернутися і
боротися за Джилл.
Недарма в постановці в одеському театрі на Чайній в цей момент ми бачимо Орфея який
виводить Еврідіку і тут стає зрозуміло, що справжній Орфей – це Мати головного героя, яка йде від
нього і фактично виводить з того Пекла, в якому він опиняється, але при цьому на відміну від
міфічного Орфея, вона стримує свою материнську любов і просто йде, даючи сили Донні на те, що б
подолати той морок безвір’я, безглуздості і недовіри, що існує в іншої людини в душі.
У цьому спектаклі, ми бачимо показ того як, з одного боку вироджується традиційна сім’я, а
з іншого боку, усвідомлення того, що традиційні цінності не просто не є застарілими, а навпаки
можуть стати надійною опорою у важкій ситуації. Це і демонструють вкінці Донні і його мати.
Останніми, хто звернув увагу на різко змінний зміст звичних слів, були постмодерністи:
Лакан, Фуко та деякі інші. Дерріда користувався терміном «деконструкція», щоб відобразити новий
спосіб сприйняття слова, яке більше не аналізується за допомогою морфології. Трансформації
охоплюють всі сфери людської діяльності. Зміни накопичуються в слові, що всі ці сфери і
обслуговує.
Вище ми говорили про ознаки, які не дають однозначно визначити чи є розглянуте об’єднання
сім’єю. Ми заглибимося в складність даного питання і розглянемо зміни, накопичені за останній
час. До таких можна віднести трансгендерні шлюби, тобто, шлюб, де один або двоє партнерів мають
невідповідності між фізичним тілом та психічним відчуттям себе тієї ж статі.
Поширений випадок великої різниці у віці. Відомий випадок шлюбу 112-річного сомалійця і
17-річної афроамериканки. Однією з найбільш незвичайних форм шлюбу, став шлюб королеви
Єлизавети з Англією. Подібним жартом можна вважати шлюб Енре Ларуж з деревом, шлюб
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з піццею, з 107-літнім приміщенням складу, гумовою надувною лялькою, статуєю богині Лотоса і
подібні, офіційно зареєстровані. Китаєць Лю Е одружився на самому собі. Працівниками
Державтоінспекції зафіксовано безліч шлюбів з тваринами. У Франції щорічно реєструється близько
10 посмертних шлюбів1.
У наведених вище випадках складається шлюб, і подібні об’єднання прирівнюються
за статусом до сім’ї, але однозначно назвати їх сім’ями видається складним.
Цікавий для розгляду також наступний момент: в повноцінних сім’ях, які повністю
вписуються в рамки всіх класичних визначень, членом сім’ї може бути тварина. Найчастіше кішка
або собака. Причому домашній вихованець не рахується ні чоловіком, ні молодшим братом і
жодним чином не прирівнюється до родича. Сучасна медицина наводить безліч прикладів
перенесення специфічних переживань з людей на тварин. Прикладом явища такого роду може
слугувати синдром Капгра – пацієнт вважає, що його родича або близького знайомого підмінили
двійником. В останніх дослідженнях було відзначено, що суб’єктом підміни стає домашня тварина.
Такі результати були зафіксовані за допомогою томографії2.
Подібний статус може мати і тварина, від якої безпосередньо залежить життя сім’ї, наприклад,
корова, кінь і т. д. Подібне ставлення в сім’ї може бути і до автомобіля. Подібний культурний
феномен відображений, наприклад, в пісні «Моя машина» Океану Ельзи, де авто виступає в ролі
коханої і в тексті усіляким чином уособлюється.
Старше покоління за замовчуванням завжди передає накопичений досвід молодшому.
Це відбувається як безпосередньо у вигляді порад та підказок, розповідей про свої і чужі помилки,
так і непрямим чином. Другий варіант найбільш ефективний, в даному випадку діти усвідомлено, а
найчастіше несвідомо, переймають традиції, модель поведінки, мову і багато іншого. В процесі
передачі традиції можлива ситуація, коли передається тільки форма без змісту, і тим не менше,
протягом ще багатьох поколінь зі зміненим змістом і без навантаження символіки на деякі
артефакти (біле плаття нареченої як символ чистоти і невинності) традиція буде існувати.
З плином історичного часу кількість переймати культурний шар від суспільства зростає, від
сім’ї же падає пропорційно3. Така ситуація характерна скоріше не для суспільств, які динамічно
розвиваються, а суспільствам з нестійкою системою цінностей. СРСР поєднувала в собі зростання
виробництва, технологій і стабільний «осередок суспільства». Ту ж ситуацію ми можемо
спостерігати в Китаї і Японії, де технологічно більш досконалий з кожним поколінням бізнес
передається у спадок. В Америці ми бачимо ситуацію, де розвивається і змінюється все: і цінності і
технології. Тотожність прийнятого-переданого можна відзначити на прикладі ранніх цивілізацій і
держав: таких як Стародавній Рим і практично будь-якої Середньовічньої держави. Варто
відзначити, що за стійкістю деяких з них можуть ховатися постійні реформи, наприклад візьмемо
реформи Лао Цзи і Лі Си в Китаї, які спрямовані на реформацію адміністративного апарату,
структуру військ і т. д.
Діалектика старого і нового в кожному суспільстві і в кожний історичний момент
врівноважується в різних точках. В той чи інший відрізок поперемінно перемагає диверсивність або
цінність новацій. У найзагальніших рисах кожна епоха поперемінно змінює ці дві характеристики:
грецька античність – цінність новацій, римська античність – диверсивність, перехід через
християнство до нового формату суспільства – цінність новацій, Середньовіччя – диверсивність,
Відродження – цінність новацій і т. д.
В процесі передачі інформації саме сприймаючий вирішує, що буде сприйнято, а що відпаде
як рудиментарне, що актуально, а що більше не представляє цінності.
Культури накопичують кількісні зміни притаманних їм цінностей і змінюються якісно.
Однією з функцій сім’ї ще нещодавно була передача професійного досвіду. «У сучасному
суспільстві країн, що розвиваються це все більше стає неможливо і через специфічну організацію
трудового процесу старшого покоління в часі, при якому, якщо вони працюють, то вже не мають
можливості передавати достатню кількість професійних навичок, і через технології, що стрімко
розвиваються і процеси з переробки ресурсів в готові продукти, для забезпечення яких
1

Янкова, З.А. (1979). Городская семья. Москва: Наука.
Янкова, З.А. (1979). Городская семья. Москва: Наука.
3
Мелекесов, Г.А. (2001). Теория ценностей методологическая основа аксиологизации образования
в современном мире. Самара – Оренбург: Изд-во СамГПУ.
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в професійному світі в геометричній прогресії зростає кількість необхідних професій. Внаслідок
цього відбувається фрагментація суспільства і розпад єдиної структури цінностей».
Більш того, існують деякі галузі, в яких наступне покоління орієнтуватиметься краще
(наприклад, комп’ютерні технології) і передача знань і досвіду як раз буде відбуватися від
молодшого покоління до старшого. Це так званий вертикальний і горизонтальний спосіб передачі
досвіду. Така ситуація, коли дитина може чомусь навчити дорослого, призводить до зниження його
авторитету. Також однією з причин такого зниження може бути відкриття суті радянського ладу і
нівелювання цінності цього минулого разом з цінністю його представників. У світлі розвитку
сучасних технологій відкривається новий формат запозичень знань «від рівного до рівного» серед
однакових за віком, внутрішньопоколінніх запозичень.
У ситуації задіяний ще й конфлікт поколінь, який ускладнює передачу культурних досягнень.
Відбувається це з безлічі причин, які ми не можемо тут докладно розглянути, відзначимо лише те,
що в різному віці для індивідів більш і менш важливі різні цінності і з віком ця ситуація змінюється.
Точно також і сім’я для підлітка не має часто практично ніякого значення, але з плином часу
ситуація змінюється1.
Сучасна структура суспільства, що існує в Європі, в країнах колишнього СНД, в Америці, на
далекому сході і деяких інших організовує робочий день таким чином, що часу на виховання дітей
залишається зовсім небагато, ситуація погіршується тим, що середній рівень заробітної плати часто
змушує працювати і жінку. Таким чином, дитина отримує культурні зразки поза домом: дитячий
сад, школа, університет, в організаціях, в яких складається – спортивні секції та інші. Так процеси
виховання, освіти і акультурації переходять з ведення сім’ї і покладаються на інші соціальні
інститути, нівелюючи роль сім’ї в цьому процесі.
Релігійна освіта (якщо вона отримується дитиною) ще залишається під контролем сім’ї, але
також зазнає негативних змін. Роль хрещених вкрай важлива для духовного виховання індивіда
найчастіше зводиться до періодичного дарування подарунків або простого спілкування
на абстрактні теми, минаючи релігійні.
У багатьох сім’ях ще присутні сімейні традиції, наприклад, похід в гості до бабусі і дідуся,
щовечірній сімейна вечеря або будь-які інші дії, які родина робить разом і регулярно. Хоча і вони
відходять на другий план. Подібні традиції часто є хорошим інструментом для передачі досвіду і
цінностей, ідей та інформації, також вони найефективніше згладжують конфлікти і сприяють
пом’якшенню і прийняття точки зору старшого покоління.
У сучасному світі усі держави активно включаються в процес формування культурних
орієнтирів в галузі сімейних відносин. Держава певною мірою має в підпорядкуванні як державні
так і приватні ЗМІ, що полегшує пропаганду. За допомогою інформаційного впливу відбувається
спроба впровадити не тільки цінність сім’ї як такої, а й певний зразок поведінки спрямований
на створення міцної сім’ї без сімейного насильства. Присутні сюжети, пропагують вірність,
спільний відпочинок і роботу, сімейні свята і традиції. Присутня і інформаційно-ціннісна лояльність
до неповних сімей, позашлюбних дітей.
Деякі держави виділяють деякі суми грошей на підтримку пар, які зважилися на народження
дитини. У Швейцарії, наприклад, кожному новонародженому видається коробка з певною кількістю
одягу, пелюшок, сухого харчування і памперсів. Така коробка сконструйована так, що може бути
для дитиною ліжком, а якщо її перевернути, то і пеленатором. Мати може відмовитися від коробки,
тоді натомість вона отримає суму близько 200 євро2.
Кожний український ЗМІ має зобов’язання випускати кілька соціально спрямованих
матеріалів, проте питома вага подібного матеріалу низька, а тема сім’ї та освіти, сім’ї та медицини
та інші займає в ньому в процентному співвідношенні близько 4% (дані по українським каналам).
Хоча сюжетам про прийомних дітей (і не тільки дітей, що важливо) приділяється достатня увага.
Подаваний матеріал висвітлюється формально і не поповнюється актуальними і новими
темами, створюються швидше за формальними причинами і в результаті не містять мотиваційного
компонента. За результатами дослідження один з найнижчих коефіцієнтів запам’ятовування був
виявлений у соціальних програм сімейної тематики.
1

Харчев, А.Г., Голод, С.И. (1969). Молодежь и брак. Человек и общество: социальные проблемы молодежи
ученые записки Ленинградского университета, вып. VI, 131.
2
Янкова, З.А. (1979). Городская семья. Москва: Наука.
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Якщо звернути увагу на те, що точка зору саме зарубіжних, а зокрема американських і
європейських лідерів сприймається як більш авторитетна, то гострота питання відчувається
сильніше. Необхідно також враховувати на трансформацію цінності сім’ї в західній культурі, на яку
вплинули секуляризація і поширення протестантизму. Погляди європейських сусідів вельми
коректно відбулися з їх історії і є конгруентними для їх ментальності. Запозичення ж їх культурних
орієнтацій в таких базисних моментах є абсолютно чужорідним.
Також варто відзначити, що недостатньо уваги приділено електронним ЗМІ, інструментарій
переконання не має потрібної тонкості і не створюється спеціальними людьми, які мають практику
в даній галузі; до того ж подібні матеріали ніколи не займають платинові позиції ефірів і
журнальних сторінок1. Більш того, волею-неволею деяка недбалість журналістів привела до появи
негативних стереотипів, наприклад, по відношенню до багатодітних сімей. Героями репортажів про
проблеми з житловими умовами з найбільшою ймовірністю стають члени багатодітних сімей. Таким
чином, формується стереотип, що всі члени багатодітних сімей відчувають матеріальну потребу.
Більш того, дане твердження не формується, а в дійсності існує в історичній пам’яті людей:
низькокультурність, бідні народи часто мають в своїй основі багатодітні сім’ї.
Підводячи підсумок, можемо констатувати, що засоби масової інформації впливають на
формування цінності сім’ї в сучасності. Вони можуть вплинути на ціннісні орієнтири суспільства,
створюючи як негативний імідж сім’ї так і формувати позитивний імідж сімейності, впровадити
його як еталон поведінки в масову свідомість.
Таким чином, розглянувши сучасні трансформації сім’ї в культурі, можна зробити висновок,
що зміна цінностей відображена в сучасному розумінні сім’ї та її складу. Виступаючи медіатором
культури, сім’я транслює нові цінності і закріплює їх у суспільстві, в тому числі і за допомогою
мистецтва. Тиражування безліччю сімей культури призводить до утворення приблизно єдиного
культурно-ціннісного орієнтиру в усьому суспільстві. Сім’я забезпечує стабільність внутрішнього
ладу суспільства і детермінує його як результат єдиних угод з різних питань максимально
забезпечуючи його однорідність.
Тенденція індивідуалізації, що загострилася в сучасній культурі збільшує прірву між
особистістю і суспільством. Нова людина заперечує, що є політичною і соціальною твариною,
захищаючись від соціального, політичного та інших інститутів. Вона скептично дивиться на свою
причетність до них, і здавалося б, робить свій вибір самостійно і усвідомлено, хоч і з заданих
варіантів. Абстрагуючись, вона бачить ситуацію як би зі сторони, реалізуючи свою свободу і
можливість відповідальності, але і цього її навчило нове суспільство.
На цінність сімейності, в свою чергу, впливає суспільство, політика, ЗМІ, релігія і безліч
інших чинників. Зміна кількості сімей і змісту якості «сімейності», нівелювання цінності сім’ї
впливає на культуру в цілому, змінюючи ціннісні та моральні орієнтири.
Отже, сім’я – культурна цінність: жаданим зразком поведінки і соціальною необхідністю
в деяких випадках, виступаючи при цьому, носієм певних цінностей.

References:
1. Bim-Bad, B.M., Gavrov, S.N. (2010). Modernizacija instituta sem’i: makrosociologicheskij, jekonomicheskij i
antropologo-pedagogicheskij analiz [Modernization of the institution of family: macrosociological, economic,
anthropological and pedagogical analysis]. Moscow: Intellektual’naja kniga, Novyj hronograf. [in Russian].
2. Devjatko, I.F. (2001). Modernizacija, globalizacija i institucionalnyj izomorfizm: k sociologicheskoj teorii
global’nogo obshhestva [Modernization, globalization and institutional isomorphism: to the sociological theory
of a global society]. Globalizacija i postsovetskoe obshhestvo (Aspekty-2001), vyp. 2 [Globalization and the postSoviet society, iss.2]. Moscow: In-t sociologii RAN – Izd-vo Stovi, 8-38. [in Russian].
3. Melekesov, G.A. (2001). Teorija cennostej metodologicheskaja osnova aksiologizacii obrazovanija v
sovremennom mire [The theory of values is the methodological basis of the axiology of education in the modern
world]. Samara – Orenburg: Izd-vo SamGPU. [in Russian].
4. Neprimerova, G.A. (1979). Mezhnacional’nye braki kak obekt kompleksnogo sociologicheskogo issledovanija
[Interethnic marriages as an object of complex sociological research]. Moscow. [in Russian].
5. Ozieva, L.S. (2008). Sem’ja v sisteme kul’turnyh tradicij [Family in the system of cultural traditions.]. Novye
tehnologii [New technologies], no. 5. <http://cyberleninka.ru> [in Russian].
1

Харчев, А.Г., Голод, С.И. (1969). Молодежь и брак. Человек и общество: социальные проблемы молодежи
ученые записки Ленинградского университета, вып. VI, 171.
55

ISSN 2533-4816 EVROPSKÝ FILOZOFICKÝ A HISTORICKÝ DISKURZ

6. Rimashevskaja, N.M. (1997). Rol’ sem’i v uslovijah social’noj transformacij. Sem’ja, gender, kul’tura: materialy
mezhdunarodnyh konferencij 1994-1995 gg. [The role of family in conditions of social transformations. Family,
gender, culture: materials of international conferences of 1994-1995] Moscow. [in Russian].
7. Fedulova, A.B. (2003). Sem’ja i semejnye cennosti: filosofsko-aksiologicheskij aspekt: avtoref. diss. kand. filos.
nauk [Family and family values: philosophical and axiological aspect: thesis for PhD degree]. Arkhangelsk.
[in Russian].
8. Fromm, Je. (1989). Begstvo ot svobody [Escape from freedom.]. Moscow: Progress. [in Russian].
9. Harchev, A.G., Golod, S.I. (1969). Molodezh’ i brak [Youth and marriage.]. Chelovek i obshhestvo: social’nye
problemy molodezhi uchenye zapiski Leningradskogo universiteta, vyp. VI [Man and society: social problems
of youth. Scientific notes of Leningrad University], 125-142. [in Russian].
10. Harchev, A.G., Mackovskij, M.S. (1978). Sovremennaja sem’ja i ejo problemy [Modern family and its problems].
Moscow. [in Russian].
11. Chernjaeva, N. (2010). Ideologija semejnyh cennostej: povtorjaem projdennoe? [Ideology of family values:
are we repeating what has already been done?] 60 Parallel, no. 2 (37). [in Russian].
12. Sogomonov, A.Ju. (obshh. red., sost. i predisl.) (1992). Chelovek. Civilizacija. Obshhestvo [Human. Civilization.
Society.]. Moscow: Politizdat. [in Russian].
13. Jankova, Z.A. (1979). Gorodskaja sem’ja [City family]. Moscow: Nauka. [in Russian].

56

EUROPEAN PHILOSOPHICAL AND HISTORICAL DISCOURSE • Volume 3 Issue 4 2017

Tetiana Uvarova, PhD of Arts
International Humanitarian University, Odesa, Ukraine

CULTURAL-ANTHROPOLOGIC CRISIS
AND MODERN CULTURE
The article studies modern manifestations of cultural-anthropologic crisis in the 21st century.
The author notes that cultural-anthropologic crisis as a phenomenon of modern culture has
been predicted by many researchers yet at the beginning of the 20th century. This paper tries to
distinguish the most significant transformations in modern culture, which appeared in the result
of cultural-anthropological crisis.
Particular attention is paid to the study of clip thinking – a new type of thinking, resulted by
adaptation to modern conditions of human multitasking and information glut. An individual has
to critically treat the information received and filter it. The author names and describes
prerequisites that have become the root cause of the phenomenon of “clip thinking”, which are:
acceleration of the pace of life and directly related increase in the volume of information flow;
the need for greater relevance of information and speed of its receipt; increase in the diversity
of incoming information; an increase in the number of cases that one person does at a time, etc.
Keywords: cultural-anthropologic crisis, culture, technocracy, post-industrial society, escapism,
clip thinking.
Contemporary social consciousness is increasingly affirming the idea that mankind faces a drastic
change. “Mankind “grew from the garment of former culture, <….> therefore, the culture crisis is an origin
and diagnosis at the same time”1. Various approaches to determination of crisis as “limitary”, “existential”,
“problematic”, and “controversial” state of culture, resulted in understanding of a crisis as “disturbance of
previous equilibrium and transition to new balance at the same time”2.
Cultural-anthropologic crisis as a phenomenon of modern culture has been predicted by many
researchers yet at the beginning of the 20th century. Analysis of researches and publications leads to the
conclusion that by early 20th century the scientific and technical progress was appreciated as one of the
most significant factors promoting positive evolution of humanity. Technical progress was recognized as
leading force in society development. Technocratic movement was enough widespread. In the middle of
the last century “technocracy” became cultural reality. Further the ideas of “technocracy” served as
ground for concepts of “new industrial society” (John Galbraith), “technetronic society” (Zb. Brzeziсski),
“post-industrial society” (D. Bell), where the key changes of modern society and manufacture
organization and management were highlighted. Wide spreading of technology, its intrusion in social and
personal life has strengthened the tendency of modern society to become “mass”, same as it was foreseen
in the works of many thinkers of the 20th century. Hence, for instance, Heidegger said: “Not only the
technical progress distractively influences environment, but also the way human perceives this world.
Moreover, technologies itself become an environment for human”3. Rethinking of culturalanthropological crisis was reflected in the works of O. Spengler, A. Toynbee, J. Heizing, E. Husserl,
A. Schweitzer, M. Weber, K. Jaspers, J. Ortega y Gasset, R. Guardini, E. Mounier, H. Marcuse,
E. Fromm and others. In spite of numerous researches of reasons and consequences of culturalanthropological crisis, study of this particular issue is not comprehensive. In our opinion, the major
intensification of crisis worldview occurred at the beginning of the 20th century. Culturalanthropological crisis demonstrates the fundamental shift in culture. A man created new techno-central
culture where technologies became key focus area, “rapid elimination of what is traditional culture and
appearance of some new unprecedented cultural space of globally-universal-techno-virtual nature took
1
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place”1. In this paper we tried to distinguish the most significant transformations in modern culture,
which appeared in the result of cultural-anthropological crisis. In order to respond well the time
challenges, it is necessary to clearly understand and realize our place in present and what our intellectual
theoretical resources are.
Primarily, crisis became apparent in the relation “culture-human” by lose of identity at all stages, first
of all at personal level. A man exists in particular world of culture where from the side of personal and
historical dimension he practices spiritual perception and perfection. During spiritual searching a man may
faces contradictions where spirituality inverses in negative shapes, in aggressive and false illusions of lifefeeling, expanded mainly in escapism as practices of mental blindness: “excessive coming to the fore”
(a person requires permanent contact with reality, regular activity as he\she does not want and afraid to stay
alone) and “isolation from the outside world” (reclusion; its modern variations – immersion in computer
reality or narcotic addiction). Though the causes of different types of escapism are specific for every subject
they have common objectivation: society development level, crisis state of culture in the nation, degree of
person’s actual freedom within this society and culture. Spiritual sphere is exposed to subjectivism and
relativism, here especially consciousness makes “traps”, presenting opinion, conviction, belief or intuition.
The range of “traps” is set on the scale “values-disvalues”. Consequently, a value may be transformed in
person’s consciousness into pseudo-value, and then into disvalue. Religion, morality, art and other
phenomena of culture constitute man’s cultural space. Inside the person a will and spirituality via culture
cause contradictions between spiritual and sincere, which provokes existential alienation and leads to
internal crisis being materialized in anti-culture and disvalues. This process is deepened by actively
functioning western standards factor, called westernization.
At spiritual searching a man may find himself in contradictions when spirituality is inversed in the
negative forms, in aggressive and false illusions of life drama, expanded mainly in escapism as practices of
mental blindness. “Escapism may be classified into two types: “excessive coming to the fore” (a person
requires permanent contact with reality, regular activity, as he\she does not want and afraid to stay alone)
and “isolation from outside world” (reclusion; its modern variations – immersion in computer reality or
narcotic addiction)2. Loneliness almost became the norm. Moreover, the majority of people seek solitude in
order to avoid shallow or psychologically traumatic communication.
Crisis touched formation of the world of values. Modern transformations in growing global
integration relations, but eliminating a personality, resulted in particular direction of uncertainty in person’s
real moral responsibility. Cultural-anthropologic crisis shows valuable orientations of modern society
demonstrated by “wish to feel and enjoy, be happy and to act”3. The global society of consumption,
entertainment and temptation emerged. Currently prevailing culture imposes on whole mankind certain
pseudo-ideal of the person – the one who consumes and amuses more than others, who possesses immense
quantity of goods (money, clothes, cars, real estate)4.
Additionally materialization occurs when person more or less consciously attaches importance to
material things and related with him engagements. Modern civilization is aimed at increasing of artificial
needs and it produces more demands than it will be able to satisfy, what in our opinion initiate additional
stress to nowadays’ human. Person’s value is determined by amount of money and belongings.
Consequently, it is appeared global alienation immanent for today’s man.
According to Ortega, improvement of scientific technique has resulted in “initiation of unique
modern problem: regression and running out of person’s capacity to imagine and desire, which is original
and innate quality making the explanation of people’s ideals creation prior”5.
The all mentioned as well as crisis perception of reality was reflected in art demonstrating the
conflict of passing away spirituality priorities and appearing mass society priorities. Breakup of holistic
approach to world understanding also caused collapse of single system of art expressiveness. There is
simultaneous functioning of different, at first sight, mutually exclusive trends in various art forms. Art
thinking became synthetic. Artistic eclecticism typical for art at the turn of centuries indicates “on feverish
1
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search of new spiritual values, new ideals, new moral pillars instead of previous collapsed”1. Despite
mentioned thesis of the researcher N.V. Tishunina referred to the last third of the 19th century it is fairly
relevant to modern art too.
Transformations aroused by cultural-anthropologic crisis have touched particularly musical art.
French compositor and musician Arthur Honegger, reflecting on crisis of cultural in his book “I am
compositor” has referred to the most painful problems of modern art. He wrote that he is “surprised by
rashness of sudden changes and how fast its sources are worn out. <…> Today’s listeners and music
admirers may be compared with omnivorous people <…>. At the concerts an ordinary listener is sensitive
only to emotional punch which he gets from composition in general. He does not tent to feel deeply any
details at all. Furthermore, his hearing cannot catch such”2.
“Honegger considered intentional simplification and coarsening of expressional means (deny from
wealth of harmony and polyphony) as dangerous threat for modern music existence. <…> Actually radio
supplies us with music at any time of day and night and release listeners from any troubles except the
necessity to push on the right button”3. He caught very tricky music transformation into background
appearance of life, adaptation to music as to the background.
The researcher T. Sidorina wrote that possibility to perceive music and consume it without any
physical efforts due to the modern techniques on the one hand provides for unlimited contact with music,
studying of new compositions, acknowledgement with previously unknown compositors. On the other
hand, such accessibility minimizes and destroys mainly that impression of elevation, divinity which always
accompanied musical art works. Music exited concert halls, walls of church and appeared at kitchen of
average man who does not burden himself with necessity of buying a ticket, taking trip to the concert,
spiritual concentration at music performance. And what is the most important, he may interrupt listening at
any moment and turn off the sound source4.
We need to admit the influence of shifted accents on economics and labor market in general.
Technical progress allows rendering automatic great part of hand labor; consequently people apply released
sources in creative branches. It is also important that big part of business seek to reorient on the domains
which do not require stock for manufacture, namely services. One cannot but admit soaring popularity of IT
area among researchers – permanently increasing number of people try to change their qualification due to
various reasons which, anyway, creates a trend. In support of the above mentioned we addressed the works
of A. Toffler, A. Nordstrem and J. Ridderstrale who have predicted such trend as a result. At their works
researchers stressed that the key stock of new economy will be information and imagination. Majority
nonrenewable resources of modern civilization will be replaced due to information and imagination:
“In modern companies from 70 to 80 % of all goods produced by people is made by their intellect. The
main production facility is a modest grey substance weighting 1,3 kg, which is human brain”5.
Definitively, such shifts of thinking paradigms are not first at the mankind history. It moves not
cyclically, but spirally, reaching the top revolution spot and modifying existing standards towards these
spots. “Three intellectual revolutions are determined as top spots of information bursts: invention of typing
machine by Johann Gutenberg, then within 500 years – invention of radio and television, and also third
wave in the beginning of nineties providing people with access to billion internet resources”6.
The progress speed is steadily growing. “If we count all scientists who have ever lived at planet, it
will be established that 90% of them are our contemporaries. At the times when American army fought in
Vietnam only 15 % of militaries were graduated from colleges. At the operation “Desert Storm” about
99,3 % of soldiers hold diplomas on higher education7.
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The progressive time compression takes place. It means that modern events happen with the speed
unknown in previous centuries. Modern people really live faster than ever before. Rash is extremely typical
for contemporary person’s life, when people not only short of time, but simply “have no time” as they say:
no free time (leisure), majority of people sacrifice their vacation and leave days, etc. The all mentioned
resulted in stress often turned into distress and increasingly leads to death1.
Since the last decade of the 20th century the range of changes has rapidly occurred in the world,
which totality was called “globalization”. The world lose its infinity, it became common. It is more often
spread in all dimensions of global development. Actual era is an epoch of global challenges and global
processes, global economy, global war and global security. Correspondently, culture also became common
which, in our opinion, has both positive and negative sides. Certainly, “the wish of other world’s nations to
preserve their cultural peculiarities” is positive. Yet, on the other hand, there are nations who do not
continue their existence in closed cultural space. However, in modern conditions determining value belongs
to the culture, able to unite the world for global development”2. Now it is evident that the globalization
primarily is a process of universalization, setting of single structures for the whole planet, connections and
relations in different areas of social life.
Such “new” modern culture created a real cult of body. There is absolute and obsessive bodycentrism demonstrated by consumerism, health cult, sexual accentuation, shaping and promoting of
physically attractive image in advertisement, politics, art, science, new imagery in virtual reality. Previously
unknown space opened for any possible body experiments (from bodybuilding, doping and silicone plastic
to change of skin color and sex). Finally, constantly improving technique of cloning makes quite popular
the project on recreation of a man and his body. “Addiction to novelties applied to living people turns to the
idea on eternal youth where old, senile, weak and ill persons have no place, same as broken things”, –
Vitalii Kurennoy writes about senility from cultural philosophic point of view and indicates modern culture
problems3.
We live in the world “where everyone became a public. This resulted in obtrusive tendency of mass
culture to some pornographic openness. It is enough to point at endless reality-shows where people tell and
demonstrate the most intimate details of their life to the multimillion television audience”4.
Since we are able to foresee further technical progress, the more developments occurred within
shortening time periods; it is cost-efficient to produce things which would not serve for a long time, than
durable goods. However, Huxley has wrote about cult of new goods 40 years before Toffler: in the “Brave
new world” it was improperly and almost illegal to use outdated things, learned from child’s dreams rules
and common sense push you to buy all the time in order to produce a new good. And here again we face
already familiar inversion of reason and consequence: production is not the condition for consumption, but
consumption is for production.
The increase in the rate of change of employment and the spread of rent relations to the system of
hiring workers and employees will lead to a further increase in the pace of the formation of human contacts
and their rupture. Freelance, coworking, outsourcing, outstaffing are new ways of saving for employers and
getting rid of the leftovers of personal time for employees.
The colossal changes have affected the nature of human contacts with things – carsharing and
Internet taxis Uber, Gett, Yandex; exchange and resale of all things your children have grown from;
Couchsurfing, Airbnb and other ways to find a house for a while; trysuming, test drives and all kinds of
marketing promotion “use now, pay someday” – and with other people, thanks to the same things, social
networks, dating sites, etc. The Tinder only manages to change the lives of not only individuals but whole
communities that have not changed for centuries5.
Never in history did distance mean so little. Never has the relationship of a person with a place of
residence been so fragile and short-lived. In all technically advanced societies, and especially among those
1
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whom I have called “people of the future”, it is second nature to make regular trips to work in the city from
the suburbs, travel and regularly change the place of residence of the family. To put it figuratively, we
“use” a dwelling and get rid of it in much the same way as we get rid of a paper handkerchief or cans of
beer. We are witnessing how the meaning of the place of residence is lost for a person. We brought up
a new race of nomads, and only a few realize how numerous, widespread and significant such migration is1.
A few years ago it might seem that here Toffler lamented that only the “golden billion” is available – to the
inhabitants of the Western world, who really have the opportunity to travel and regularly acquire new
housing. However, today we see around us a lot of representatives of the race of nomads in the same,
original sense – people who travel not out of pleasure, but in search of a better life, a piece of bread, a roof
over their heads, or even just places where they are not killed.
Looking beyond the boundaries of simple developments of this time, we will also witness the
development of a special industry, whose products will not be products and not even routine services, but
programmed “sensations”. This industry of sensations may turn out to be one of the pillars of superindustrialism but in fact the basis of the economy of the era coming after the era of service.
Technologies of show business and mass media, marketing concepts of “managing expectations” and
“impressions”, the design of “user experience”, the growth of “attention economics” – all these phenomena
have long gone beyond professional fields and become elements of mass culture. Television is not engaged
in knowledge at all – it is engaged in entertainment. Whatever it shows, whether it’s about earthquakes,
terrorist attacks, or new animals in a local zoo – there’s no doubt that after that the magical “Now this” will
sound, meaning that you can forget everything that was before, and wait for the next story. The two words
“Now this” connect the unconnected, demonstrate a complete lack of meaning in the circumstance that the
preceding and subsequent plots were close, within the framework of one telecast. Today the words “Now
this” have become a way of constructing reality, they fasten splinters in any arbitrary combinations –
meaningless does not mean impossible.
The main product and at the same time the resource of this super-industry is a spectacle. The prefix
“super-” does not mean that an industry has grown to a gigantic scale, but that the principles and production
processes of this industry are embedded in all other economic and political sectors. The show becomes a
universal modus operandi, an image of actions, a way of self-actualization of mankind. The spectacle,
presentation, setting turns out to be the basis of life activity of any organization, any organism: be it forest
fire extinguishing by one ministry or rocket volleys performed by another – all this should turn into
a catchy special effect, according to which the result is judged. And because the competition is great –
the whole world is on the stage! – there is less time for everyone.
In a society that is accustomed to fast food, blitz education and one-day cities, there is something that
arises and is forgotten by even greater speed than anything else. It’s about “celebrities for an hour”. Nations
that are moving towards superindustrialism inevitably contribute to this product of “psycho-economics”.
“Celebrities for an hour” act on the consciousness of millions of people as a kind of image-bomb, and it is
exactly their purpose.
In the finale of the “Life in a Day”, film mounted by Ridley and Tony Scott in 2011 from amateur
commercials sent from all over the world, a girl is crying, who really wanted to see something unusual
happen in her life, something so incredible, that it would not be a shame to show everyone. And although
she honestly admits that today she had the most usual day, she still, as we see, turns out in the film she
dreamed of getting into. The names of Homer heroes live in eternity, in the 1960s Andy Warhol gave each
15 minutes, but we have the right to count except for a split second, while they are flipping through
Instagram – but these moments of glory are present for everyone. Is the replacement equivalent?
Our relationship with images, which are a reflection of reality and the basis on which we build our
behavior, are becoming more and more short-term, transitory. There is a revolution in the whole system
of knowledge in society. Concepts and terms in which we think change rapidly, and the speed of formation
and destruction of images increases in exactly the same way. The result of this constant appearance of new
images is an accelerated replacement of old images, an increase in intellectual “bandwidth” and a new deep
sense of impermanence, the fragility of knowledge itself.
The 21st century is information century. The most expensive product on the market is the
information one. Every day a person perceives a chaotic flow of information, which becomes dangerous for
1
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his\her mental health. An eclectic canvas of the world outlook is built from fragments. To describe this
phenomenon, the notion of “zapping” (zapping, channelzapping – the practice of switching TV channels)
appeared, when a new image consisting of scraps of information and debris of impressions is created by
non-stop switching of TV channels1.
A new type of thinking is the result of adaptation to modern conditions of human multitasking and
information glut. An individual has to critically treat the information received and filter it. A similar thesis
was expressed by Umberto Eco, singling out the approach that came in the late 1960s “to replace the
predominantly linear method of thinking with a more global perception – hyper-perception – through
images of television and other electronic media”.
Such changes caused a phenomenon of “clip thinking”. The word “clip”, which marked the
beginning of the terms “clip consciousness, thinking, perception” and, finally, “clip culture”, means a
fragment of the text, an excerpt from the film or a clipping from the newspaper2. Researchers believe that
the phenomenon of “clip-consciousness” originates in the 60-ies of the 20th century. Sociologist
T. Semenovskikh describes the prerequisites that have become the root cause of the phenomenon of “clip
thinking”: “the acceleration of the pace of life and directly related increase in the volume of information
flow, which generates problems of selecting and reducing information, identifying the main and filtering
excess; the need for greater relevance of information and speed of its receipt; increase in the diversity of
incoming information; an increase in the number of cases that one person does at a time; the growth of
dialogue at different levels of the social system”3. The relation to the phenomenon of clip thinking among
researchers is ambiguous. A. Toffler regards it as “a protective reaction of the body to the abundance of
information”4. N. Azarenok sees danger in it, because it “reveals a new form of escape from reality”5.
T. Semenovskikh notes that clip thinking has not only flaws – “<...> it’s just the development of some
cognitive skills at the expense of others. This is a phenomenon inherent to the generation "I", brought up in
the boom of computer and communication technologies, – their increased ability to multitasking6.
The diversity and inconsistency of the above positions with regard to the phenomenon of clip
thinking only confirm the relevance of this issue. I also want to note that such trends, from the point of view
of our research, are a natural process of reaction to the prevailing conditions of human life.
The information age has a great influence also on verbal and written means of communication. This
phenomenon we can observe in everyday life: indeed, modern adolescents, students and even young
specialists significantly primitivize the language of communication, which in turn generates anxiety among
older generations and linguistic scientists. Speech becomes primitive, languages everywhere lose their
abundance and wealth, young people rarely read voluminous books, the epistolary genre from letters
abounding in artistic techniques and style of presentation, migrated to the genre of SMS and Internet
communication, as laconic and not burdened with artistic value. In Internet publications, announcements
and other resources of written communications, the so-called infostyle, designed to save people’s time,
increasingly dominates, allowing you to get the message by reading the minimum number of text
characters. “The media quickly realized that our civilization is becoming image-oriented, that is oriented to
the visual image, which leads to a decline in literacy”7, – emphasizes U. Eco. The same point of view was
shared by D. Leskin, who believed that the language of people’s communication will become “much
simpler, much poorer, all people will speak the same language, and this language will be stable and
unchangeable”8.
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The development of information technology imperceptibly and quickly demonopolizes information
without a single shot. The result of this is the de-standardization of cultural products. In the world of solid
bodies, this “demonopolization” – the “liberation of authorship” – is embodied, for example, in 3D printers
capable of printing a plastic, but shooting gun1. New media, web 2.0, user-generated content are all forms
of demonopolization and de-standardization of information, and even today these terms have already
become obsolete for the reason they were invented. As we can see, technical instruments and innovative
technologies develop faster than society as a whole and as a result – a person has to adapt to the constantly
changing factors of the surrounding reality. “The artificial world created by people is increasingly gaining
freedom from its creators. Dependent on the technical life support systems, subordinated to technogenic
rhythms, forced to be integrated into technological processes, a person does not notice how much life
changes: people’s desires and needs are formed not by them, but by the technosphere and technogenically
transformed environment”, says N. Popkova2. According to studies of Academician S.P. Kapitsa, “the total
number of changes in various spheres of sociocultural reality that have occurred with human civilization in
the period from the 70s of the 20th century to the beginning of the 21st century, equaled the number of
changes that have occurred with mankind in the previous 5,000 years, that is for the entire time of existence
human civilization!”3.
It is important to believe and hope that a wide range of transformations, the global character and
scale of ongoing social and cultural changes, will lead to a grandiose qualitative leap. And the
anthropological crisis will be resolved “in the direction of not a certain posthuman, cybernetic being, but
in the direction of a human”4.
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SCIENTIFIC AND MEDIAPEDAGOGIC ACTIVITY
OF GEORGII AVENARIUS IN RUSSIA
This article investigates the scientific and cinemapedagogical activity in Russia of prominent
figure in the field of motion picture arts, one of the first Ukrainian screen arts educators with
PhD degree in Art History Georgii (Yuriy) Oleksandrovich Avenarius, which parallell with work on
creation and development of main depository of films of Soviet to Union, is the ‘Bili stovpy’ USSR
State Film Fund (‘DerzhFilmFund’) Film Archive, teached in the All-Union (Higher) State Institute
of Cinematography (VGIK, now known as All-Russian State University of Cinematography named
after S.A. Gerasimov), the Acting School under the auspices of ‘MosFilm’ Film Studio.
Keywords: Avenarius, ‘Bili stovpy’, All-Union (Higher) State Institute of Cinematography, Acting
School under the auspices of ‘MosFilm’ Film Studio.
Scientific and mediapedagogic activity of the prominent figure in the field of motion picture arts, one
of the first Ukrainian screen arts educators with PhD degree in Art History, as well as a founder and
a selfless developer of the major ‘Bili stovpy’ USSR State Film Fund (‘DerzhFilmFund’) Film Archive
Georgii (Yuriy) Oleksandrovich Avenarius (30.11.1903 – 18.07.1958) had such teachers as O. Mousienko1,
I. Zubavina2, O. Bezruchko3 et al. However, one may identify the gap seen by the Ukrainian film experts
within the studies of George (Yuriy) Oleksandrovich Avenarius’s Russian period of life and research &
academic career in the field of cinematography.
Following the closure of Feature Film Faculty at Kyiv State Institute of Cinematography (KSIC),
as well as enforcing the final regulations, prohibiting the opening of the Highest Film Director’s Courses
(HFDCs) within the KSIC Feature Film Faculty with G. Avenarius at the helm as a dean; as well as
suspension of a head of Acting Studio and Film Directors’ Laboratory at Kyiv ‘UkraineFilm’ Film
Factory, G. Avenarius submitted a request on his job transfer to the Higher State Institute
of Cinematography (VGIK), so did some of the leading KSIC educators, namely I. Bokhonov,
V. Yunakivsky and others.
Avenarius moved to Moscow early 1936 and was appointed ad interim Associate Professor of the
Film History Department (generally-tailored, Western and American cinematography) at the Higher State
Institute of Cinematography (VGIK, now known as All-Russian State University of Cinematography
named after S.A. Gerasimov). In May 1937 Georgii Avenarius became a board member of the Admissions
Committee to take charge of enrollment procedure for applicants to Director of Photography Faculty at the
Higher State Institute of Cinematography, Academy for Film Directors, Screen Writers Academy under
VGIK’s auspices, as well as at VGIC’s post-graduate department for 1937/1938 academic year.
Apart from the above, G.O. Avenarius has fairly succeeded in his activities at senior posts in VGIK,
as from August 5, 1936 having headed Post-graduate Department on an ad interim basis; after
M.O. Lebedev, being one of the founders of the Academy under VGIK’s auspices, has been unfairly
dismissed, G. Avenarius was appointed ad interim Head of the Film Study Department as from January 9,
1937 with further re-appointment to ad interim dean’s post of Film Directing Faculty at VGIK in office
from November 14, 1937 to October 1938, when the re-structuring of Film Directing and Screen Writing
Academy within the Higher State Institute of Cinematography into All-Union State Institute
of Cinematography led to Avenarius’s appointment as editor-in-chief at the Screen Writing Committee
on Cinematography under the auspices of USSR RadNarCom (Council of People’s Commissars),
incorporating Kyiv, Odessa and Minsk Film Studios.
1
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On the sidelines of his tutorial and administrative functions Avenarius put a strong focus on scientific
researches in the field of motion picture arts. Thus, back in 1938, a book by George Avenarius dedicated to
Jean Renoir1 was published in one of the central editorial houses in Moscow.
The following characteristics to G.O. Avenarius’s scientific and research professional attainments
was given by M.I. Romm: ‘Comrade Avenarius is a man of merit in his literary activities. The systematic
approach to material exposition and factual accuracy of material compilation are the main features of his
articles on cinematographic issues and monographs (40 articles and separate works were published from
1930 till 1941 both in Russian and Ukrainian)2.
When in the USSR the World War II had started with Western Ukraine and Belarus involvement, and
many foreign films had been captured, Georgii Avenarius was forced to be transferred to another job on
sorting out and systematizing the fund of foreign captured motion pictures, following the execution of
directive by the Head of the Committee on Cinematography. With no restricted access to motion pictures
fund with ‘banned’ status in the Soviet Union, for one year and a half (From 1939 till 1941) Avenarius
conducted the workshops on modern foreign motion pictures for artists in the cinematographic field at the
Committee on Cinematography under the USSR Council of People’s Commissars at Houses of Cinema
both in Moscow and Leningrad, as well as at ‘MosFilm’ Film Studio in Moscow.
While taking his job on sorting out the fund of captured motion pictures, G. Avenarius tried to
transfer his knowledge not only to professionals in the field of cinematography but also to the students.
With that in mind, in the course of 1938–1940 he had been lecturing the history course on foreign
cinematography at the Acting School under the auspices of ‘MosFilm’ Film Studio in Moscow.
At this time G.O. Avenarius presented his PhD thesis for defense for the first time with PhD degree
being just approved in the Soviet Union. USSR Supreme Certifying Commission acknowledged the PhD
degree in Arts to S.M. Eisenstein due to his achievements and overall contribution to the Soviet screen arts,
so had awarded PhD in Arts to L.V. Kuleshov, while other applicants should have applied for degree
defense within the general application procedure.
At the end of 1940 G.O. Avenarius submitted his ‘Avant-garde’ PhD thesis (on ‘Avant-garde’ French
Artists Society) to VGIK Academic Board for defense to be awarded a scientific PhD degree in Arts with
simultaneous request to release him from PhD candidacy examinations. The Academic Board satisfied his
request, and following the Feinstein’s statement, ex-director of Kyiv Film Institute, who headed VGIK
straight after re-locating Director of Photography Faculty to Moscow, the decision was based upon ‘highly
impressive field knowledge and expertise (history of cinematography), fluency and principal foreign
language competence, profound training in dialect and historical materialism, set out in the PhD thesis’3.
Despite positive feedback and reviews given by leading Soviet cinematographic community, namely
S.M. Eisenstein, O.Y. Kapler and M.I. Romm, certain formalities, i.e. the lack of academic activities as an
educator, did not allow Georgii Avenarius to defend his PhD thesis. The above wording was considered a
sort of a twisted one, taking into account the aforementioned fact of G. Avenarius having led a history
course on foreign cinematography at the Acting School within ‘MosFilm’ Film Studio in Moscow during
1938–1940.
VGIK’s senior management took an interest in his PhD defense, and thus G.O. Avenarius was
granted a teaching load just in the middle of an academic year, and as from March 31, 1941 he started to
conduct a tailored workshop on modern foreign cinematography at Screen Writing, Film Directing, Acting
and DOP Faculties at the All-Union State Institute of Cinematography (VGIK, now referred to as AllRussian State University of Cinematography named after S.A. Gerasimov). However, it took less than three
months for German-Soviet War to break out, and the submission of his PhD thesis for defense was
postponed by the times of victory in the war.
From 1943 till 1946 Georgii Avenarius had worked as a deputy head of public relations department
in RadKinoExport. After the war as from May 1945 till February 1946 he was commissioned to Germany
(Babelsberg, Berlin, Werder, Glindow, Potsdam) by command of a tactical formation at the German front
with a mission to have all captured motion pictures selected and systematized, having had an officer
1
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military ranking (Mayor or Colonel), even though his personal record stated his factual ‘private soldier’
status.
This work attached a great value to further development of motion picture arts, and on March 21,
1946 G.O. Avenarius was awarded a medal ‘For Valiant and Selfless Labour in the Great Patriotic War’ by
the Presidium of the USSR Supreme Court1.
In post-war years Avenarius got back to his tutorial history courses ‘On Western-European
Cinematography’, ‘On American Cinematography’, to workshop ‘On Foreign Motion Pictures’ and
‘Historical Drama Course’ at VGIK. An extract from his lecture within the course ‘On Filmography’ was
first published at ‘Kinovedcheskiye zapiski’2 journal, outlining the fundamentals of filmography
composition to his students.
In 1946 G.O. Avenarius was finally given a free hand to defend his PhD thesis on ‘Avant-garde’ to
be granted a Doctor in Arts title3.
However, Georgii Oleksandrovich Avenarius is best known for his co-founding and heart and soul
devotion to further developing ‘Bili Stovpy’ USSR State Film Fund. Since 1948 he was the one at the helm
of Foreign Film Department at the Film Vault.
At a later stage TV broadcasts of ‘Foreign cinematography in historical terms’ program package were
scheduled in Moscow and then in Kyiv. The featured content was a popular-science lecture format about
foreign cinematography with G.O. Avenarius as a TV-presenter, telling about prominent figures in motion
pictures art, displaying scenes from films by them and providing commentary on broadcasted material.
M.I. Romm in a character reference referred to Avenarius as follows: ‘In the course of his repeated
performances as a speaker while watching greatest films of Western cinematography and entering into
a discourse on them before different and mainly highly professional audience (involving writing
community, film makers, experts in arts and editors etc) comrade Avenarius has proved himself as a vastly
experienced lecturer. It is recognized that comrade Avenarius had proved to be a gifted speaker, making the
perception of seriously complex material, he popularized, very easily understandable in the course of his
lectures before highly professional audience4.
Georgii Oleksandrovych Avenarius delivered a considerable number of lectures and hold meetings
with professionals in the field of cinematography and people interested in motion pictures arts in many
cities throughout the Soviet Union. Obviously, Avenarius could not fail to pay a visit to Kyiv, where many
of his friends lived.
Professor Oxana Stanislavivna Musienko, being an outstanding Ukrainian film expert, PhD in Arts,
an Honored Artist of Ukraine, as well as an Associate Member of the National Academy of Arts of Ukraine
and UkrSSR Association of Cinematographers awardee (National Association of Cinematographers of
Ukraine) considers G.O. Avenarius to be one of her tutors in cinematography.
G.O. Avenarius always brought foreign motion films to Kyiv despite the fact, that those films were
impossible to watch wherever, – as O.S. Musienko shared with Doctor in Motion Picture Arts
I.B. Zubavina, having said the following: ‘Avenarius gave me a very strong compulsory training in 1950s.
He was brilliant in film presentations and was telling us a lot about actors and filmmakers. I do remember
his brilliant lectures about comedian Frank Capra and Billy Wilder as well. Avenarius even showed us
D.W. Griffith’s ‘The Birth of a Nation’, which was an astonishing experience at that time, so was American
Film Classics from 1930s, i.e. by Howard Hawks, William Wyler and John Ford. I was a frequent visitor to
these films exhibitions at the Association of Cinematographers. Early 1960s we were watching films by
Jean-Luc Godard, Claude Chabrol... Films were also exhibited in the chamber hall at the October Palace’5.
O.S. Musienko’s father, Stanislav Viktorovich Vyshynsky, and Georgii Oleksandrovich Avenarius
were bound by long friendship. Their meetings were not limited only to formal occasions, but also to
meetings in a cosy S.V. Vyshynsky’s flat at Pushkinska Street, where his personal home library was,
1

Особова справа Г. Авенаріуса. Архів Всеросійського державного університету кінематографії
ім. С.А. Герасимова, Ф. 1, Оп. 24, Спр. 4, 6 зв.
2
Авенариус, Г. (2008). Курс фильмографии. Киноведческие записки, вип. 86, 59–63.
3
Особова справа Г. Авенаріуса. Архів Всеросійського державного університету кінематографії
ім. С.А. Герасимова, Ф. 1, Оп. 24, Спр. 4, 20.
4
Особова справа Г. Авенаріуса. Архів Всеросійського державного університету кінематографії
ім. С.А. Герасимова, Ф. 1, Оп. 24, Спр. 4, 22.
5
Мусієнко О.С. (2009). Українське кіно: тексти і контекст. Вінниця: Глобус-Прес, 47.
67

ISSN 2533-4816 EVROPSKÝ FILOZOFICKÝ A HISTORICKÝ DISKURZ

containing many books by outstanding theorists and practitioners in the field of cinematography, namely by
Marcel Martin, Viktor Shklovsky, Georges Sadoul, Ivan Kornienko and, surely, Georgii Avenarius.
After G. Avenarius had moved to Moscow, he had a lot of his works published in ‘Isskusstvo Kino’
journal with ‘Theory of Film Editing by S.M. Eisenstein’1 and ‘Propaganda of Espionage and Sabotage
in Bourgeois Cinematography’2; also in ‘Sovetskiy Ekran’ journal with his ‘Freedom of Arts in Foreign
Motion Picture’3 and ‘Musical Films at the West’4, ‘American Comedy’5; as well as his articles ‘French
Revolution in Foreign Motion Pictures’6 and ‘Social Film in America’7 appeared in ‘International
Literature’ journal in French. Many of his articles, i.e. ‘A Note on Genre’8, ‘La Marseillaise and its
composer’9, ‘A Great Waltz’10 etc. were published in ‘Kino’ central cinematographic paper.
In view of increased tensions between the USSR and the USA, escalating into the Cold War after the
World War II, the vast majority of Soviet artists were forced to appear at the forefront of the
aforementioned struggle. Herewith it is worth to recount the disastrous epic production
of O.P. Dovzhenko’s ‘Farewell, America!’ feature film, who was urged to take charge of this obviously
propaganda film production, underestimating his filmmaking capacities, following the Stalin’s onslaught
after Dovzhenko’s ‘Ukraine in Flames’ film release. G.O. Avenarius suffered the same fate. After his work
‘Avant-garde’ met quite a tough critical response, Avenarius published his book entitled ‘American motion
pictures at service response’, featuring a collection of articles, i.e. ‘A School of Violence and Murders’,
‘Aesthetics of Hollywood’, ‘Latin American Cinematography in struggle against Hollywood’ ‘Hollywood’s
Philosophy’, which appeared in ‘Iskusstvo Kino’ journal and ‘Sovetskaya kultura’ newspaper.
At the same time the majority of his publications were dedicated to foremost figures in the field
of world cinematography. Avenarius published a collection of articles and books, retracing life and career
of French film director Jean Renoir entitled ‘From Avant-garde to People’s Front. Renoir’s career’11 12,
‘Jean Renoir’13; as well as William Dieterle, an American film director of German origin, published at
‘Iskusstvo kino’ journal14 and ‘Kino’ paper15; David York Griffith, an American film director, screenwriter,
producer and actor appeared as ‘History Essays on Foreign Cinematography’ (Griffith, Chaplin)’16; Erich
Stroheim, an American film director, screenwriter, actor and artist – ‘Erich Stroheim’17, ‘History Essays on
Foreign Cinematography’; Т. Іnce and his School, Erich Stroheim’18; Sir Charles Spencer Chaplin, an
American actor, film director, screenwriter, producer and composer – ‘History Essays on Foreign
Cinematography’ (Griffith, Chaplin)’19, ‘Charlie Chaplin’s early films in the Soviet film distribution
network’20, ‘A Great Master’ (Chaplin’s Jubilee)’21, ‘Charles Spencer Chaplin’ (1959)22; Walt Disney
1
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(Disney with Walter Elias being an original name), an American film director, artist and producer: ‘Walt
Disney Animation’1, ‘Walt Disney and Feature Film Cinematography’, ‘Walt Disney Filmography’; French
Film Director Rene Clair (Chomette as original surname): ‘Rene Claire’2; Thomas Ince, an American film
director, screenwriter, producer and actor, i.e. ‘History Essays on Foreign Cinematography’, ‘T. Ince and
his School, Erich Stroheim’3, ‘List of Thomas Ince Feature Films within Soviet film distribution network’4.
Also G.O. Avenarius published a number of interesting works, highlighting the lives and careers of
prominent Soviet artists in broad lines, with ‘Gogol’s screen adaptations’ (1952), ‘L.M. Tolstoy screen
adaptations in foreign cinematography’’ (1953), ‘Fedir Chaliapin in front of a film camera» (1955),
‘Bernard Shaw and cinema» (1956) in particular.
In fact, in the course of his entire life G. Avenarius had been working on ‘History of World
Cinematography’, which regretfully he did not manage to finish in his lifetime.
One of the streets in the town, where ‘Bili Stovpy’ State Film Fund of the Russian Federation
(former USSR) is located, is named in honour G.O. Avenarius, as he had contributed much of his efforts to
its establishment and further development.
Even posthumously, the research and academic legacy of a genius Ukrainian and Soviet film expert
and educator G.O. Avenarius is still being found and published by national experts in motion picture arts.
For example, in 1988 a number of expert’s works appeared in one of the leading Russian periodicals, i.e.
‘Kinovedcheskije zapiski’ with particular publications of his review on ‘History of World Cinematography’
by Jorge Sadul, ‘At a New Stage’5 article dedicated to USSR State Film Fund entry to the International
Federation of Film Achieves (FIAF) back in 1957, as well as an extract from the lecture etc.
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ТВОРЧІ ЗВ’ЯЗКИ ТЕАТРУ І КІНЕМАТОГРАФУ
В УКРАЇНІ В 1920-Х РОКАХ
Volodymyr Myslavskyi, PhD of Arts
Kharkiv State Academy of Culture, Ukraine

CREATIVE RELATIONS BETWEEN THEATRE
AND CINEMATOGRAPHY IN UKRAINE IN THE 1920’S
After introduction of NEP in Ukraine, the number of artistic and literary associations and groups
gradually started to grow. The period of mid- and late 1920’s is often referred to as the
“Ukrainian renaissance”. The endeavor of establishing various artistic groups and creative
ensembles was inherent in the period of collectivist consciousness, and was encouraged by the
authorities. During the latter half of the 1920’s, creative teams tended to join their efforts at
mastering the new artistic method; they were facing similar challenges in life, and basically
elaborated the same source material. As the cinema was acquiring its own style and techniques
for depicting the reality, the modes of interaction and mutual influence of different art forms
were evolving. Such mutual influence of cinematography and theatre is analyzed in the present
article based on a broad array of little-known publications in the Ukrainian and Russian media in
the 1920’s.
Keywords: film history, the USSR, VUFKU, theater, Berezil
У другій половині 1920-х років в кінематограф інтегрувалися представники різних напрямів
українського мистецтва, найвідоміші з яких – художники О. Довженко і В. Кричевський, скульптор
І. Кавалерідзе, журналіст і драматург Г. Стабовий, театральний режисер Л. Курбас, театральні
актори А. Бучма, Н. Ужвій, І. Замичковський, П. Масоха, С. Свашенко, С. Шкурат, Д. Капка,
М. Заньковецька, М. Ляров, Д. Зєркалова та інші.
Кращі творчі сили українського кіно і театру були залучені до створення фільму «Тарас
Шевченко» (1926 р.). Ставив його за сценарієм М. Панченка і Д. Бузька досвідчений режисер
П. Чардинін, знімав один з найвідоміших вітчизняних операторів Б. Завелєв, оформляв художник
В. Кричевський, у головних ролях виступили А. Бучма, І. Замичковський, І. Худолеєв, М. Панов,
Н. Ужвій, Ю. Шумський, І. Капралов, М. Ляров, Г. Добровольський, А. Мальський, Б. Лісовий та
інші. Про масштабність батальних сцен можна судити за кількістю мундирів, виготовлених
майстернями Одеської кінофабрики: майстерні зшили 1 000 комплектів форменого одягу часів
Миколи I1. У ролі Т. Шевченка виступив актор театру «Березіль» А. Бучма. Бучма також знявся
в картині «Джиммі Хіггінс» (1928 р.), образ якого він високохудожньо втілив на сцені «Березоля»2.
Актор зіграв і в таких картинах: «Микола Джеря» (1926 р., Джеря), «Тарас Трясило» (1926 р.,
Трясило), «За стіною» (1926, реж. і вик. гол. ролі), «Проданий апетит» (1928 р., Еміль) тощо.
Театр «Березіль» дав українській кінематографії не тільки А. Бучму, але й низку інших
акторів. Артистка «Березоля» З. Пигулович, крім фільму «Синій пакет» (1926 р.), знялася в головній
ролі у фільмі «Василина» (1927 р.). Актриса Н. Ужвій зіграла другорядну роль шпигунки
Домбровської у фільмі «П.К.П.» (1926 р.) і головну роль Марії в «Тарасі Трясилі» (1926 р.). Два
молодих актори «Березоля» (С. Карпенко та П. Масоха) знялися у фільмі «Людина з лісу» (1927 р.).
Не тільки актори театру «Березіль» залучалися до зйомок. Один із найстаріших українських
театральних акторів, заслужений артист республіки І. Замичковський знімався в низці українських
фільмів: «Тарас Шевченко» (1926 р.), «Підозрілий багаж» (1928 р.) і «Два дні» (1927 р.),
в останньому актор зіграв головну роль старого лакея. Інші театральні актори також брали участь
1
2

«Тарас Шевченко» (1926). Кіно, 5, 21.
«Джіммі Гіггінз» (1924). Барикади театру, 4/5, 19-20.
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в українських кінопостановках. Артистка театру імені І. Франка В. Варецька виконала головну роль
у фільмі «Ордер на арешт» (1926 р.). Артист Одеського драмтеатру Ю. Шумський знімався
в багатьох фільмах, зокрема «Борислав сміється» (1927 р., Бенедіо). Театральна артистка
В. Маслюченко знімалася у фільмах Ялтинської кінофабрики «Муть» (1927 р.) і «Троє» (1928 р.).
Артист К. Кошевський, який працював у багатьох українських театрах, виконав декілька ролей,
зокрема в картині «За стіною» (1926 р.) він зіграв чотири ролі: слідчого, судді, прокурора і
захисника. Крім того, К. Кошевський знімався в ролі білогвардійського офіцера у фільмі «Цемент»
(1927 р.)1.
Артист О. Долинін, який почав працювати в українському кіно у фільмах «Боротьба гігантів»
(1926 р.), «Цемент» (1927 р.), «Провокатор» (1928 р.), був зарахований до штату театру «Березіль»2.
Режисер «Березоля» Л. Курбас також плідно співпрацював із ВУФКУ. Він поставив
антирелігійну комедію «Вендета» (1924 р.), у якій у головних ролях були зайняті актори «Березоля»
Й. Гірняк, С. Шагайда, А. Бабіївна. У політсатирі Л. Курбаса «Макдональд» (1924 р.) брали також
участь артисти «Березоля» А. Бучма та В. Василько. Курбас поставив агітфільм «Арсенальці»
(1925 р.), присвячений повстанню робітників київського заводу «Арсенал» проти Центральної Ради
в роки громадянської війни. Разом із Курбасом із ВУФКУ починають співпрацювати березолівці
режисер О. Перегуда і художник В. Меллер.
Паралельно Курбас працював у театрі. Спочатку він очолював один із перших українських
радянських сценічних колективів – так званий Молодий театр. Театр виступив з декларацією, суть
якої зводилася до заміни старого, дореволюційного мистецтва сцени новим мистецтвом
революційного спрямування; до протиставлення старих, як уважав Курбас, віджилих традицій
новим формам і сміливим експериментам як засад створення майбутнього, справді революційного
театру. У центрі роботи перебував актор, який ще творчо не сформувався, «не зіпсувався» рутиною і
штампом, – молодий, наївний і безпорадний з погляду високих вимог сцени, але щирий і
безпосередній у своєму прагненні відповідати цим вимогам. «Не література є засобом театру, а жест
і звук», – такою була вихідна позиція Курбаса. Курбас відпрацьовував нові можливості такого
елемента театру, як мізансцена. Його цікавила мізансцена як спосіб створення оптичної ілюзії3.
У 1927 р. він, однак, змушений був визнати: «Ми не женемося за репутацією новаторів. Маси
вимагають від нас не головоломних конструкцій, а реальних проявів життя, боротьби: наша
схильність до більш вишуканих постановок щоразу натикалася на опір з боку наших глядачів, і нам
довелося на цей факт зважати»4.
Експериментував Курбас і в театрі імені Шевченка, і в новому театрі «Березіль», де він «посучасному» ставив класику. Логічним продовженням шукань Курбаса в театрі були його фільми,
з близькою режисерові проблематикою, за участю його «власних» акторів (А. Бучма, П. Долина,
С. Шагайда, В. Чистякова, М. Пилипенко та інші). Сам Курбас незабаром відійшов від кіно, проте
багато хто з його соратників і вихованців довгий час працювали на українських кінофабриках.
Із Молодого театру прийшли А. Ватуля, П. Долина, К. Кошевський, П. Нятко, М. Терещенко,
з «Березоля» – Ф. Лопатинський, один із енергійних прихильників «лівіших» шукань Курбаса,
відомий своєю театральною постановкою «Нові йдуть» (1923 р.), де актора підміняла маса людей,
яка зображала, за задумом режисера, таке собі товариство, яке «відживає і, зогниваючи,
відмовляється від індустрії, не роблячи нічого». «Непотрібні елементи» протистояли армії
«Нових»5.
Повна відсутність сюжету, підміна вчинків і переживань людей акробатичними трюками,
цирковими номерами, зокрема, вправами на трапеції, на тросі, протягненому через зал для
глядачів, – усе це мало відобразити принцип постановки, визначений Лопатинським: «На трупах
старого виростає нове життя»6.
У своїй нестримній формотворчості, у прагненні «знищити психологізм, замінивши його
цікавим трюком, примусити аналітичні задатки глядача під час дії мовчати... не даючи йому
1

Френкель, Л. (1929). Український кіноактор. Кіно, 2, 9.
Бош, М. (1927). Український актор у кіно. Нове мистецтво, 19, 8.
3
Корнієнко, Н. (2003). Український театр ХХ століття. Київ: Видавництво «ЛДЛ», 117.
4
Курбас, Л. (1927). Шляхи Березоля. Вапліте, 3, 141–142.
5
Ф. Ч. (1923). Нові ідуть. Барикади театру, 1, 10.
6
Ф. Ч. (1923). Нові ідуть. Барикади театру, 1, 10.
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отямитися, звести роль актора до мінімуму»1, Лопатинський пішов ще далі за свого вчителя. Іншою
своєю постановкою «Машиноборці» (1924 р., за п’єсою «Руйнівники машин» Е. Толлера)
Лопатинський хотів переконати, що «найсильнішим ворогом режисури є автор, і його за будь-яку
ціну треба подолати». Прагнучи «пропустити крізь призму своєї роботи сучасне життя з його
божевільним темпом і динамікою»2, режисер показував на сцені «індустріальне видовище», у якому
актор «органічно зливався з машиною». Задум підкріплювало й оформлення: гігантське колесо,
виготовлене художником В. Меллером, яке оберталося в центрі видовища, відкривало «епізоди з
живим матеріалом», тобто з масовими сценами3 і супроводжувалося «цілком винятковими в
театральній практиці політичними маніфестаціями глядачів»4.
Відверто формалістичні принципи роботи Лопатинський намагався перенести і в кіно. Для
дебюту він узяв уже згадуваний пригодницький сценарій Г. Шкурупія «Синій пакет» (1926 р., про
події громадянської війни). У головній жіночій ролі в картині знімалася артистка «Березоля»
З. Пигулович. Паралельно Лопатинський у Києві працював над постановкою оперети «Мікадо»5.
Упевнено взявся Ф. Лопатинський і за наступну постановку – перший кіносценарій
О. Довженка «Вася-реформатор» (1926 р.), але в розпал зйомок вибухнув скандал, і режисер кинув
роботу, залишивши недосвідченого в кінотехнічних питаннях молодого автора один на один із
незрозумілим, «експериментально» закрученим планом постановки і байдужим хранителем
«секретів» ремесла оператором І. Роною.
Відомо, що Довженко не любив згодом згадувати про цю картину, викреслив її зі своєї творчої
біографії. За свідченням А. Швачки, одного з учасників знімальної групи, Довженко покинув
павільйон після першого ж дня самостійних зйомок і перестав звертати увагу на постановку
фільму6. Мотиви, що спонукали його зробити такий крок, стають очевидними, якщо згадати про
позицію художника: «Я за ту несхожість, яка є органічною властивістю натури, а
не оригінальничання»7.
Здавалося, невеликий, локальний інцидент, що стався під час постановки «Васі-реформатора»,
насправді серйозно вплинув на Ф. Лопатинського. Він навіть на деякий час повернувся в театр, і
в своїх інсценуваннях багато в чому відмовився від своїх «шедеврів». У наступних інсценуваннях
Ф. Лопатинського переважали екранізації класичних творів української літератури, трактовані без
екзальтації та претензійності.
Подібну еволюцію в методиці роботи пройшли, між іншим, і інші режисери, які потрапили
в кіно з театру, наприклад, В. Вільнер, який починав із вигадливих вистав на кшталт «Хубеане»
(1924 р., за п’єсою Р. Побединського), і особливо учень Курбаса М. Терещенко – яскравий
представник «лівого» спрямування в театральному мистецтві.
Терещенко, що співпрацював Всеукраїнським театральним комітетом (ВУТЕКОМ) і заявив про
себе як організатор масових дійств, очолював відкритий в 1921 р. театр імені Г. Михайличенка. Режисер,
як зізнавався сам, відкидав «модерніста» К. Марджанова, «стилізаторів» В. Мейєрхольда і А. Таїрова,
«диктатора» Л. Курбаса, а також «консервативний психологізм» дореволюційного театру й
проголошував ідейно-художньої основою театру «мистецтво дійства»8. На практиці це означало
насамперед повну відмову від драматурга, що «ґвалтує» волю режисера й артиста. Виконавці мали стати
«трибунами колективного мистецтва», здатними навіть «таблицею множення довести публіку до сліз»9.
Відповідно до цих принципів учасники «дійства» демонстрували на сцені «колективні
рефлекси», прагнучи «театрально оформити гасла Жовтня». Жодних конкретних персонажів у цих
рекомендаціях не було. Почуття передавалися абстраговано, за допомогою пластично-ритмічних
рухів і жестів. Умовність декорацій і костюмів була граничною.
1
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Цікаво, що серед тих, хто брав участь у розробці методу «колективної творчості», були
літератор Г. Шкурупій та художник В. Меллер. Писали для театру і Ю. Яновський, і Г. Стабовий.
Після перших, природних спалахів інтересу до діяльності цього колективу, на його адресу
прозвучала й різка критика. Ідейно-естетична порочність його платформи та творчого методу
швидко привели театр до ідеологічного і художнього краху.
У 1925 р. театр припинив своє існування, а його керівник перейшов до новоствореного
Одеського театру революції. Виступаючи у пресі з приводу планів роботи театру, Терещенко заявив,
що тепер буде ставити і класику, але «в переробці з погляду сучасності». З такою ж настановою він
незабаром приступив і до екранізації «Дорогою ціною» М. Коцюбинського і «Миколи Джері»
І. Нечуя-Левицького, але в процесі роботи долучився до прихильників «канонічного»
кінематографу, представленого здебільшого старими професіоналами. Якусь роль тут, імовірно,
зіграла полохливість новачка, що зіткнувся «таїнствами» кінематографа, а можливо, і провал
експериментів Ф. Лопатинського. Так чи інакше, але М. Терещенко сумлінно ставився
до літературних першоджерел. Сучасники відзначали, що після роботи в кінематографі він значною
мірою позбувся своїх формалістичних захоплень.
Процес розвитку українського кіно відбувався в тісному взаємовпливі та взаємозв’язку
із суміжними мистецтвами й літературою, відображаючи загальну для культурного життя того часу
атмосферу. На перших порах для літератури і мистецтва властивим було «суб’єктивне осмислення
революції», емоційне її сприйняття. Інтерес до драматичних подій виражався в алегоричних
образах, у мові, насиченій символами. Часто вживалися образи червоного прапора, червоної зірки,
серпа і молота, елементи народних казок, а також стихійні сили природи – грім, блискавка, буря,
вогонь, сонце тощо.
Значно слабше відтворювалися реальні ситуації, деталі, обстановка революційних подій, що
визначали емоційну атмосферу, а також образи учасників цих подій. Ототожнення людини і маси
відображало дух часу.
Романтичний пафос, відгук на революцію панували в українському мистецтві. Про це
повідомляла газета «Правда». У кореспонденції «Про червону романтику» йшлося про важливість
«революційного підходу в переказі історії минулих поколінь для створення нової романтики
навколо живої сучасності або недавнього минулого», про необхідність створення «нової, червоної,
революційної романтики»1.
Революційний ентузіазм найбільш піднесено, патетично відображалися спочатку
індивідуальні види творчості – поезія, образотворче мистецтво. У драматургії, театрі, кіно
специфічно агітаційні форми і жанри творів зберігалися значно довше. Літературні монтажі, жива
газета, живе кіно, агітп’єси, агітфільми, кінодекламації задовольняли потребу в сучасному
репертуарі. Високий відсоток агітп’єс серед драматичних творів тих років підтверджує статистика:
у 1922–1925 рр. із шістдесяти п’яти п’єс, надрукованих у центральних видавництвах УСРР у вигляді
окремих книг, п’ятдесят були агітаційними2.
Водночас з’являються і більш складні твори, у яких переважало абстрактно-романтичне
сприйняття революції – як казкового прибульця, що несе людям щастя. Історико-географічні
координати в таких творах були досить умовними, як і герої, позначені лише суспільним чи
службовим становищем, титулом, без будь-яких конкретно-історичних життєвих ознак.
Вражаюче ідентичні з цього погляду є і ситуації, і трактування матеріалу, і загальна
революційна «безпредметність» фільмів В. Гардіна «Поєдинок» (1923 р.), «Привид бродить по
Європі» (1923 р.), «Слюсар і канцлер» (1923 р.), а також п’єс українських драматургів «Син сови»
(1923 р.) і «Сентиментальний чорт» (1923 р.) Є. Кротевича, «Фея гіркого мигдалю» (1926 р.)
І. Кочерги, «Веселий хам» (1921 р.) і «Коли народ звільняється» (1923 р.) Я. Мамонтова.
Узаємозв’язок кіно з літературою і театром, їхній взаємовплив виявляються в цей період
у зростаючому загальному інтересі до специфічно кінематографічних засобів виразності.
«Фільми революції» (1923 р.) – так називає свою книгу відомий письменник і драматург
М. Ірчан3. Переймаючи народження літературного сценарію, він видає серію коротких новел,
стислих сюжетних «кінострічок», близьких до «віршів у прозі» і водночас позначених реалістичною
1

Гладнев (1922). О красной романтике. Правда, 230, 1.
XIII съезд Партии о кино (1924). Рабочий зритель, 19, 22.
3
Ирчан, М. (1958). Из книги «Фильмы революции». Сочинения. Москва: Советский писатель, 331-367.
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конкретикою, яскравістю образів, пластично точних, насичених відчутними зором деталями. Книга
смілива, пройнята палкою вірою в перемогу робочої влади у всьому світі, глибоко
«кінематографічна», насамперд не формальними прийомами, а внутрішнім ладом і, вочевидь,
заслуговує на спеціальне кінознавче дослідження.
Іншим прикладом є роман Ю. Яновського «Майстер корабля» (1928 р.)1, який трактує
проблеми творчості, складні питання культурного будівництва країни. У романі також використана
специфіка «кінематографічного» викладу, але головне – він цікавий думками автора про
кіномистецтво, мораль, естетику, культуру, вкладеними в уста головного персонажа Те-Ма-Кі
(Товариш майстер Кіно), думками, перейнятими глибокою зацікавленістю долею кіно.
Кінематографічними відпочатку, по суті, були твори і деяких інших українських авторів –
кіноповість Д. Бузька «Про що розповідала ротаційна» (1929) і кінороман Л. Скрипника «Інтелігент.
Екранізований роман на шість частин с прологом та епілогом» (1929 р.)2.
Безпосереднім копіюванням принципів кінематографічної побудови дії було й багато
театральних постановок. Так, Б. Глаголін відверто декларував свою роботу «під кінематограф»
у виставі «Хобо» (1924 р., за романом Е. Синклера «Самюель»; худ. А. Хвостенко-Хвостов), який
складався з двадцяти епізодів, змонтованих на різних ділянках сцени. Для постановки «Палії»
(1924 р., за п’єсою А. Луначарського; худ. М. Драк), де дія переносилася з екрана на сцену, окремі
епізоди за участю акторів театру знято на кіноплівку. Таким чином, кінематографічні вставки
в постановці перетворювалися на дієвий зображально-виражальний засіб. Окремі режисерські
прийоми просто вражали публіку: тут, як і рік тому в Харкові, опускався екран, а герої вистави,
зняті на плівку, мчали вулицями Одеси в автомобілі. Потім з-під екрана на сцену виїжджав
автомобіль і світив фарами прямо в зал, починалася справжня «театральна погоня». Кінокадри
немов відкривали вікно у великий світ, тому що це була кінохроніка тих років, яка зафіксувала види
Парижа, прем’єр-міністра Франції Ж. Клемансо тощо.
Уведення фотоперсонажів у спектаклі було одним із найяскравіших прийомів, фактично
винайдених Б. Глаголіним для його українських вистав 1920-х рр. Крім того, він удавався й до
багатьох інших суто колажних засобів: 1) «розрізання» тексту, монтаж дії з окремих епізодів
у синхронії та діахронії; 2) штучне наповнення запахами залу для глядачів; 3) актори-скульптури
оживали і включалися в дію; 4) уведення фотоперсонажів; 5) поєднання живого акторського плану
з кінематографом; 6) феєричні сцени з факелами та димовими завісами, а також справжній джазбанд, реальні спортивні змагання, справжній цирк і багато іншого.
Як до кінематографічного твору підійшов до постановки спектаклю «Нові йдуть» (1923 р., за
Е. Зозулею) Ф. Лопатинський. В афішах цей спектакль значився як грандіозний трюковий фільм на
три дії і чотири картини з прологом. В інтерв’ю журналу «Барикади театру» про свою виставу
режисер дав відповідь чотирма словами: «Точність, ясність, організованість, економія», – так він, як
зашкарублий матеріаліст, підходить до кожного художнього твору, а ширше, як до кінофільму3.
На аналогіях паралельно розвивної дії – екранної (уривки із зарубіжних фільмів) і сценічної –
будував спектакль «Композитор Нейль» (за п’єсою Г. Кауфмана) і М. Терещенко. Свідченням
вивчення досвіду майстрів кіно став «театральний відгук» режисера Л. Курбаса і художника
В. Меллера на «Монтаж атракціонів» С. Ейзенштейна. Ідеться про «монтаж перетворень»,
практично втілений у спектаклі «Жовтневий огляд» (1922 р.). Постановка мала підзаголовок
«Урочисте ігрище на два розділи і двадцять шість яв». Вистава ставилася за сценарієм, змонтованим
із низки творів російських, українських і зарубіжних письменників, драматургів і поетів.
Складниками були також балетні номери, гімнастичні вправи, хор та ін. Основна мета, якої прагли
досягти автори «Жовтневого огляду», полягала в тому, щоб у плакатній формі показати конкретну
обстановку й умови, які супроводжували революцію, відобразити відгук, який вона знайшла
в колоніальних країнах, і подати таким чином узагальнення соціально-економічних причин
Жовтневого перевороту й ставлення до нього капіталістичного світу.
Одним із найцікавіших відкриттів стало введення екрана у виставу, що надало нової
естетичної енергії. Однак Курбасові цього видалося замало. Він будував увесь спектакль
1
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за принципом кіномонтажу, використовуючи естетику експресіонізму німого кіно. Особливим
чином в інсценуванні були представлені монтаж, світло, «напливи», «великі плани», музика, як ряд
монтажних фрагментів, на які накладалися конкретні функціональні шуми. У фактуру такого майже
кінематографічного сприйняття органічно увійшов і кінотекст. Функції екрана кодували виставу
введенням реальної хроніки початку війни, яка зближувала дві реальності – справжню історичну і
відтворену засобами кінохроніки. Крім того, екран був використаний і як безпосередній фрагмент
декорації1.
За всієї плутанини, яка була в «монтажі перетворень» Л. Курбаса, як і в «монтажі атракціонів»
С. Ейзенштейна, ці роботи цікаві й повчальні як спроби молодих художників визначити візуальні
можливості кіномистецтва і долучити його до життя сучасного суспільства.
В інсценуванні «Джиммі Хіггінс» (1923 р., за Е. Синклером) Курбас використовував
кінопроекції. У цей же час у РРФСР подібними експериментами захоплювалися В. Мейєрхольд
в постановці «Земля дибки» (1923 р.) і С. Ейзенштейн в інсценуванні «На всякого мудреця досить
простоти» (1923 р.). Перший кінематографічний досвід і Ейзенштейн, і Курбас отримали під час
роботи в театрі. Ейзенштейн у межах свого спектаклю показував спеціально відзняту кіновставку
«Щоденник Глумова», а Курбас у своїй постановці використовував спеціально відзняту
короткометражку «Джиммі на кораблі» з А. Бучмою. Це кіновкраплення прочитувалося глядачами
як хронікальне свідчення, до того ж у постановці діяли під час кінодемонстрації два Джиммі:
перший – на кіноекрані, другий – на сцені2. Дві іпостасі головного героя взаємодіяли – крупний план
Джиммі-Бучми на екрані підкреслював міміку і жести Джиммі-Бучми на сцені3.
Ілюзія незалежності України від більшовицького центру за допомогою розвитку
в національно-культурному контексті допомогла українським художнім і літературним колам
згуртуватися та максимальною мірою використовувати свій творчий потенціал. Таким чином,
відбулося українське культурне відродження 1920-х рр.
Сприятливу роль у формуванні саме українського ухилу в різних творчих союзах відіграла
принципова позиція українських чиновників з-поміж націонал-комуністів, які максимально
використовували радянську політику українізації. Особлива заслуга в цьому належала наркому
освіти М. Скрипнику, який послідовно відстоював право України на національно-культурну
самобутність. У питаннях боротьби української та російської культур, яка в той час загострилася,
нарком освіти висловився однозначно: до російської культури треба ставитися як до однієї
з європейських, але варто позбутися принизливої залежності від неї, яка спричиняє до
«меншовартості» вітчизняної культури4. Водночас компартія все частіше пред’являла претензії на
повновладне управління радянською культурою і поставила за мету створити нову модель культури
й мистецтва, які б повною мірою обслуговували її ідеологічні постулати.
У 1920-ті рр. в кіномистецтві (як і в літературі та інших видах мистецтв) йшла гостра ідейноестетична боротьба. У ці роки в кінематографі існувало безліч творчих напрямків, течій. 1920-і рр. –
це роки пошуків кіномитцями художнього методу радянського мистецтва, який дозволив би
найкращим чином відобразити революцію і соціалістичну дійсність. Боротьба між творчими
напрямами радянського кіно була, в кінцевому рахунку, боротьбою за єдиний метод.
Пошуки власних шляхів кіномистецтва йшли в основному в трьох напрямках: освоєння
можливостей документації життя на основі фотографічної природи кінозображення, оволодіння
монтажем як засобом ідейного тлумачення і композиційної побудови фільму, розробки
образотворчих засобів – композиції кінокадру, його світлові і оптичні характеристики.
У цей час компартія майстерно регулює відносини між різними художніми і літературними
напрямками, залучаючи їх у дискусії про пролетарську культуру. Войовничо налаштовані численні
пролетарські і революційні культурні організації ведуть боротьбу за викорінення з культурної сцени
авангардних і модерністських груп. Ці організації внесли багато плутанини в визначення шляхів
розвитку пролетарського мистецтва. Влада і інтелігенція єдині, як ніколи в послідовному прагненні
створити антібуржуазну культуру і перевиховати глядача відповідно до знову винайденими
культурними стандартами.
1
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THE CONCEPT OF “CONTROLLED LAUGHTER”
IN THE RELATIONS OF THE SOVIET GOVERNMENT
AND THE ARTISTIC INTELLIGENTSIA AS SEEN
IN THE CASE OF THE “PERETS’” MAGAZINE IN 1945-1953
The research concerns the phenomenon of the coexistence of Soviet mass media and Soviet
propaganda during the late “Stalin era”. The main source used for the research is the satire and
humor magazine “Perets” – one of the most popular editions of the Ukrainian SSR. Using sources
from archives, we analyzed the interference of the authorities in the activity of the magazine’s
editorial board, which, based on the instructions “from above”, was supposed to “adapt” humor
as a peculiar weapon of Soviet propaganda. A particular point of the research is the overview of
the special meeting of 1948, which was devoted to “Perets’s” implementation of the tasks of its
mission from the government, so that the magazine becomes the scourge of social deficiencies,
the source of propaganda of the advantages of the socialist world over the capitalist, etc. The
Ministry of Foreign Affairs of the Ukrainian SSR’s intervention with the magazine’s activity was
especially egregious in their campaign to make sure there is “no military or state secrets in the
public infosphere”. Along with the critical response to the magazine’s activities, it can also be
shown that in certain cases the government would lobby “Perets”, supporting the editorial
board in regards to its clashes with specific people or even whole Soviet institutions.
Keywords: Soviet mass media, propaganda, “Perets” magazine.
Періодична преса СРСР відігравала важливу роль у суспільстві й була не лише засобом
масової інформації, але й потужним чинником агітації та пропаганди. Уся маса різноманітних газет
та журналів у країні, без виключення, була пронизана пропагандою радянського «світлого
майбутнього», а діяльність редколегій контролювалась тоталітарною владою, яка диктувала
журналістам плани дій (викриття зовнішніх і внутрішніх контрреволюціонерів, таврування помилок
і прорахунків господарського життя країни, заклики до підвищення самосвідомості і
самодисципліни робітників і селян, прославляння та шанування комуністичної партії та її лідерів
тощо). Не останню роль у досягненні поставлених цілей виконували різноманітні сатиричні жанри
(карикатури, памфлети, фейлетони тощо). Публіцистична сатира, що була народжена та сформована
на ґрунті сатири фольклору та літератури, перетворилася на складову сучасної літератури,
публіцистики, друкованих засобів масової інформації, радіо і телебачення. Таке поширення
публіцистичної сатири, з одного боку, є свідченням її морального і політичного впливу на суспільну
свідомість, з іншого боку свідчить про потребу народу до сміху і його активності в боротьбі проти
соціальних недоліків. Роль публіцистичної сатири значима не лише у виявленні недоліків всередині
країни, а й у міжнародному житті.
Величезної популярності в СРСР набули сатиричні журнали – їх за часи існування країни
виходило більше сотні найменувань. Кожна соціалістична республіка мала свій журнал сатири та
гумору. Наймасовішим виданням в Радянській Україні був «Перець» (другий за популярністю та
масовістю сатиричний журнал в СРСР після «Крокодила»). З року в рік тираж «Перця»
збільшувався, що свідчило про величезну популярність цього видання (1946 р. –
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50 тис. екземплярів; на початку 1953 р. – вже 125 тис.). Однак, і така чисельність не задовольняла
потребам читачів. Наприклад, у грудні 1952 р. на ім’я заступника Голови Ради Міністрів СРСР
Г. Маленкова надійшов лист від секретаря ЦК КПУ Л. Мельникова з проханням дати дозвіл на
збільшення тиражу журналу «Перець» до 150 тис. екземплярів1. Судячи з того, що перший випуск
«Перцю» накладом 150 тис. примірників вийшов лише 1955 р., прохання не було втілено у життя.
Сучасні наукові дослідження на основі нових та раніше замовчуваних джерел, значно
збагатили фактологічний матеріал про роль ЗМІ у суспільстві та дозволили на зовсім новому рівні
вести дискусії про функціонування різнорівневих газет та журналів у тоталітарній державі.
Актуальним є дослідження Ю. Колісника2, яке присвячене радянській пресі в рамках ідеологічної
політики в Україні 50-80 рр. ХХ ст. та розкриває вплив видань на масову свідомість населення.
Феномен сатиричної публіцистики як поняття у інформаційному просторі аналізує Н. І. Зикун3.
Конкретно журнал сатири та гумору «Перець» виступає об’єктом дослідження у праці
В. В. Костюка та І. О. Заноги4. На прикладі журналу автори розглядають засоби комічного: сатиру,
гумор, іронію, сарказм. Величезну значимість має дослідження К. А. Єремєєвої5, у якому
здійснюється комплексний аналіз матеріалів журналу «Перець» як елемента політичного гумору
УРСР.
Якщо тема ролі радянських видань, їхнього функціонування та впливу на суспільство,
розвиток української сатиричної публіцистики та сатиричних жанрів у ЗМІ знайшли належне
висвітлення у наукових напрацюваннях, проблема багатогранності взаємовідносин владних
структур із редакціями газет та журналів залишає широке поле для вивчення. Виходячи з того,
метою дослідження є розгляд втручань тоталітарної влади у роботу працівників українського
сатиричного журналу «Перець» часів пізнього сталінізму (1945-1953 рр.).
Історія журналу «Перець» розпочинається буремного 1941 р. Першочерговий варіант
видання – «Червоний перець, що виходив з 1922 р. у Харкові, припинив своє існування у 1934 р. –
декількох членів редакції було репресовано, а журнал заборонено. Новий «Перець» випустив
9 номерів і через війну вимушений був припинити свою діяльність, яку поновив тільки з 1943 р. Як і
всі радянські ЗМІ, журнал слугував мобілізаційним засобом, що був направлений на народний
ентузіазм для якнайшвидшої перемоги над Німеччиною та її союзниками6. Із 1945 р. «Перець»
виходив двома випусками: один раз на місяць для західних областей України та два рази для решти
території. У 1949 р. постанова ЦК КП(б)У припинила «видання спеціального випуску суспільносатиричного журналу «Перець» для західних областей України» та затвердила випуск двотижневого
журналу для всіх областей України7.
Із середини 1946 р. в СРСР розпочинається кампанія проти творчої інтелігенції, у діяльності
якої вбачалися «вплив Заходу», «західне занепадництво», «дрібнобуржуазний індивідуалізм»,
«мистецтво для мистецтва»8. Явище отримало назву «ждановщина» – за прізвищем людини, що
проводила цю кампанію у життя – Андрія Жданова.
Критика в УРСР розпочалась з критики ЦК КП(б)У та окремо відділу пропаганди та агітації.
У постанові ЦК ВКП(б) зазначалось, що досі не ліквідовані помилки в масово-політичній та
ідеологічній роботі, Управління незадовільно виконує рішення ЦК по журналах «Звезда» та
«Ленинград». Акцентувалось, що в Україні не ведеться систематична боротьба з різноманітними
формами буржуазної ідеології та націоналізму в області історії, літератури та мистецтва. План
1
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роботи Управління пропаганди та агітації намічав «покращити всю ідеологічну роботу, рішуче
посилити боротьбу проти проявів чужої нам ідеології, особливо проти буржуазного націоналізму,
низькопоклонства перед буржуазною культурою заходу, аполітизму та безідейності»1.
19 вересня 1946 р. розпочинаються гоніння на журнал «Перець» – ЦК КП(б)У видав
постанову «Про журнал сатири та гумору “Перець”». Редакції ставили у провину втрату
цілеспрямованості, відсутність відгуків на актуальні явища з життя країни. Вказувалось, що
редакція не виконує тих завдань, що поставлені взагалі перед радянським мистецтвом: «На
сторінках журналу не знаходить місця гостра сатира на зовнішніх та внутрішніх ворогів
соціалістичної Батьківщини, правильна, принципова критика недоліків у роботі радянських органів,
постановка найважливіших питань сучасності»2. У жовтні 1946 р. головним редактором видання
замість М. Карпова призначено Ф. Маківчука (цю посаду він буде займати протягом 40 років).
Діяльність редколегії «Перця» підпала під ще щільніший контроль Головного управління
у справах літератури та видавництв (Головліту). Влітку 1947 р. у звіті про виконання плану роботи
Управління пропаганди та агітації за квітень-червень поточного року вказувалося, що згідно
з розпорядженням першого секретаря ЦК КП(б)У Л. Кагановича відділ друку перевірив як редакція
журналу «Перець» виконує постанову від 19 вересня 1946 р. Результатом розпорядження стало
посилення контролю за журналом шляхом рецензування спеціально випущених сигнальних
екземплярів, для чого було виділено 20 працівників апарату ЦК3.
Спеціальна комісія вела нагляд за інформацією, що подана в «Перці», і твори, які
не відповідали цензурі, або поверталися на переробку, або вилучалися з друку. Так, у текстовому
зведенні викреслень попередньої цензури за період з 1 по 15 квітня 1947 р. опинилася стаття
О. Вишні «Не поможе, святий боже, і лойова свічка» («Перець» № 3). Підстава вилучення –
«з історичних міркувань». У Доповідній записці про явища у творах українських письменників і про
недоліки редагування книжково-журнальної продукції УРСР пояснювалося, що фейлетон О. Вишні
містить повний текст листівки «українсько-німецьких націоналістів», у якій повідомлялось про
початок нової війни у липні 1947 р. Незважаючи на те, що сам автор викриває авторів листівки, це,
як зазначається у Записці, не покращує ситуації: «… провокаційна листівка бандерівців, що містить
приписку “розмножити та розповсюдити серед віруючих”, будучи надрукованою в «Перці»,
послужила б службу не нам, а бандерівцям»4. Всупереч протидії редактора журналу Ф. Маківчука,
фейлетон було заборонено як політично шкідливий.
У 1948 р. влада втрутилася у роботу редакції загальнорадянського сатиричного журналу
«Крокодил». Постанова ЦК ВКП(б) вказувала, що редакція відірвана від радянського повсякдення
та нагадувала, що «Основним завданням журналу є боротьба з пережитками капіталізму
у свідомості людей»5.
Критика у Москві журналу «Крокодил» поставила на порядок денний перевірку діяльності й
українського видання «Перець». 28 жовтня 1948 р. у Києві відбулось засідання Управління
пропаганди та агітації ЦК КП(б)У на якому розглядалось питання про виконання завдань постанови
1946 р. про журнал сатири та гумору «Перець». Крім присутніх на засіданні працівників
Управління, відділу друку та представників редакції «Перця» на чолі з Ф. Маківчуком запрошеними
до співбесіди були члени редакцій українських газет та журналів.
Засідання було розпочато з перелічування промахів у діяльності працівників «Перця».
Зазначалось: перше враження від читання журналу дозволяло зробити висновки, що редколегія
відгукується на політичні події в УРСР та у світі в цілому. Однак, з поля зору упускається головне
та вирішальне. Представник ЦК КП(б)У І. Кіфоренко наголошував, що 1948 р., як третій
вирішальний рік післявоєнної сталінської п’ятирічки, повинен був відкрити «Перцю» «благодатне та
широке поле діяльності, щоб за допомогою їдкої сатири і гумору нещадно бичувати все те
негативне, що стоїть на шляху виконання найважливіших постанов партії і радянського уряду;
викривати «родимі плями» – спадщину старого світу – тяганину і бюрократизм, марнотратство і
1
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розкрадання громадських коштів і фондів, вульгарність, низькопоклонство перед іноземщиною
тощо»1. Незначна частина вдалих матеріалів, на думку критиків, загубилася у масі творів, що
викривляють радянську дійсність та не розкривають злободенних питань. Стосовно жанрів, що
використовуються в журналі, з боку влади також склалось негативне враження – відсутня ініціатива
по відношенню до різноманітності жанрів сатири та гумору; «Перець» обмежується лише не завжди
вдалими фейлетонами (які, у свою чергу, стосуються негативних тем); майже зовсім відсутні гнівні
викривальні памфлети; не друкуються шаржі та сатиричні фотомонтажі. У заключній частині свого
виступу І. Кіфоренко заявив, що перебудова роботи «Перця» затягнулась, а більшість можливостей
для покращення змісту журналу редакцією не використані2.
Ф. Маківчук погоджувався з переліченими недоліками. Він завірив присутніх у покращенні
змісту і тематики журналу за два роки, однак, не оминув розповіді про технічні проблеми: тормозом
в роботі редколегії також були погані фарби, сорти паперу та неприйнятні умови праці (в одній
кімнаті працювало 14 людей). Також було висловлено надію на допомогу з боку відділу пропаганди.
Присутні на нараді представники редакцій висловили свої думки щодо основних недоліків
у діяльності редакції журналу «Перець». Серед промахів називали неправильне розуміння нового,
національного характеру радянської людини-українця; прояви формалізму у роботі редколегії;
проблеми у справах з новими кадрами; неуважність до творчості письменників; зображення
підпалювачів війни у вигляді дурнів, а не у вигляді жорстоких та небезпечних ворогів. Редакції
закидали відсутність достатнього рівня вимогливості до ідейного та художнього рівня матеріалів
у журналу та небажання працювати з новими кадрами. Давалися настанови щодо характеру
пропаганди у сатиричному журналі. Зазначалось, що у радянських читачів не можна створювати
почуття страху та невпевненості. Приводився такий приклад: у місто приїхав лектор та прочитав
лекції, що викликали зворотній вплив. У слухачів склалось враження – навіщо працювати, коли
достатньо однієї бомби, щоб усе знищити. Отже, матеріли журналу не повинні були нести таку
інформацію, яка веде до залякування населення або створює почуття страху3. Щоб зробити
з журналу «Перець» знову бойовий орган сатири, нарада вирішила допомогти Ф. Маківчуку
із створенням працездатної редколегії та вирішити питання з матеріально-технічною базою.
У подальші роки редакція не обійшла втручань владних структур у свою діяльність. Для
уникнення потрапляння військових чи державних таємниць в інформаційний простір твори
«Перця», що стосувались зовнішньополітичних питань, отримували візу МЗС УРСР на публікацію
матеріалів. На адресу заступника завідуючого відділом пропаганди ЦК КП(б)У Маркевича надійшов
звіт, де зазначалось, що МЗС відмовив у візі на опублікування п’яти (!) матеріалів у «Перці» № 20
за 1951 р. Крім того, були наведені міркування щодо інших деяких творів. Не маючи зауважень
з точки зору Міністерства, відділу пропаганди та редакції журналу пропонувалось звернути увагу на
вірш В. Сосюри «В ім’я миру на землі», бо рядок «Цвіте щаслива далина комуністичною весною»
виглядає таким, що стверджує «що комунізм далеко… та не говориться яким чином народи
борються за мир, проти американо-англійських підпалювачів війни»4. Критики зазнав і вірш
П. Глазового «Тридцять чотири роки». Невдоволення цензорів викликав наступний куплет:
Строків було багато –
Всякі минають строки
Треба же уміть брехати
Тридцять чотири роки5.
Зазначалось, що і в цілому вірш написано поверхово, бо, присвячений річниці жовтневої
революції, він зводиться до того, що СРСР увесь час обмовляли та ніде не зазначені «наші успіхи
комунізму; залишені поза увагою значні події у житті країни. Нема ані слова про вітчизняну війну,
про рух за мир…»6.
Відділ друку ЦК КП(б)У не тільки завжди піддавав критиці матеріали, що були розміщені
у «Перці», але інколи ставав на бік редакції журналу. Розглянемо конкретний випадок, що відбувся
1

Центральний державний архів громадських об’єднань України. Фонд 1, Опис 70, Справа 1311, Арк. 5.
Центральний державний архів громадських об’єднань України. Фонд 1, Опис 70, Справа 1311, Арк. 14-17.
3
Центральний державний архів громадських об’єднань України. Фонд 1, Опис 70, Справа 1311, Арк. 102.
4
Центральний державний архів громадських об’єднань України. Фонд 1, Опис 24, Справа 1091, Арк. 150.
5
Центральний державний архів громадських об’єднань України. Фонд 1, Опис 24, Справа 1091, Арк. 151.
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Центральний державний архів громадських об’єднань України. Фонд 1, Опис 24, Справа 1091, Арк. 151.
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з редакцією журналу «Перець» з одного боку й українською республіканською конторою
«Союзутиль» та виконкомом Новоград-Волинської міської ради депутатів трудящих з іншого.
Останні ініціювали скаргу секретарю ЦК КП(б)У Коротченку Д. на журнал «Перець», який у № 8 за
квітень 1947 р. опублікував замітку «Два пункти», де піддав різкій критиці невідредаговану,
безграмотну за формою постанову Новоград-Волинської міськради з питань збору та заготівлі
утильсировини. Через пропущене слово у постанові змінилося смислове навантаження документу.
Але скаржники намагалися представити редакцію журналу як колектив, що «критикує не тільки
редакцію постанови, але й висміює ідею збору утильсировини для народного господарства»1 – тобто
не підтримує владну ініціативу (Постанову РНК СРСР № 1106 від 11.10.1943 р.). Завідуючий
відділом друку ЦК КП(б)У І. Сиромолотний спростував звинувачення на адресу «Перця» і звернув
увагу управляючого українською республіканською конторою «Союзутиль» на «необхідність
ретельного і безумовно грамотного відпрацювання постанов, тим більше тих, що йдуть до друку»2.
Результатом цього листування стала відміна постанови Новоград-Волинської міської ради як
«неправильної», а заступник голови виконкому міськради та секретар отримали догани як автори
невичитаного документу.
У іншому випадку відділом друку ЦК КП(б)У було розкритиковано лист редактора львівської
обласної газети «Червоний штандарт» Грушкевича. Він вважав, що критика матеріалів його
редколегії є неприпустимою компрометуючою подією для самого журналу сатири та гумору.
Редакція «Перцю» висміювала авторів рецензії на постанову у Львівському театрі імені
Заньковецької п’єси Левади «Шлях на Україну». Але Грушкевич не погоджувався з критичними
зауваженнями та наводив спростування вказаних недоліків: «Перець» «обійшов» критикою одного
з авторів (Ірина Вільде), а другого – Стефана Масляка – незаслужено образив: «Автор цієї рецензії
С. Масляк. Людям з такою ерудицією колись радили: якщо глупий – не пиши. Не пиши тим більш
рецензій»3; вік заслуженої артистки УРСР В. Любарт насправді – 49 років, а не «їй уже під сімдесят»
як вказано у сатиричному журналі. Грушкевич висловлював надію, що журнал «Перець»
перепросить перед Масляком та Любарт за «нагромадження помилок». У відповідь на лист
редактора «Червоного штандарту» завідуючий відділом друку ЦК КП(б)У І. Сиромолотний заявив,
що «редакція журналу «Перець» цілком справедливо піддала критиці газету «Червоний штандарт»
за опублікування безграмотної рецензії…»4. У свою чергу, він не втратив можливості дати
рекомендації не тільки газеті (щодо високого рівня та якості публікації матеріалів), але й
працівникам «Перцю», які допустили викривлення фактів, демонстрацію безтактовності та грубощів
у своїй критиці.
Таким чином, діяльність редколегії українського журналу сатири та гумору «Перець» була під
щільним контролем радянських органів влади, міністерств та різноманітних відомств. Матеріали
видання ретельно досліджувалися цензурою та корегувалися в інтересах комуністичної партії. Як і
всі інші ЗМІ, «Перець» слугував рупором радянської пропаганди «світлого комуністичного
майбутнього» та задавав тон офіційній сатирі в Україні. Незважаючи на це, видання збільшувало
свою популярність в народі та залишалось одним з найпопулярніших ЗМІ в країні. Подальші
розвідки пов’язані з аналізом владних розпоряджень щодо змісту та зображення образів у журналі.
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МІСЦЕ ФОЛЬКЛОРНИХ МОТИВІВ
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THE PLACE OF FOLKLORE MOTIVES
IN YURIY ILYENKO’S UKRAINIAN
POETIC CINEMA
The article is devoted to the "poetic" cinematographic work of the famous Ukrainian director
Yuriy Gerasimovich Ilyenko (1936-2010). The publication is concerned with the historiography of
the scientific problem; a place of folk motifs in the films "A well for the thirsty", "Evening on Ivan
Kupala", "White bird with a black mark"; clarified the importance of creative achievements of
Yuriy Ilenko for the cinematographic heritage of Ukraine. It is proved that in his films the director
actively appealed to the people’s symbolism, through which he comprehended the surrounding
world and human being. It is established that the folklore motifs in the films of Ilyenko, first of
all, are outlined by musical – song and instrumental – material.
Keywords: Yuri Illienko, Ukrainian poetic cinema, folklore.
Вступ. Постать відомого українського режисера Юрія Іллєнка – різностороння, неоднозначна
і, безумовно, обдарована. Його називали майстром поетичного кіно через те, що він підіймав у своїй
творчості по-справжньому глибинні теми. Іллєнка обожнювали і боялися, цінували, але не завжди
розуміли і приймали. Як дуже точно написав один з кінознавців (О. Пахльовська), «Іллєнко – це
історія українського кіно 1960-х. Історія надій та ілюзій – 1990-х. Це також історія мистецького
повстання. Історія велетня, приреченого пересуватися по трясовині...»1. Творчі здобутки Юрія
Іллєнка, особливості його сценарно-режисерського підходу у роботі над кінострічками, визначення
в них місця фольклорних мотивів стало дослідницькою метою даної публікації. Мистецтвознавчий
інтерес до професійної діяльності режисера, а також недостатня розробленість заявленої
проблематики зумовили актуальність наукової розвідки. Досягнення мети передбачає вирішення
наступних актуальних завдань:
• проаналізувати історіографію наукової проблеми;
• розглянути кращі роботи кінорежисера періоду поетичного кіно (1960-ті роки) і визначити в
них місце фолькорних мотивів;
• з’ясувати місце творчих здобутків Юрія Іллєнка серед кіномистецької спадщини України.
Аналіз останніх досліджень і публікацій доводить, що у вітчизняній історіографії проблеми
різнобічні аспекти роботи Юрія Іллєнка як оператора, сценариста і режисера неодноразово
обговорювалися українськими кінознавцями.
Насамперед варто згадати монографічне дослідження Лариси Брюховецької «Кіносвіт Юрія
Іллєнка» (Київ, 2006), де висвітлено багатогранну творчість митця (кінооператора, режисера,
сценариста, теоретика, кінодіяча, викладача, переможця міжнародних фестивалів і лауреата
державних премій). У книзі йдеться про вагомий внесок Ю. Іллєнка в українське і світове кіно;
аналізується текст, підтекст і контекст фільмів режисера, що належали до напряму поетичного кіно,
а також обставин і причин їх заборони2.
1

Пахльовська, О. (2011). Юрій Іллєнко – режисер, який анафему перетворив на молитву. УНІАН-культура,
26 червня. <http://culture.unian.ua/509953-yuriy-illenko-rejiser-yakiy-anafemu-peretvoriv-na-molitvu.html>.
2
Брюховецька, Л. (2006). Кіносвіт Юрія Іллєнка. Київ: Задруга.
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Цікавим джерелом для вивчення особистої і творчої біографії режисера слугують трьотомні
мемуари Ю. Іллєнка «Доповідна Апостолові Петру» (Тернопіль, 2008). Цей гострий і відвертий
публіцистичний твір розповідає про дитинство митця, його творчі контакти і непрості стосунки
з оточуючими. У книзі зібрано фрагменти здійснених і непоставлених сценарієв, розкадровки
до фільмів та малюнки самого режисера. «У ваших руках харалужний роман-хараман, а не глевка,
недопечена цеглина мемуарів, – писав про свій мемуарно-філософський твір автор. – Хараманами
баба Надя називала мої вигадки про те, чого не було і не могло бути. […] Першою бомбою війни
вибиває камінець з провінційного чумацького шляху – мале хлопча – і жбурдяє наосліп у веремію
гучних учт. З вишколу тих кривавих звитяг і людожерських бенкетів хлопча виходить яничаром.
Елітним яничаром. Фатум спокушає нью-яничарина – кидає на ту саму потрощену черкаську сошу –
чумацький шлях, аби остаточно зруйнувати його і не залишити про нього і гадки. Яничар раптом
усвідомлює, що він є відсутнім каменем з тієї соші, яку торували віками його предки. Яничар
починає роз’яничарюватися. Ціною ризиків, не сумісних з життям. Знов стає українцем. Елітним
українцем, націоналістом, націократом»1.
Постать Ю. Іллєнка як культового діяча вітчизняної кіномистецької школи було розглянуто
у наукових публікаціях Миколи Борща2, Оксани Бут, Ігоря Грабовича3, Христини Костюк, Оксани
Пахльовської4, Ольги Ямборко5 та інших дослідників. Ними було визначено основні віхи його
особистого і творчого життя, надано об’єктивну оцінку операторській, сценарній та режисерській
роботі, з’ясовано концепцію авторського бачення окремих подій і постатей в історії України.
Цінні свідоцтва щодо професійної долі Юрія Іллєнка можна віднайти у спогадах його колег
по сценічному майданчику. Насамперед, це інтерв’ю актриси Людмили Єфименко (дружини
митця)6, режисера, сценариста і кінооператора Вадима Іллєнка (брата)7, художника і сценографа
Сергія Якутовича8. Ними було оприлюднено нові, раніше невідомі широкому кіномистецькому
загалу факти з життя і творчості героя нашої розповіді (підготовка та процес зйомки фільмів, участь
режисера у громадському і політичному житті України тощо).
Отже, незважаючи на великий шар накопиченої інформації щодо різнобічної діяльності
Ю. Іллєнка, вважаємо, що роль і значення фольклорних мотивів у творчості режисера було
розглянуто дослідниками побіжно. Саме тому, заявлена проблема заслуговує на більш уважне
наукове вивчення.
Виклад основного матеріалу. З офіційної біографії Ю. Іллєнка відомо, що після закінчення
у 1960 році операторського відділення ВДІКу (зараз Всеросійський державний інститут
кінемотографії ім. С. Герасимова) по класу Б. Волчека та С. Урусевського, він того ж року
дебютував як оператор у художній стрічці Я. Сегеля «Прощавайте голуби». Саме вона принесла
йому перші професійні нагороди на Міжнародних фестивалях у Празі (Чехія) та Локарно
(Швейцарія).
Знайомство із фольклорною тематикою у кіно відбулося для Іллєнка під час його роботи
у проекті С. Параджанова «Тіні забутих предків» (1963). Після успіху кінокартини, яка поклала
початок українській школі поетичного кіно, талановитий оператор залишився працювати на
1

Юрка Іллєнка Доповідна Апостолові Петру. Книжкова хата.
<https://knygy.com.ua/index.php?productID=9789661002387>.
2
Борщ, М. Юрій Іллєнко народився в Черкасах і став одним з кращих режисерів світу. Черкаський край.
<http://old.kray.ck.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=763:2011-07-22-08-46-16&catid=
9:suspilstvo&Itemid=54>.
3
Бут, О. (2010). Пісенний образ в українському кіно. Кіно-театр, 4, 18–19; Грабович, І. Юрій Іллєнко. Кіно
для спраглих. Національна спілка кіноматографістів України.
<http://www.ukrkino.com.ua/kinotext/articles/?id=2088>.
4
Костюк, Х. (2013). Містичі мотиви у творчості Юрія Іллєнка. Українознавчий альманах, вип. 11, 202–204;
Пахльовська, О. (2011). Юрій Іллєнко – режисер, який анафему перетворив на молитву. УНІАН-культура, 26
червня. <http://culture.unian.ua/509953-yuriy-illenko-rejiser-yakiy-anafemu-peretvoriv-na-molitvu.html>.
5
Ямборко, О. (2010). Бароко у фільмі «Молитва за гетьмана Мазепу»: стиль і стилізація. Кіно-театр, 4, 9–11.
6
Бондарчук, Л. (2011). Актриса Людмила Ефименко: «При жизни Юрий Ильенко верил, что перемены к
лучшему в Украине не за горами!». Зеркало недели, 23 сентября, 3.
7
Іллєнко, В. (2002). Досвід роботи над зображально-пластичним рядом кінофільму «Вечір на Івана Купала».
Кіно-театр, 3, 47–50.
8
Якутович, С. (2010). «Ильенко мучал и первую, и вторую жену…». Газета по-українські, 25 червня, 2.
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Київській кіностудії ім. О. Довженка не лише як фахівець з кіно- і відеоапаратури, але й як режисер.
Дебютною роботою Ю. Іллєнка сценариста і постановника стала метафорична й алегорична стрічка
з мінімалістичним використанням звуку «Криниця для спраглих» (1965) за сценарієм Івана Драча.
Творчість останнього, на думку кінознавця Л. Брюховецької, вабила драматургічним змістом
не лише Ю. Іллєнка, а й інших талановитих кіномитців через те, що сприяла «національній
самобутності українського кіно»1.
У «Криниці для спраглих» Іллєнко активно звертається до народної символіки (криниця як
джерело життя; труна як човен; вітряк як обертання, циклічність руху) і крізь неї осмислює світ і
людське буття. За визначенням дослідниці Х. Костюк, Іллєнко не прагнув відображення об’єктивної
дійсності, а створював власне бачення оточуючого світу, «далеке від безпосереднього відображення
предметної і психологічної правдоподібності»2.
Фольклорні мотиви (відображення світу народних думок, уявлень, почуттів, переживань,
фантазій тощо) набувають у кінострічці вагомого значення і безпосередньо пов’зяні з землею
(остання виступає в режисера алегоричним символом – домівкою, колискою). Проводячи мистецькі
паралелі між «Криницею для спралих» Ю. Іллєнка та класикою кінопоетичного жанру – «Землею»
О. Довженка, вже згадувана нами Л. Брюховецька зазначала: «Якщо у Довженка землю вбивали,
тому що земля була власністю, яка дуже високо цінувалася, то в «Криниці для спраглих» всі сини
головного героя покинули землю – вона залишилася нікому не потрібною. Режисер зосередив увагу
на проблемі міграції молоді, яка залишаючи рідні оселі, забула про них, а заодно й про покинутих
батьків. Українське село, яке завжди було осередком краси, заносить піском. Криниця, з якої люди
століттями пили воду, замулюється»3.
1968 року Іллєнко зфільмував кінокартину «Вечір на Івана Купала», яка відобразила всі
найважливіші мистецькі принципи режисера й стала вибухом його сміливого творчого
експерименту: автор відмовивися від фільма-ілюстрації на користь демонстрації «враження
режисера від зустрічі з класичним твором літератури»4. Художнє кінополотно було створено за
мотивами однойменної повісті М. Гоголя і розповідало класичну притчу про людину, яка уклала
угоду з нечистою силою. Своєрідна феєрична історія українського доктора Фауста, на тлі якої
розгортаються символічні для України події: козацьке життя, татарські набіги, побут
потьомкінських селищ, поломництва до Києво-Печерської Лаври тощо. На думку дослідника
М. Борща, через призму обдарування Іллєнка «Вечір на Івана Купала» «вийшов за межі історії
однієї людини й переріс у міфологічну історію України»5. На жаль, фільм було заборонено, і
не лише з причин естетичних, але й концептуальних. «Катерина ІІ у вигляді карлиці, їдучи в кареті
потьомкінськими селами, вимагає, щоб «її народ танцював гопака», – писав вже згадуваний
М. Борщ. – Тобто Іллєнко зробив зухвалу спробу торкнутися забороненої сфери. Гротескне
тлумачення постаті російської імператриці не могло пройти непоміченим. Офіційна радянська
ідеологія, ведучи свій родовід із 1917-го року, категорично не дозволяла висміювати російських
імператорів, а тим більше виявляти інтерес до такої теми, як колоніальна політика Москви...»6.
Відомо, що основний відеоматеріал до стрічки Ю. Іллєнко знімав в урочищах біля села Бучак
Черкаської області, частина якого була згодом затоплена Канівським водосховищем. Кінокартина
добре структурована. На думку кінознавця І. Грабовича, історія головних героїв – селян Петра і
Пидорки – не зводиться до приватного випадку, через них режисер демонструє долю України, на
жаль, не підвласної місцевим мешканцям. «Вечір на Івана Купала» має свій особливий ритм, – пише
дослідник, дія тут може розгортатися стрімко, а може тупцюватися на місці. Інколи здається, що
стрічка просто танцює, вслухаючись тільки у їй чутну музику. Зображення також трансформується –
1
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Брюховецька, Л. (2006). Кіносвіт Юрія Іллєнка. Київ: Задруга, 63.
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Брюховецька, Л. (2006). Юрій Іллєнко-сценарист. Кіно-театр, 3, 42.
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ніби фільм, його фізичне тіло, сама плівка мімікрують під фантастичну реальність, змінюються під її
впливом, аби, зрештою, стати нею...»1.
Фільм, насичений різноманітними етнографічними елементами та фольклорними мотивами,
водночас вражає сюрреалістичним зображенням. Головний оператор стрічки Вадим Іллєнко
згадував: «В щоденній практичній роботі на знімальному майданчику доводилося витрачати багато
зусиль на трансформацію всіх видів натури в потрібному нам напрямку. Тут і підфарбовування
листя берез, і сотні лампочок – «світлячків» у любовній сцені Петра й Пидорки, й підфарбовування
корів у різноманітні кольори, і фарбування «омели» на вербах, і підфарбовування бронзою пшениці
в епізоді «Царський поїзд», і випалювання трави – фарбування великих площ у червоне і чорне, і
декоративне оформлення двох пагорбів: яскраво-синього (волошки) – для Петра і яскраво-червоного
(маки) – для Пидорки...»2.
Особливу увагу у стрічці привертають фольклорні персонажи нечистої сили – відьми,
Басаврюка. Останній отримує в сюжеті фільму «розвиток від фольклорного чорта до образу
вселенського Зла, глобального явища, яке присутнє всюди і завжди у різних подобах, вичікуючи
момент, коли жертва прийде до пограничного стану»3.
Яскравого автентичного колориту додала кінострічці музика вітчизняного композитора
Леоніда Грабовського – відомого представника композиторської групи «київський авангард». Він
створив для фільму унікальну систему алгоритмічної композиції, користуючись широким спектром
фольклорних музично-виражальних засобів. Серед характерних стильових рис Л. Грабовського
можна назвати незвичайні комбінації інструментів (академічних і народних) та експерименти
з тембровим звучанням, застосування полігармонії, «терпкої» мелодики, контрапункти.
1971 року у співавторстві з Іваном Миколайчуком Юрій Іллєнко написав сценарій до фільму
«Білий птах з чорною ознакою». Сюжетом для стрічки слугувала історія родини Дзвонарів
з Буковини, в якій з початком Другої світової війни троє синів головного героя (Лесь Дзвонар –
актор Олександр Плотников) опиняються по різні боки барикад: Петро (Іван Миколайчук) йде у
Червону Армію, Орест (Богдан Ступка) прилучається до УПА-ОУН, Георгій (Михайло Іллєнко)
залишається осторонь. «Відомо з яким пієтетом ставився актор [І. Миколайчук – авт.] до своїх
земляків, – писала про історію створення фільму Л. Брюховецька. – До рідної, землі, й тому історія
буковинської родини була для нього не вигидкою, а трепетною реальністю. Це, звичайно,
не означало, що мала з’явитися документальна розповідь про складний історичний період. Річ у тім,
що історія ця, як і свого часу «Тіні забутих предків», мала постати в поетичному ключі, а сім’я
Дзвонарів уособити долю всього карпатського краю»4.
Фольклорні мотиви у стрічці, насамперед, окреслені музичним матеріалом. Зокрема, укладач
(І. Миколайчук) використав народні пісні та інструментальну музику у виконанні оркестру
музикантів-аматорів з села Глиниця Кіцманського району Чернівецької області. Причому, самі
музиканти в кадрі не з’являлися, звучала лише їхня музика; ансамблем ставала родина Дзвонарів
(актори насправді грали на музичних інструментах). За визначенням кінокритиків, «ансамбль став
у фільмі багатофункціональним явищем – і чинником сюжетного розвитку та емоційного
піднесення, і водночас символом незнищеності людського духу»5. «На початку фільму старий
Дзвонар з синами грає на ярмарку, сподіваючись, що саме тут знайдуться охочі взяти його хлопців
у найми, – пише Л. Брюховецька. Дзвонарі також грають сабаш на весіллі в Дани, і гра буквально
електризує атмосферу; музика, яка стала лейтмотивом фільму, викликає емоції й чуттєвість
у ставленні до героїв. Автори, аби підкреслити темну суть Ореста, начебто й засуджували його як
відступника, однак сабаш звучав як домінанта, визначальний момент в його характеристиці –
людина, яка так грає, так відчуває силу й багатство музики, не може бути ворогом свого народу»6.
Варто підкреслити, що доля художніх кінополотен створених Ю. Іллєнком у 1960-х роках
склалася досить трагічно. «Криницю для спраглих» постановою ЦК КПУ було заборонено на
22 роки. Головну тему кінотвору – невтішний прогноз щодо майбутнього України – зникнення села,
1
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6
Брюховецька, Л. (2006). Кіносвіт Юрія Іллєнка. Київ: Задруга, 109-110.
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було визнано «ідейним збоченням». Витрачені на постановку кошти «списали на збитки»1.
На 18 років було покладено на полицю «Вечір на Івана Купала» (реабілітовано 1988 року на
кінофестивалі у Сан-Франциско (США), де він здобув заслужену нагороду). «Білий птах з чорною
ознакою» був презентований на VІІ Московському кінофестивалі (1971), отримав золоту медаль, але
доступ до його внутрішнього прокату був обмежений.
Підсумовуючи викладений у публікації матеріал, закцентуємо на наступних висновках:
1. Аналіз джерельної бази досліджуваної теми довів, що основні віхи творчого і особистого
життя Юрія Іллєнка неодноразово ставали предметом обговорення у наукових публікаціях
вітчизняних кінознавців. Водночас, місце фольклорних мотивів у кінотворчості режисера 1960-х
років було розглянуто в них досить побіжно й потребувало більш уважного вивчення.
2. Поетичну кінотворчість Юрія Іллєнка визначеного періоду можна вважати одним
з найкращих етапів у мистецькій долі режисера. У таких стрічках як «Криниця для спраглих», «Вечір
на Івана Купала» та «Білий птах з чорною ознакою» у контексті режисерського експерименту, досить
вдало переплелися сюрреалістичні елементи та екзотичний етнографічний колорит. Останнє цілком
сприяло розкриттю правди народного життя; світлові спецефекти, фольклорна музика та аванградні
твори українських композиторів підсилили загальний тон звучання кінополотен.
3. У контексті кіномистецької спадщини України, творчість Юрія Іллєнка займає вагоме місце
поряд з такими відомими іменами як Леонід Осика, Іван Миколайчук, Сергій Параджанов тощо.
Художні фільми Іллєнка свідчать про нього як про талановитого винахідника нової сценарної форми
та модерної екранної мови, професіонала, який вправно поєднував сучасну і історичну тематику,
художні порівняння та метафори.
Певна річ, визначення місця фольклорних мотивів в українському поетичному кіно Юрія
Іллєнка 1960-х років, не обмежується лише даною публікацією, а тому заявлена наукова проблема
вимагає глибшого дослідницького аналізу з подальшим відображенням отриманих результатів
у спеціалізованих монографіях з теорії та історії вітчизняного кіномистецтва.
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CONCEPT OF EVIL CHILD CHARACTER:
CINEMATOGRAPHIC VARIABILITIES
IN HORROR MOVIES.
The article considers one of the main themes of modern horror culture: evil embodied in the
child character. In the context of the subject, the most revealing are movies, where
the incarnation of Evil reaches its climax, namely, those whose plot develops around the main
concept of Christian eschatology – the coming of the Antichrist. Considered screen works
emphasize the question of the "normal" nature of an ordinary child and the presence in it
of principles, which eventually lead to total disaster. The movies are analyzed not only from the
point of view of thematic content and used symbols, but also through review of the expressive
means of cinema that are used to achieve the frightening effect: drama, editing, frame
composition, etc.
Keywords: evil, child, horror, Antichrist, montage.
Реалізований в кінематографі концепт «Зло в образі дитини», яка виокремлена з середовища
однолітків, пердусім ґрунтується у належності поняття «зло» до основоположних етичних і
світоглядних обґрунтувань універсалій культури. У різних джерелах саме традиції культури і
принципи буття в ній (суспільний аспект співіснування) трактуються як такі, що зумовлюють
однозначну негативність щодо пов’язаних зі злом індивідами, процесами чи явищами, оскільки вони
суперечать і протиставляються прийнятим в ній нормам етики і моралі. При цьому «зло осмислюється
синтетично – через тотальні образи, які вбирають в себе всі види руйнування і шкоди.., і аналітично –
через розпад цілісної індивідуальності на окремі якості – пороки»1. Головним чином, до поля уваги
потрапляє зло, що чиниться індивідом, – персоніфіковане, що криється у самому суб’єкті і породжує
довкола себе, можна сказати, наслідкові концентричні кола деструктивного характеру (більш чи менш
агресивного психологічного тиску, фізичного і соціального зла з супроводжуючими переживаннями й
емоціями тощо) в особистісному (відсутність гармонії між духовними і фізичними якостями),
соціальному (загроза деградуючого переродження соціуму) і навіть містично-космічному вимірах.
Останній фактор у «Новій філософській енциклопедії» трактовано «як безособовий хаос, що загрожує
світовому порядку, відстала матерія чи ворожа людині духовна сутність, що викликає природні
катаклізм»2. Ці аспекти, тією чи іншою мірою втілені в дитині, надають центральним персонажам
обраного тематичного кола фільму жахів рис архетипу Жахливої дитини. Його небезпечність для
оточуючих тим більша, чим більше зовнішній образ віддалений від «звичного» образу Зла –
чудовиська чи демонічної істоти (принцип відсутності очевидної загрози, а відтак і потреби захисту).
У такому випадку обрана для сюжету дитяча зовнішність є лишень вдалою маскою. При цьому Зло
в дитині набуває метафізичних і містичних ознак, якщо втілюється у індивіді, чиї якості від появи
в сюжеті стабільні, а проекція внутрішніх деформацій на оточуючий світ визначається тільки
можливостями впливу на нього у власних цілях.
1
2

Скрипник, А.П. (2001). Зло. Этика: Энциклопедический словарь. Москва, 154.
Скрипник, А.П. (2001). Зло. Этика: Энциклопедический словарь. Москва, 154.
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У контексті обраної проблеми найбільш показовими видаються стрічки, де земне втілення Зла
досягає свого апогею, а саме ті, сюжет котрих розвивається довкола основного конценпту
християнської есхатології – пришестя Антихриста. Найбільш лякаючими та впливовими зразками
сучасного хорору є фільми, присвячені саме дитячим рокам анти-месії, так би мовити, періоду його
становлення.
Не зважаючи на не надто великий масив стрічок, котрі репрезентують безпосередньо постать
Антихриста, їх місце у розгляді проблеми дитини як носія Зла є вкрай важливим, адже вони
демонструють, так би мовити, максимамальну концентрацію деструктивних потойбічних сил
у дитячій постаті та підготовлюють глядача до подальшого розвитку негативних дитячих образів
на екрані.
Першою ластівкою окресленого тематичного напряму є стрічка «Омен», знята 1976 року
Річардом Доннером. Кінематограф жахів попереднього десятиліття уже звертався до негативного
образу дитини. Проте це перший випадок, коли головним діючим злом виступає саме дитина, у той
час, коли в «Екзорцисті» В. Фрідкіна – це демон, а в «Дитині Розмарі» Р. Поланського – сатанинська
секта. Відповідно зміщено і акцент – від трактування дитини як мимовільного носія зла до образу
апріорі «диявольської дитини»: у містичному розгортанні сюжету відбувся модифікуючий синтез
раніше втілених у кінематографі версій вторгнення чужорідності у традиційний людський світ.
На перший погляд, історія про те, як у сім’ї дипломата Роберта Торна зростає Антихрист (не
рідна дитина подружжя, а підмінений у пологовому будинку за згодою батька хлопчик«сирота»), відтворює звичайні для усиновлення ситуації – початкове обожнювання й нюанси
відчуження у випадку наступної власної вагітності матері. Та довкола малюка розгортаються дивні і
лякаючі події: його няня накладає на себе руки під час дитячого свята, невротичний напад у Деміена
викликає бажання батьків бути присутніми у церкві, тварини в зоопарку агресивно на нього
реагують, дивний священик попереджує дипломата про сутність дитини, та переконаний атеїст Торн
тривалий час не звертає на це уваги і т. Стрічка апелює насамперед до страху перед пришестям сина
диявола у подобі зовні звичайної дитини, який максимально користується тим, що дорослі не вірять
навіть у ймовірність такої ситуації. Фактична відсутність особливих спецефектів, продовжує лінію
максимальної «уреальненості» подій, закладену у хорорі 60-х. На відміну від стрічок попередніх
років, які пропонували, так чи інакше, хеппі-енд (Розмарі знаходить у собі сили прийняти свого
сина, а священики рятують Ріган), то у «Омені» щаслива розв’язка неможлива: у Деміена немає
жодних теплих почуттів до своїх прийомних батьків, а його помічники – легко замінювані лише
гвинтики в механізмі, тому також не цінуються. Цим забезпечено враження абсолютної безвиході.
Відповідна задуму атмосфера формується вже з початкових кадрів завдяки комплексу
аудіовізуальних засобів. Перший супроводжуючий титри музичний трек, трансформуючи достатньо
класичний початок у зловіще заклинання, створює важливий смисловий колорит для білих титрів на
чорному фоні. Його лиховісний відтінок посилює поява кривавого відблиску, що перетворює
темний силует дитини на перевернутий хрест в її тіні. Відповідно й монотонне скандування
основної фрази отримує у своїй важкості асоціацію чи то набатними дзвонами, чи закарбованої
у світовій класиці алегорією ненависті – темою танцю рицарів з «Ромео і Джульєтти»
С. Прокоф’єва, тим більше, що мелодичні лінії вокальних партій або абсолютно неприродно
«заломлюються», або, досягаючи верхньої межі діапазону, звучать майже як крик. Втім, у різних
сценах початковий мелодичний фрагмент має різне емоційне значення, у різних варіантах
провіщуючи лихе або посилюючи напругу. Більше того, іноді композитор докорінно трансформує
експресивну чи символічну сутність цього лейтмотиву. Так, у епізоді усвідомлення Робертом втрати
дружини він виявляє надзвичайну ніжність почуттів дипломата, а в епізоді повернення до Лондона
з кинджалами – невідворотність потреби здійснення жертви.
Величезну роль природно відіграє монтажна драматургія. Так, зіставлення початкових титрів
з крупним планом солідного чоловіка, що, переживаючи, поспішає кудись у Римі в 6 годині ранку
6 червня – за переведення в середній план знижує рівень концентрації на його фігурі як
композиційному центрі, але не знижує рівень експресивності, переводячи образні сенси у площину
повсякденних реалій. Ця модуляція пом᾽якшена й дещо відстороненим голосом за кадром
з деталями смерті дитини. Напруга утримується і у викликаючому замилування кадрі з немовлям на
руках черниці, у яке напружено вглядається з заднього плану «пан посол». Натяк на непевність
ситуації надає усвідомлення, що це – відображення у дзеркалі, тим більше, що священик говорить
з тіні, оскільки його торс зміщений від центру по діагоналі в край кадру. На це ж вказує й інший
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нюанс – прозора стіна між Торном і дитиною з її опікункою, тоді як священик говорить майже з-за
спини і також з краю кадру, викликаючи асоціацію з традиціями зображення «диявольського
нашіптування». Цей початковий фрагмент показовий в аспекті режисерських знахідок –
балансування відбувається на межі одночасного утримання і поступового послаблення напруги
в реакціях персонажів; надалі така подвійність відіграватиме значну роль у багатьох ситуаціях.
Локальна розв’язка в епізоді принесення немовляти до Кеті привносить певну ідилічність: три
крупних плани мимоволі асоціюються з моделями зображень «Святого сімейства», але саме дитина
плачем розбалансує цілісність.
«Стрибок» до наступного монтажного кадру – епізоду призначення послом у Лондон –
підкреслює непомітно минулий час і змушує не замислюватись на деталях цього призначення.
Режисер акцентує інше. У загальному плані кадр з одяганням на столі малюка у пальто означає те,
шо в сім’ї він піднятий «на п’єдестал». На осмислення символічної перспективи спрямований і
монтажне щеплення з загальним планом вулиць Лондона – міста, що досьогодні символізує осердя
монархічно-імперської системи. Майже водночас створена ще одна важлива смислова паралель:
в оголошенні Кеті своїх амбіцій щодо чоловіка (бажання бачити його президентом США)
виявляється не тільки марнославне владолюбство, притаманне цій добропорядній парі, а й
програмується майбутнє просування Деміена. На цій фазі розгортання ще прихованого конфлікту
природними є ідилічні сімейні сцени, причому такий експресивний тон посилено операторськими
засобами – чудовими пасторальними пейзажами або демонстрацією знімків щасливої родини.
Фазова драматургія зумовлює наступний «стрибок» до епізоду святкування дня народження,
де Деміен демонструє цілком яскраві і невимушені дитячі емоції, а фотограф озвучує
сакраментальне враження: «незрозуміло, чи це просто спадкоємець мільйонів Торна, чи новий
Христос». З цього моменту починається «вклинення» містики в поведінку різних персонажів: чи то
ревнощі матері, чи то поява – невідомо звідки – чорної собаки провокують самогубство няні. Ця
кульмінація монтажної фрази здійснена як «вихоплення» оператором деталі, що дозволило
режисеру сформувати ефект погляду очі-в-очі тварини і няні як концентрації на способі і сутності
диявольського впливу (знищення конкретної людини); надалі, у поглядах Деміена, він отримає
значення візуального узагальнення, що помітно майже одразу, коли хлопчик із захисних обіймів
батьків спостерігає за тією ж собакою і вітає її жестом руки. Згодом застосування крупних планів
обличчя малого із особливим фокусуванням на його очах мають першорядне значення у сцені перед
нападом на матір у машині перед церквою (вражаюча гра маленького актора від нагнітання
в персонажі страху до демонстрації агресивного захисту з суто «звірячим» дряпанням у створенні
максимально нестійкої внутрікадрової композиції), епізодах у сафарі-парку з аналогічними
прийомами тощо.
Надалі нарощення рівня експресивності також відбувається за принципом фазової драматургії,
але ускладнюється принципами паралельних монтажу і драматургії. У цьому Р. Доннер пішов вже
апробованим у «Екзорцисті» шляхом і досяг необхідної ефективності завдяки більшому
розгалуженню й, так би мовити, просторовому розпорошенню сюжетних ліній – гувернантки Бейлок
у охороні Деміена і її закономірного переходу від стриманої майже-зверхності до агресії щодо його
прийомних батьків, спілкування Торна з отцем Бременом і фотографом Кітом Дженінгсом чи
епізодично з археологом Бугенхагеном, особистої мікролінії фотографа та ін. Відсутність же
спецефектів як таких сповна компенсується ефектом введення цілком реальних деталей, деякі з яких
унаочнюють матеріалізацію смертельних загроз (проявлені фотографії), або мають значення чітких
містичних символів (дальній план з церквою, у яку вглядається Деміен, нагадує пам’ятник на
кладовищі; ротвеллер у домі і собаки на кладовищі однозначно символізують містичних пекельних
псів; закриті ворота і церква у спробі порятунку Бремена є символом закритої для відступника
освяченої землі, а вітер і блискавка у цій конкретній ситуації – диявольського переслідування тощо).
Трансформації ж у психології і сутності образів, особливо у ході розробки сприйняття Торнами неїх дитини, є вдалим і при цьому дзеркально зворотнім продовженням «параної» Розмарі (варто
звернути увагу на констатацію Кеті тривоги з приводу розладів її психіки після відвідин сафаріпарку). Адекватно сприйнятими знаками є хіба що родимі плями у формі трьох шестірок. Натомість
надмірна затятість на містичних цитатах і метафорах у цитуванні Бременом віршованих пророцтв
з «Одкровення» – укорінених у масовій свідомості певного покоління і водночас не менше чужих
йому релігійних символів, як і показ фотографом вихоплених з потойбіччя деталей не сприяють
сприйняттю реалій аж до певного часу, що вказує на залучення режисером і сценаристом мотиву
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необхідності подолання упередженості до сакральних знань. А обклеєна сторінками з Біблії і
намальованими на її дверях 47 хрестами кімната, в якій жив Бремен, поглиблює думку посла про
параноїдальну ненормальність священика. І саме незнання й відчуженість щодо них є важливою
драматургічно-сценарним акцентом у нагнітанні страху майже до останнього епізоду картини. Та
режисер не відмовляється від апелювання до символічних планів. Так, чудово застосована
операторська зйомка зверху пейзажу з монастирем і отарою овечок як створюючий ілюзію виходу в
іншу, божественну реальність кадр стає метафорою внаслідок наступного ряду зі скаліченим
пожежею Спілетто й іншим монахом, що, пояснюючи його провину, цитує пророцтво-вирок
пастирю, що залишає «своє стадо». Завершують цей епізод кадри зі дзвоном у поєднанні
з католицьким піснеспівом, в якому, символізуючи відкриття істини, за вікном дзвіниці
відкривається пейзаж з горами на тлі захмареного неба. Фактор замикання певних образносимволічних кіл зі збереженням майже буквальних аналогій у режисерській драматургії відіграє
значну роль, очевидно, з розрахунку на зіставлення символічних значень тих чи інших подій.
Зокрема, він виявляється у епізоді на кладовищі: Торн і Дженінгс, перелізаючи через паркан,
створюють аналогію зі згаданою ситуацією за участі отця Бремена, але час і місце зйомок – ніч і
кладовище – символізують порушення кордонів зони сутінок і темряви та виявлення в ній схованої
істини. Так само і композиційно важливі заключні титри з початковим треком, який після всього
сприймається як вираз невідворотності і зверхності водночас, а останній титр з назвою фільму
«ставить крапку»: «Омен» – «Знамення». «Маючий очі та побачить …».
Отже, Деміен виявляється персонажем другого плану, спостерігачем подій і поведінки
дорослих, які до пори на здатні зафіксувати у власній свідомості його суті як Антихриста, що навіть
не потребує вдаватися до маніпулювання їх психікою чи, тим більше, тиснути на них задля власної
користі. Все здійснюють самі дорослі, як, наприклад, Кеті, яка повідомляє про своє небажання мати
дітей одночасно зі звісткою про те, що вагітна, або ж кількаразовий показ крупним планом очей
гувернантки, що ставлять під сумнів, чи Деміен збив Кеті з власної волі, чи це результат її гіпнозу
(загалом крупні плани виконують основну роль у показі психологічних змін в поведінках
персонажів чи подальших трагедіях). Продовження ж у сюжеті мотиву пов’язування істини про
дитину з певним географічним ареалом (Близьким Сходом) і доступною внаслідок археологічних
розкопок інформацією про древнє зло вказують на окреслення в кінематографі ще одної тенденції,
безпосередньо спровокованої геополітичними процесами. І в цьому – втілена в кіноверсії ЗельцераДоннера найжахливіша реалія сьогодення. Не дарма у фінальному кадрі Деміен стоїть поруч
з президентом, котрий, вочевидь, усиновить його. Так зло проникає у найвищі ешелони влади; так
нишком ламаються останні перепони на шляху до всесвітньої катастрофи.
Постать Деміена – важлива ланка у розвитку образу enfant terrible. Він – уособлення
перехідного етапу між пасивним підлітковим бунтом, котрий спрямований передусім на викликання
шоку у старшого покоління, та «неусвідомленим вбивством» як складовою частиною ігор та/або
пізнання світу для персонажів, що надалі виникають на екрані. Творці стрічки через образ Деміена
ще не піднімають питання про здатність дитини коїти зло у його найвищому прояві – позбавлення
життя людської істоти, та все ж таки антихрист несе зло згідно свого визначення, є інфернальною
постаттю і відособлений від інших персонажів. В «Омені» звернення до традиційної релігії
(передусім – до християнства) подається як єдиний засіб порятунку, повернення дитини
до віковічних гуманістичних і релігійних цінностей, або ж її знищення, якщо іншим чином усунути
загрозу неможливо.
Особливу цікавіть викликають варіації довкола теми «Омена», які демонструють інший
ракурс можливої поведінкової лінії малюка-Антихриста. Сюжетна й уже класична інтрига,
достатньо актуальна в очікуваннях містичної дати 2012-го року в контексті багатьох культур,
виявила значні перспективи в наближеній до сучасних реалій інтерпретації режисера Стюарта
Хендлера (фільм «Шепіт» (2007). Спочатку вона розгортається цілком в дусі кримінальних
бойовиків: банда кіднепперів, по суті своїй не таких уже і поганих хлопців – просто загнаних
в глухий кут життєвими обставинами, викрадає сина багатої та впливової сім’ї, прагнучи отримати
за нього достойний викуп і завдяки цим коштам почати нове життя. Далі сюжет наштовхує на
асоціації зі старим добрим радянським мультфільмом про неслухняне кошеня: ми вам заплатимо,
тільки заберіть його назад. Адже горе-викрадачі не врахували однієї важливої деталі: Девід
виявляється аж ніяк не звичайною дитиною. Він – посланець темряви у нашому світі.
Окрім фабульних, у «Омена» з «Шепотом» є інші цікаві відмінності. Восьмирічний юнак
не заявляє про себе як про антихриста у загальноприйнятному розумінні даного слова. У той час,
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коли у стрічці Р. Доннера у образі Дем᾽єна постає як замкнута особистість, носій інфернального зла,
у «Шепоті» головний герой – базіка, лицемір та вмілий маніпулятор, який надприроднім чином
отримує доступ до людської підсвідомості. Образ антихриста втрачає свою масштабність. Тут
хлопець залишається безіменним демоном, котрий називає себе ангелом або павшим ангелом
у залежності від ситуації. Він маскується і у жодному разі не заявляє про свою справжню сутність
відкрито: кожен може обрати те, що йому більш імпонує. Творці стрічки наголошують на цьому,
взявши у якості епіграфу до стрічки цитату із Біблії: «Сам Сатана прикидається ангелом світла»
(2 Послання Коринфянам 11:14). Він не планує спричинити глобальний катаклізм або масові
руйнування, його мета здається більш філософською – знайти найбільш зневірених і підштовхнути
їх до суто індивідуальної помсти людству, переповнити чашу загального відчаю.
Саме цим зумовлене те, що глядач спостерігає, як далеко не першопланові персонажі
здійснюють у кадрі жорстокі вбивства своїх друзів, коханих і знайомих. Час від часу камера
панорамує місце дії з висоти «пташиного польоту», наче намагаючись продемонструвати істинні
масштаби дійства, що розгортається на екрані. Втім, у цій стрічці метафізична ідея нівелюється
перед прагненням творців залякати глядача, внаслідок чого картина переповнена ефектами, які
викликають страх більш на інстинктивному, рефлекторному рівні і ніяк не претендують
на створення атмосфери «космічного», всеохоплюючого жаху.
Це також свідчить про зміну погляду на можливий кінець світу у масовій свідомості – від
масштабного космічного дійства до зосередження на краху клжного окремого індивіда.
Симптоматично, що проблематика й сюжет кінотрилогії «Омен» залишаються затребуваними
до сьогодні. Більше того, 2016 року кілька режисерів – Нік Копус, Тім Ендрю і Ернст Р. Дікерсон –
розгорнули його в десятисерійному (перший сезон) серіалі «Демієн», присвяченого розвиту
особистості юнака уже у більш зрілому віці. Втім, у цьому випадку автори перетворюють його
на заручника власного призначення.
Розглянуті стрічки виноситься питання про «нормальність» зовні звичайної дитини, про
присутність у ній того начала, котре з часом спричинить тотальну катастрофу. Завдяки
виокремленню образу дитини як носія зла стрічки обраного тематичного напряму набувають
екзистенціально трагічного звучання. Адже маля, котре в усталеній культурній традиції було
світлим символом, ознакою продовження життя, раптом виявляється джерелом загрози. І навіть
після виявлення своєї справжньої сутності дитина не підлягає банальному знищенню, індивід,
зіткнувшись з проблемою, змушений шукати нові способи боротьби зі злом, що постало у такому
образі, що загалом ускладнює ситуацію перебування зла у світі.
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SOUND SPECIAL EFFECTS AS A SEPARATE
SPECIALIZATION OF SOUND ENGINEERING
Sound engineering has five main specialties: concert, theatrical, film, radio and TV, and studio.
This article explores the sound special effects, which are treated as a separate specialization
of sound engineering. The detailed classification, methods of their formation and types
of applications were given. The paper describes the function of sound special effects, and also
discusses four basic types of transformations of the audio signal in order to change the nature
of its sound, namely: amplitude, phase, frequency and transformation in time. The article also
provides examples of professional software for creating and processing sound special effects
(“Adobe Audition”, “Logic Pro”, “Pro Tools”).
Keywords: sound engineering, sound special effects, foley artist, sound processing, programs
for sound processing, classification of sound special effects, cinema.
Звукорежисура – це вид сучасного мистецтва. Вона має п’ять основних спеціализацій:
концертна (озвучування музичних номерів, робота в реальному часі), радіо і ТБ (запис та зведення
теле-, радіопрограм), театральна (озвучування спектаклів), кіно (запис на майданчику та зведення
кінофільмів) та студійна (запис, мікшування та мастеринг фонограм).
Як і всі інші спеціалізації звукорежисури, спецефекти (SFX) мають свою класифікацію і
діляться на декілька видів: за способом утворення та за типом застосування.
За способом утворення розрізняють дійсні та технічні (штучні) звукові ефекти. Дійсні це ті
звуки, які трапляються нам у реальному житті. Наприклад, звучання предметів побуту, записи
навколишнього середовища. Для запису таких ефектів використовують мікрофони різних типів та
рекордери. Технічні – звукові ефекти, отримані штучним шляхом. Вони створюються за допомогою
фільтрації, амплітудних, фазових, формантних та частотних перетворень. Такі ефекти часто
використовуються у фільмах фантастичного характеру.
За типом застосування звукові спецефекти поділяються на основні та бекграундні (фонові).
Основні звукові спецефекти (Hard SFX) – це ефекти, синхронізовані з подіями, які відбуваються
на екрані.
До них відносяться, наприклад, кроки актора у кадрі, удар по м’ячу та інші. Основні звукові
ефекти розділяють на такі типи: буденні спецефекти та головні спецефекти.
Буденні спецефекти – це звуки, які трапляються нам у повсякденному житті. Наприклад,
дзвінок у двері, гудки телефону або шум мотору машини. А головні ефекти – незвичайні,
фантастичні звуки, які супроводжують, зазвичай, кроки динозаврів, стрільбу з лазерної гармати або
звуки «літаючої тарілки». Використання таких ефектів широко застосовується у фільмах: «Кінг
Конг» режисера Пітера Джексона, «Зоряні війни» режисера Джоржа Лукаса, «Матриця», братів
Ваховських та багато інших. Окрім основних, виділяють фонові спецефекти1. Це звуки, які
не синхронізуються з подіями на екрані та створюють настрій і характер середовища, в якому
відбуваються ці події. Такі ефекти надають значної реалістичності екранному дійству. Вони діляться
на два типи: звуки, що лунають протягом тривалого часу (наприклад, шум моря чи атмосфера
міста), і звуки, які є короткочасними елементами аудіо-доріжки, додані для того, щоб «оживити»
атмосферу (в якості прикладу, гудок потягу або звук сирени автомобіля). На фонові шумові ефекти
1

Тимофеева, А. (2011). Шумовое оформление фильмов и телесериалов. Звукорежиссер, вып. 5, 41.
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глядач рідко звертає увагу, проте одразу поринає у їх атмосферу. В шумах даного типу переважають
середні та низькі частоти діапазону в спектрі. За допомогою цих ефектів добре передається
стереоефект.
Стереофонія (від гр. stereos «просторовий» і phone «звук») – особливість відтворених звуків,
що викликає в слухача ілюзію просторового розташування їхніх джерел. Стереофонія під час запису
забезпечується декількома мікрофонами, розміщеними в різних точках, а при відтворенні
досягається за допомогою декількох встановлених у різних місцях динаміків. Принцип
багатоканальної стереофонії використовується в кіно вже багато років1.
Звернемо увагу, що Анастасія Тимофеєва у статті «Шумовое оформление фильмов и
телесериалов», пише: «…В зависимости от сочетания с изображением шумы в практике нашего
кинопроизводства подразделяют обычно на внутрикадровые (синхронные), закадровые
(несинхронные), игровые и фоновые. Деление это связано с технологией записи шумов и их
монтажа с изображением…»2.
Внутрішньокадрові – це шуми, які супроводжують рух, видимий у кадрі. Вони фіксуються
при записі чистового звуку на знімальному майданчику разом із діалогами або перезаписуються при
шумовому озвученні. Закадровими називають шуми, джерело яких не знаходиться в кадрі. Для
таких шумів абсолютна синхронність не обов’язкова. Ігрові шуми, Анастасія Тимофеєва, відносить
до самостійної категорії шумів, які дають інформацію про реальне звучання складних фактур.
Наприклад, природних явищ, рух різної техніки та інші. Автор наголошує на характерних
особливостях ігрових шумів: «Характерная особенность игровых шумов для стереофонических
кинофильмов – обязательность их многодорожечной записи и желательность использования
стереофонических микрофонов.
Монофоничность записи очень легко распознается даже неквалифицированным зрителем, и ее
очень сложно трансформировать в псевдостерео. Организация высококачественной записи игровых
шумов очень сложна, особенно если она проводится по многомикрофонной технологии. Часто
может быть записан только один дубль (например – взрыв автомобиля). Поэтому в таких случаях
нередко используется одновременная запись с нескольких точек, и далее отбирается наилучший
из записанных вариантов либо создается их монтажная комбинация»3. Фонові шуми своєю назвою
дають зрозуміти характер звукової інформації, яку вони несуть. Таким шумам притаманна яскраво
виражена фактурність. Наприклад, фон лісу або міста.
Варто погодитись з Олександром Радзишевським, який вважає, що створення звукових
ефектів базуються на основі фільтрації, амплітудних, фазових, формантних та частотних
перетвореннях. Вони створюються за допомогою додавання існуючому звуку нових якостей або
усунення небажаних. Такі ефекти відносяться до перетворень, які надають звучанню нової форми
або повністю змінюють звукову інформацію4. Апаратна реалізація звукових ефектів відбувається за
допомогою цифрових сигнальних процесорів (англ. Digital signal processor). Наприклад, MIDIсинтезатор (англ. Musical Instrument Digital Interface) має вбудований процесор ефектів.
В залежності від складності вони накладають на звуковий сигнал відразу кілька різних ефектів,
дозволяючи регулювати параметри ефектів в режимі реального часу. Існують спрощені процесори
з обмеженими можливостями. Вони накладають один або декілька ефектів одночасно на всі канали5.
Високий рівень якості звуку можна отримати за допомогою комп’ютерного забезпечення.
Існують багато програм, які дозволяють створювати та обробляти звукові спецефекти. Наприклад,
«Sound Forge», «Cakewalk Sonar», «Propellerhead Reason», «FL Studio», «Pro Tools», «Logic Pro»,
«Adobe Audition», та інші. На базі віртуального та апаратного забезпечення ефекти отримують
завдяки використанню затримки, фільтрації та зміні амплітудно-частотних характеристик6. Існує
велика кількість способів емітації шумів, у випадку, коли не вдалося отримати якісного звучання
натуральних шумів. Документалісти, як правило, використовують записи шумів, отримані
1

Вологдин, Э.И. (2004). Слух и восприятие звука: учебное пособие по курсу «Аудиотехника».
Санкт-Петербург: ГУТ, 98.
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Тимофеева, А. (2011). Шумовое оформление фильмов и телесериалов. Звукорежиссер, вып. 5, 41-43.
3
Тимофеева, А. (2011). Шумовое оформление фильмов и телесериалов. Звукорежиссер, вып. 5, 41-43.
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Радзишевский, А. (2006). Основы аналогового и цифрового звука. Москва: Вильямс, 281.
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Петелин, Ю. (2003). Динамическая обработка аудиосигналов на ПК. <http://www.petelin.ru/>.
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Никами, В. (2002). Цифровая звукозапись. Технологии и стандарты. Санкт-Петербург: Наука и Техника, 256.
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натуральним шляхом. Це потрібно для висвітлення точної та правдивої інформації. Проте
в художньому кіно для отримання виразних звукових фактур, користуються не натуральними
шумами, а емітують їх1. Створенням такого типу ефектів займаються спеціалісти, професія яких має
назву шумовик або фолі артист (foley artist). Термін «фолі» (англ. foley), прийшов до нас із західної
термінології , і означає процес «живого» запису синхронних звукових ефектів. Цей процес названий
на честь його засновника – Джека Фолі зі студії «Universal». В перших звукових фільмах основна
увага приділялася діалогам акторів та музиці. На звучання другорядних подій, що відбувалися на
екрані ніхто не звертав уваги. Саме Джек Фолі почав приділяти увагу звучанню кроків акторів та
використовувати різні поверхні для їх запису. Також він почав створювати звуки, які емітували
характерне звучання зброї під час бою, шум заводу та інші звукові спецефекти. Фолі не був першим,
хто записував звуки кроків, але він винайшов метод запису звуку синхронно з подіями, які
відбуваються на екрані2.
Тому головним досягненням Джека Фолі стало те, що він не тільки придумав прийоми запису,
а сформував особливе відношення до створення звукових спецефектів. Деякі категорії звукових
ефектів є носіями емоційної мови кінофільмів. Тому створення звуків Фолі – важке завдання, якісне
виконання якого залежить від умінь та креативності шумовиків. Вони користуються великою
кількість предметів, а також спеціально оздобленими приміщеннями, що дозволяють записати звук,
який необхідно відтворити. Як правило, предмети, які використовуються для запису,
не відповідають екранному дійству. Наприклад, для озвучення коня використовують кокоси, для
емітації кроків по снігу – крохмаль. Якщо необхідна заміна усіх кроків на віртуальні, то етап Фолі
включає в себе роботу в декількох зонах з різним типом поверхності. Наприклад, доріжки з
асфальтом, травою, гравієм, бетоном. Також, ведеться робота над підбором взуття та манерою
ходьби. Коли усі елементи готові, шумовик емітує кроки, при цьому дивлячись на одного або
декількох акторів на екрані. При озвученні фільмів, особливо мало бюджетних, звукорежисери
користуються шумовими бібліотеками. Шумотека – зібрання систематизованих і зареєстрованих
у відповідній послідовності фонограм, на яких записані різні шуми, що використовуються
в програмах на радіо.
Такі звукові архіви бувають як платними, та і безкоштовними. Вони накопичуються роками та
мають безліч видів звукових ефектів. В порівнянні з бібліотеками, фоли ефекти є набагато кращими.
Це пов’язано з тим, що такі звуки матимуть синхронність, тоді як архівні ефекти нею володіти
не будуть. Зауважимо, що шумовик Петро Бордачев має таку думку, щодо використання звукових
бібліотек: « …Еще давно в кино поняли, что звук, который записывается во время съемки,
получается очень блеклым и заглушается лишними шумами. Полученную картинку приходится
переозвучивать. Раньше это делали с помощью живых звуков, но теперь, благодаря развитию
качественных фонотек в живую озвучивают все меньше и меньше. Например, в США услуга foley
artist стоит довольно дорого. Поэтому сейчас все больше используют библиотеки звуков. Однако
такие штуки, как шаги или, например, шуршание одежды, все же удобнее записывать по старинке.
Шаги – это вообще наша основная задача. Так как они попадаются довольно часто в фильмах и
сериалах, намного легче записать их, не подстраивая звук из фонотеки, а с одного или двух дублей
все сделать в живую»3.
Обробка звукових ефектів може бути забезпечена двома видами – аналоговим та цифровим.
Аналогова обробка звукової інформації відбувається за допомогою аудіопроцесорних блоків
(наприклад, клоки затримки, еквалайзери, компресори), а цифрова – завдяки математичним
алгоритмам перетворює акустичні коливання у двійкові дані. Це забезпечує цифровий сигнальний
процесор DSP (Digital Signal Processor).
Для обробки звуку, з метою зміни характеру його звучання, необхідно зробити перетворення
звукового сигналу. Науковці розрізняють чотири основних типи таких перетворень: амплітудні,
фазові, частотні та перетворення у часі4.
Амплітудні перетворення – це множення амплітуди сигналу на модулюючу функцію.
Прикладом використання моделюючої функції, може слугувати просте посилення або послаблення
1
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сигналу, при якому амплітуда сигналу множиться на фіксоване число. Зміну амплітуди сигналу
з використанням модулюючої функції називають амплітудною модуляцією. Фазові перетворення
оперують фазою сигналу, який обробляють. Ці перетворення виконуються шляхом використання
фазомодулюючих функцій або шляхом зсуву сигналу по фазі.
Частотними також називають спектральними, тому що перетворення виконується над
частотними складовими спектра сигналу. Перетворення даного типу виконуються за допомогою
зміни частотних складових спектра.
Їх називають частотною модуляцією. Олександр Радзишевський у своїй книзі «Основы
аналогового и цифрового звука», наводить приклад частотного перетворення звукового сигналу.
Автор повідомляє, що спочатку сигнал розкладається в частотних спектр за допомогою швидкого
перетворення Фур’є. На другому етапі змінюються амплітуди складових спектра – частотна
модуляція, після чого відбувається зворотне перетворення. Зворотна трансформація звукового
сигналу має назву інверсія1. До перетворень у часі відносяться будь-які трансформації аудіо
сигналів, які впливають на його часові характеристики. Наприклад, затримка сигналу у часі або
накладання на сигнал його затриманих копій та інші. Досліджуючи основні методи звукової
обробки було виявлено, що перелічені типи тісно пов’язані між собою, тому що будь-яка зміна
частотних характеристик спектра звукового сигналу приведе до зміни амплітуди цього сигналу.
Існує велика кількість алгоритмів трансформацій сигналів звуку, вище перелічені типи перетворень
є основою для емітації та створення звукових ефектів.
Для втілення творчих задумів, при обробці звукових спецефектів, широко використовують
такі інструменти, як еквалізація та фільтрація. Вони є основою при обробці звукових сигналів.
Еквалайзер (англ. Equalizer) – це коп’ютерна програма (плагін) або аналоговий пристрій, який
оперує тембром, за допомогою зміни амплітудно-частотних складових звукового сигналу. Існує
два шляхи використання еквалайзерів – технічна та художня. Технічна еквалізація
використовується для вирішення частотних конфліктів, а художня – для оформлення потрібного
тембру звукового ефекту.
Кіноіндустрія – це синтез промисловості та мистецтва. Тому вона завжди вдосконалюється
задля створення нових вражень та впливу ними на глядачів. В результаті цього виникли нові
підходи до звукового вирішення фільмів. Завдяки науково-технічному прогресу, сучасна апаратура
та обробка звуку має функції не тільки високоякісного запису та відтворення, а і точного
моделювання звуку, створення нових звукових ефектів за допомогою обробки та синтезу.
Однією з відмінних ознак звукових спецефектів є багатошаровість пластів. Їх реалізація
в звуковій доріжці фільму стала можливою завдяки технічному вдосконаленню систем звукозапису
та відтворення. Стандартизовані за акустичними параметрами звукові комплекси сучасних
кінотеатрів дозволяють відтворювати широкий спектр звукових частот з високою якістю. Дизайнери
звуку використовують велику кількість звукових пластів. Чим більше їх в звуковій доріжці, тим
більш насиченою вона стає. В сучасних кінострічках діалоги, музика та ефекти поєднуються,
складаючи при цьому до десяти одночасно відтворюваних звукових пластів. У наші дні, в
динамічних та кульмінаційних сценах, багатошарові звукові доріжки стають стандартом. Внаслідок
цього зростають вимоги до роботи звукових дизайнерів та ускладнюється техніка мікшування,
перезапису і обробки звуку. В умовах, коли звукова доріжка складається із різноманітних елементів,
найголовніша задача дизайнера звуку – змусити глядача повірити, що звукові спецефекти та події на
екрані являються одним цілим. Дизайнер створює звуковий простір, який допоможе перенести
глядача в реальність, яка відбувається на екрані. На сьогоднішній день існує велика кількість засобів
та апаратного забезпечення для створення нових звуків.
Звук в сучасних кінострічках, мультимедійних проектах, відеоіграх дуже різноманітний. Тому
один спеціаліст не зможе виконати весь обсяг роботи по озвученню мультимедійного проекту.
Внаслідок цього, усі обов’язки розділені між спеціалістами по звуку: звукооператором первинного
запису на знімальному майданчику, звукорежисером студійного озвучення, звукорежисером запису
музики, оператором перезапису, монтажером звуку, саунд-дизайнером, інженером та техніком по
експлуатації обладнання. Саме тому розробку звукових спецефектів можна виділити як окрему
спеціалізацію звукорежисури.
1
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97

ISSN 2533-4816 EVROPSKÝ FILOZOFICKÝ A HISTORICKÝ DISKURZ

References:
1. Bordachev, P. (2010). Zvuk iz niotkuda [Sound from nowhere]. Look At Me. [in Russian].
2. Vologdin, E. (2004). Sluh i vospriyatie zvuka [Hearing and perception of sound]. Saint Petersburg: izd-vo GUT.
75-80. [in Russian].
3. Voskresenskaya, I. (1978). Zvukovoe reshenie filma [Sound decision of film]. Moscow: izd-vo Iskusstvo, 37-40.
[in Russian].
4. Kuryshev, A. (2005). Zvukovye specefecty v kino [Sound special effects in cinema]. Zvukorezhisser [Sound
director], vol. 4. [in Russian].
5. Nikami, V. (2002). Cifrovaya zvukozapis [Digital recording]. Saint Petersburg: izd-vo Nauka i tehnika, 200-210.
[in Russian].
6. Petelin, U. (2003) Dinamicheskaya obrabotka audiosignalov na PK [Dynamic processing of audio signals
on a PC]. <http://www.petelin.ru/>. [in Russian].
7. Radzishevskiy, A. (2006). Osnovy analogovogo i cifrovogo zkuka [Fundamentals of analog and digital sound].
Moskow: izd-vo Vilyams, 150-157. [in Russian].
8. Timofeeva, A. (2011). Shymovoe oformlenie fil’mov i teleserialov [Noise design for films and television series].
Zvukorezhisser [Sound director], vol. 5. [in Russian].

98

EUROPEAN PHILOSOPHICAL AND HISTORICAL DISCOURSE • Volume 3 Issue 4 2017
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ГЕНЕЗА ФЕНОМЕНУ ВІРТУАЛЬНОЇ РЕАЛЬНОСТІ
У ВИМІРІ РЕЛІГІЙНИХ КОМУНІКАЦІЙ
Svitlana Lomachynska
Ivan Franko State University of Zhytomyr, Ukraine

GENESIS OF VIRTUAL REALITY IN SCOPE
OF RELIGIOUS COMMUNICATIONS
The article is devoted to the analysis of the phenomenon of virtual reality through the prism
of religious communications in the modern globalized world. The role of virtual reality is certain
for the use of possibilities of rapid adaptation of man to the rates of development societies that
is determined by his dynamics, providing socialization of an individual in society. Understanding
the essence of virtual in the context of religious communication the next levels are
distinguished: ontological, gnoseological, axiology. The author analyzes the origins of
psychological comprehension of the essence of virtual reality. The article reveals the directions
of the virtual analysis in the historical-philosophical thought and analyzes the peculiarities of the
phenomenon of virtual reality in modern religious communications.
Keywords: reality, virtual reality, virtual world, religious communication.
Актуальність дослідження. У сучасних умовах розвитку глобального інформаційного
суспільства, серед основних характеристик якого є інформаційна індустрія, що формує
мультимедійну промисловість, питання віртуальної реальності як результату інформаційного
прогресу, постає як об’єкт різних напрямів сучасних наукових досліджень. Дигіталізація як
формальна відмінна особливість інформаційно-технологічної культури, визначає новий рівень
інформаційно-комунікаційної революції, у якій віртуальна реальність відвойовує своє ключове
місце і претендує на першість та інформаційну істинність. Глибина проникнення віртуальності
у соціальне та індивідуальне життя дозволяє стверджувати про «віртуалізацію» суспільства, його
соціально-комунікаційну систему, значною мірою впливаючи і на релігійні відносини загалом та
релігійні комунікації зокрема, що потребує актуалізації наукової уваги у означеному напрямку.
Метою дослідження є аналіз сутності феномену віртуальної реальності крізь призму
релігійних комунікацій.
Стан дослідження проблеми. Філософські засади проблеми віртуального у різних його
проявах активно досліджуються у російській науковій думці. У процесі аналізу були використані
дисертаційні дослідження Р.Вилкова, А.Воронова, Є.Ковалевської, А.Малишко, М.Опенкова тощо.
Проблемі віртуальної реальності присвячені монографії Д.Іванова, І.Корсунцева, Н.Носова,
Є.Таратути.
Серед досліджень вітчизняних науковців акцентовано увагу на наукових розробках
Я.Башманівської, В.Кавалєрова, А.Муза тощо.
Наукова увага до феномену віртуальної реальності актуалізувалась у епоху постмодерну,
зумовленому переосмисленням ролі мас-медіа у соціально-комунікаційному просторі суспільства.
Міфологічна концепція медіа-реальності, сформована дослідженнями Р.Барта, теорія симулякрів
у соціально-комунікаційних процесах Ж.Бодріяра актуалізують проблему множинності реальностей,
що намагаються заволодіти свідомістю особи і поступово заміщують фізичну реальність.
Сучасний світ продукує різні типи реальностей. А.Соколов у проблемі онтологічного виміру
реальності визначає кілька основних аспектів – якісний – існують різні сорти реальності;
кількісний – існують різні ступені реальності; рівневий – існують різні рівні реальності. З активним
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розвитком інформаційних технологій проблема типології реальностей стала значно складнішою,
адже поширились поняття «віртуальна реальність» і «можливий світ»1.
Віртуальна реальність формує ключовий індикатор стану свідомості суспільства. Відповідно,
історія віртуальної реальності а також способів її конструювання і тих соціальних ролей, що
формувались завдяки їй у різних соціальних обставинах, може слугувати, за висловом Є.Таратути,
«історією конструювання суспільства загалом»2.
У монографії М.Кастельса3 розвиток мережі Інтернет вписується у загальний порядок
«простору потоків» і «позачасового часу». З його точки зору, на сучасному етапі розвитку
суспільства віртуальне визнається формоутворюючим і невід’ємним атрибутом нового
світопорядку.
Для аналізу проблеми найбільш доцільною є позиція А.Соколова, який визначав реальність як
«нескінченну множину однорідних, але не тотожних елементів, що рухаються у своєрідному,
власному хронотопі (часі та просторі)»4.
Віртуальний світ – світ глобальної комунікації – існує до тих пір, поки людству необхідне
спілкування. А отже, і параметри віртуального світу будуть базуватися, передусім, на прагматичних
і комунікативних принципах.
Комп’ютерна віртуальна комунікація у діяльності християнських релігійних організацій стала
ефективною відповіддю на глобальні виклики сучасної інформаційної епохи, адже сучасні Інтернеттехнології дозволяють пришвидшити обмін релігійною інформацією, збільшити аудиторію,
розширити простір релігійної комунікації.
Комп’ютерна віртуальна реальність за недовгий час свого існування продемонструвала
полярно протилежні позиції ціннісних засад свого існування: з одного боку, формуючи безмежні
можливості для самоосвіти та самовдосконалення через віртуальні системи освіти, бібліотеки, музеї
тощо; з іншого – створила своєрідне віртуальне зло як породження глобальної агресії через засоби
маніпулювання суспільною та індивідуальною свідомістю. Адже ефект анонімності віртуальної
реальності паралізує людську свідомість, зомбує її зсередини.
У системі релігійної комунікації саме віртуальна комунікація постає умовою використання
можливостей швидкого пристосування людини до темпів розвитку суспільства, які визначає його
динаміка, забезпечуючи соціалізацію індивіда у суспільстві. Водночас, реалізуючи ілюзорнокомпенсаторну функцію релігії, Інтернет створює для людини певний уявний світ, спілкування
в якому компенсує недоліки реальної комунікації, формуючи бажання втечі від фізичної реальності.
Водночас, варто зазначити, що віртуальна реальність у осягненні релігійних феноменів не є
надбанням сучасної інформаційної епохи, а має тривалу історію. Вічна мрія людини, пов’язана
з позбавленням від тілесності та подоланням кордонів природного світу, яскраво проявляє себе вже
на рівні міфологічного осмислення буття. Аналіз міфотворчості в архаїчній культурі показує, що
ідеї віртуальності тісно пов’язана з сутністю міфу як універсального способу конструювання
реальності, дозволяючи стверджувати, що семантичний зміст поняття «віртуального» має досить
широку інтерпретацію.
Аналізуючи історичні засади становлення проблеми віртуального, ряд російських дослідників
означеного питання (А.Фандєєва, Л.Компанцева, А.Малишко, Є.Таратута) намагаються пов’язати
сучасне визначення поняття «віртуальна реальність» зі змістом поняття «virtus»
(лат. «потенційний», «можливий»). Є.Таратута, аналізуючи мовні аналоги латинського «virtus»
у давньогрецькій міфології, стверджує, що воно найчастіше асоціюється з доблестю і мужністю, що
проявлені воїнами-героями на полі битви. Герої (наділені чоловічими доблестями мужності і сили)
виділяються з ряду смертних і існують у іншій реальності5. Як висновок, Є.Таратута зазначає, що
««virtus» має в собі поділ реальностей на наявне і належне з утвердженням останнього як складної
1

Соколов, А.В. Философия информации : проф.- мировоззр. учеб. пособ. / А.В. Соколов ; С.-Петерб. гос. ун-т
культуры и искусств. – СПб. : СПбГУКИ, 2010. – 368 с. – С. 163-164
2
Таратута, Е.Е. Философия виртуальной реальности / Е.Е.Таратута. – СПб., 2007. – 147 с. – С. 74
3
Castells, M. The Information Age: Economy, Society and Culture / M. Castells. – Vol. 2. The Power of Identity . –
Blackwell Publishers, 1998. – P. 355.
4
Соколов, А.В. Философия информации : проф.- мировоззр. учеб. пособ. / А.В. Соколов ; С.-Петерб. гос. ун-т
культуры и искусств. – СПб. : СПбГУКИ, 2010. – 368 с. – С. 164
5
Таратута, Е.Е. (2007). Философия виртуальной реальности. Санкт-Петербург, 16-18.
100

EUROPEAN PHILOSOPHICAL AND HISTORICAL DISCOURSE • Volume 3 Issue 4 2017

над-емпірично-релятивної конструкції суто емпіричного сенсу. Віртуальне декларується як надемпіричне задля того, щоб воно могло відбутися як факт емпіричності реальної»1.
У своїх дослідженнях А.Фандєєва вказує, що у епоху античності віртуальне вживалось
у термінах «можливість», «спосіб існування ідеї», «внутрішня сила» (праці Платона та Арістотеля)2.
Самостійне філософське визначення термін «virtus» отримує в епоху Середньовіччя. Середньовічні
схоласти, продовжуючи традицію представників римського стоїцизму, що використовували
означений термін в контексті позначення бойової доблесті, екстазу бою, позначали ним
«можливість», наближену дійсність (Фома Аквінський, Августин Аврелій). У схоластичній
інтерпретації кількість і типи реальностей, якими оперує людина, визначаються її активністю, і по
напряму руху до межових реальностей у вертикальній сакральній комунікації людина може
проходити нескінченну кількість проміжних реальностей, і ці проміжні реальності в результаті
сходяться.
Є.Таратута зазначає, що у середньовічній латині «virtus» позначає: 1. надприродню істоту –
ангела; 2.«справи, які демонструють силу», – тобто, за середньовічними уявленнями, чудеса;
3. справи відваги; 4. те, що є потенційним; 5. військо, воїнство3.
Л.Компанцева зазначає, що Фома Аквінський за допомогою поняття віртуальності вирішував
одну з ключових проблем середньовічної філософії – яким чином співіснують реальності різного
рівня, наприклад, душа мисляча, душа тваринна, душа рослинна4.
Саме у схоластичній філософії бере свій початок уява про те, що віртуальне формує певну
дійсно окрему реальність, що збереглася до сьогодення. Є.Таратута проводить паралель між
античними семантичними компонентами поняття «virtus» як «героя» і його середньовічним
усвідомленням як «мученика»: «святість як прояв надприродніх здібностей і сили святого («virtus»)
була, з одного боку, знаком божественної обраності і милосердя, божим даром, а з іншої –
результатом особистісних зусиль святого. У епоху Середньовіччя наслідування найбільш жорстким
формам особистісної аскези слугувало певним чином індикатором обраності і володіння
надприродною силою»5.
А.Малишко6 у філософському осмисленні феномену віртуальної реальності виділяє декілька
основних груп проблем: онтологічні, що пов’язані з історичним аналізом понять «реальність» та
«віртуальна реальність»; гносеологічні, що актуалізують проблеми пізнання свідомості і мови;
соціологічні, що аналізують вплив «віртуалізації» на людину і суспільство.
Погоджуючись з означеною позицією, вважаємо за доцільне у осягненні сутності віртуального
у контексті релігійної комунікації можливо визначити наступні рівні: онтологічний, гносеологічний,
аксіологічний. На онтологічному рівні у свідомості віруючого відбувається усвідомлення
можливості існування різних рівнів реальності – фізичної (земної) і божественної, що існує як вічна
потенція, набуваючи в уяві віруючого цілком реальних обрисів. На гносеологічному рівні
формуються шляхи осягнення світу божественної реальності через усвідомлення недосконалості
реальності земної. Аналізуючи життєписи християнських святих (як у православній, так і
у католицькій традиціях) можливо простежити наявність у них здатності свідомості перебування
у певних містичних станах (своєрідній віртуальній реальності), де відбувається комунікація
праведника з потойбічними силами (зазвичай, явлення ангелів).
Відповідно, в онтологічному плані віртуальність розглядається як певний потенційний стан буття,
що володіє наявним у ньому активним першопочатком, потенційною здатністю до прояву певних подій
чи станів, що можуть реалізовуватись за відповідних умов. При цьому віртуальна реальність постає як
актуальна, але не субстанційна. У Н.А.Носова7 обов’язковою умовою існування віртуальної реальності є
її онтологічна відокремленість реальності фізичної та рівноправність щодо неї.
1

Таратута, Е.Е. (2007). Философия виртуальной реальности. Санкт-Петербург, 25.
Фандеева, А.К. (2014). Виртуальная реальность: ретроспективный анализ понятия. Грани: Философия, 2, 49.
3
Таратута, Е.Е. (2007). Философия виртуальной реальности. Санкт-Петербург, 27.
4
Компанцева, Л.Ф. Философские и языковые аспекты формирования концепта виртуальная реальность.
<http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/natural/sitsbo/01-1-2008.pdf, свободный>.
5
Таратута, Е.Е. (2007). Философия виртуальной реальности. Санкт-Петербург, 29.
6
Малышко, А.А. (2008). Философские проблемы виртуальной реальности (историко-философский анализ):
автореф. дис. … канд. филос. наук. Мурманск.
7
Носов, Н.А. (2000). Виртуальная психология. Москва: Аграф.
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У дослідженнях Н.Носова віртуальною реальністю є специфічні психологічні стани людини,
які володіють певними ознаками, що свідчать про те, що в означений момент людина переживає
«виключення» з основної реальності в реальність віртуальну. При цьому розуміється, що
«віртуальна реальність може виникнути у будь-якому образі, яким би елементарним він не був, але
буде переживатись як повноцінна реальність». Тобто, віртуальна реальність характеризує особливі
індивідуальні психологічні стани людини, при цьому «психіка людини розглядається як складне
утворення, що включає в себе різні реальності, що не зводяться не тільки до непсихічних
реальностей (напр. фізіологічної чи соціологічної), але й одна до одної»1.
На рівні вертикальних релігійних комунікацій, у спробі осягнення віруючим божественної
сутності через акти її присутності під час молитви відбувається розмивання протилежностей
земного і божественного, це своєрідний стан взаємопереходу між різними рівнями реальностей.
З точки зору М.Ю.Опенкова2, «ознаки віртуальної реальності можливо звести до двох основних:
1.це – повна присутність, динамічна безперервність реальності…Буття тут-і-зараз має на увазі
непричетність тривалості, коли людина є там, де вона є, а не попереду чи позаду себе; 2. це момент,
коли життя і смерть, реальне і уявне, минуле і майбутнє перестають сприйматись як протилежності.
Зняття таких протилежностей і є віртуальною реальністю»3. Емпіричними прикладами віртуальної
реальності М.Ю.Опенков вважає екстаз, містичні стани, змінні стани свідомості тощо.
Намагаючись зрозуміти природу свідомості ми стикаємося з питанням чи є вона атрибутом
людини чи виступає як щось надлюдське, космічне. Стосовно надлюдської природи свідомості, то
ця думка представлена, перш за все, в релігійних течіях, в центрі яких є божественне розуміння.
Друга точка зору знаходить більш наукове обґрунтування розуміння свідомості як атрибуту тільки
людини, світоглядною основою якої слугує принцип відображення, що описує властивості
свідомості як специфічної субстанції.
Гносеологічна функція поняття «реальність» розкрита у дисертаційному дослідженні
Р.Вилкова, який її вбачає «у виявленні меж між різними сферами людського буття. Якщо віртуальну
реальність розглядати не як самостійну сутність, тоді вона стає понятійним засобом для
акцентування граней існування інших феноменів культури. Нові семіотичні системи, що існують
у рамках віртуальної реальності, містять в знятому вигляді певні аспекти людської діяльності.
Концепт «віртуальна реальність» надає додаткові можливості для фіксації своєрідності тих змінених
станів свідомості, які не є прямим результатом сучасних інформаційних технологій, але породжують
аналогічні психологічні наслідки»4.
На психологічній природі віртуальної реальності наголошують і інші російські дослідники.
Є.В. Ковалевська, аналізуючи емпіричні приклади віртуальної реальності, веде мову про сни,
фантазії, змінені стани свідомості загалом, символічну та симульовану реальності, зазначаючи про
виключність віртуальної реальності із темпоральності наявного буття, вважаючи, що «людина ніби
виходить із суб’єктивної реальності у реальність віртуальну» 5.
А.Воронов6, підкреслюючи як найважливіший елемент віртуальної реальності її мета-технічні
витоки, водночас, відмічає наявність у її природі подвійної складової – матеріальної і духовної.
У І.Г.Корсунцев7 віртуальна реальність постає як суб’єктивна реальність, не детермінована
комп’ютерними технологіями. Такий підхід застосовується до образів художнього вимислу,
фантазії, а також зміненим станам свідомості.
Витоки психологічного осмислення сутності віртуальної реальності формуються у філософії
постмодернізму (Ж.Бодріяр, Ж.Дельоз, Р.Барт тощо), де феномен віртуальної реальності
розкривається на основі антропологічного його підґрунтя, але у контексті соціального
1

Носов, Н.А. (2000). Виртуальная психология. Москва: Аграф, 162.
Опенков, М.Ю. (1997). Виртуальная реальность: онто-диалогический подход: автореф. дисс. д.филос.н.
Москва.
3
Опенков, М.Ю. (1997). Виртуальная реальность: онто-диалогический подход: автореф. дисс. д.филос.н.
Москва, 19.
4
Иванов, Д.В. (2000). Виртуализация общества. Санкт-Петербург: Петербургское Востоковедение, 19.
5
Ковалевская, Е.В. (1998). Виртуальная реальность: философско-методологический анализ: автореф. дисс.
к.филос.н. Москва, 9.
6
Воронов, А.И. (1999). Философский анализ понятия «виртуальная реальность»: дисс. канд. филос.
Санкт-Петербург.
7
Корсунцев, И.Г. (1998). Субъект и виртуальная реальность. Москва.
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конструювання реальності. У Ж.Бодріяра віртуальна реальність постає як така, що створена
на основі заміщення симулякрами ціннісних і інституційних елементів суспільства, коли відносини
між людьми приймають форму відносин між речами, а реальне заміщується знаками реального1.
У результаті людська сутність проявляється не у реальному, а у віртуальному світі, де людина
взаємодіє не з реальними речами, а з їх «симуляціями». Таким чином, у сучасному філософському
дискурсі
осмислення
проблеми
віртуального
обертається
навколо
проблематики
постструктуалізму – мови, знака, симулякра тощо. Віртуальна реальність визнається переважно
симулятивною, вона постає як накопичення симулякрів.
В.Кавалєров стверджує, що онтологічний статус «віртуальної реальності» потрібно розглядати
саме через сенс поняття «симулякра», у силу чого «віртуальна реальність» постає простором
симулякрів як відчужених знаків, які на відміну від знаків-копій фіксують не подібність, а різницю
із референтною реальністю. На противагу актуальній дійсності, що виражає цілісність, стабільність і
завершеність, віртуальна реальність є джерелом розрізнення (відмінності) і багатоманітності. Таким
чином, віртуальна реальність є феноменом, іманентним самій структурі буття, що втілює можливість
творчої діяльності. Адже людина постає споконвічно зануреною у віртуальну реальність, і переходить
із одного віртуального стану до іншого. Тобто віртуальна реальність – це те ресурсне середовище, яке
підтримало і виховало людину, оскільки людство завжди намагалося облаштувати навколишній світ,
створюючи свої світи, які, за великим рахунком, і є «віртуальними»2.
У М.Паетау віртуалізація – «це процес соціальний, процес зміни суспільства загалом, а не
створення паралельного віртуального співтовариства»3. Він визначає суспільство як систему
комунікацій, а виникнення глобальних інформаційних мереж, – як результат використання
суспільством нових форм комунікації для само відтворення.
У Д.В.Іванова характерною рисою сучасного інформаційного суспільства є поява віртуального
аналога реальної соціальної взаємодії – симуляції, що здійснюється у кіберпросторі. Автор виділяє
три основні характеристики віртуальної реальності: нематеріальність впливу, умовність параметрів,
ефемерність4.
Г.Іойлева5 зазначає, що перехідний характер комп’ютерних, культурних і містичних
віртуальностей пов’язаний з існуванням особливих перехідних, пограничних станів людської
свідомості, людської психіки. Частина людської свідомості усвідомлює світ реальний, частина – світ
віртуальний, сама людина знаходиться в прикордонному, перехідному стані, її особистість
роздвоюється. Це особливі перехідні стани душі і тіла. З одного боку, реальність все далі
відсувається від реципієнта, віртуалізується, а з іншого, відбувається реконфігурація відносин.
Позиція суб’єкта по відношенню до об’єктивного світу стає активною, домінуючою, все частіше
реципієнт має справу не з самою дійсністю, а з її образами. Образи проектуються свідомістю і
безпосередньо пов’язані з діапазоном можливостей суб’єкта: чим він ширше, тим набагато
змістовнішою стає створена віртуальна свідомість. Базуючись на означеній позиції, можна
стверджувати, що релігійна комунікація і на рівні ауто комунікації, і на рівнях осягнення таїни
сакрального тексту чи сакрального мистецтва, постає як образна, символьна, розширюючи творчий
потенціал релігійно спрямованої особистості.
У Є.Є. Таратути віртуальна реальність постає як специфічна сфера конструювання соціальної
реальності, якій властива інструментальність, що направлена на фактичну емпіричну дійсність;
таким чином, віртуальна реальність виступає як така, що позбавлена власної просторовості і
включена у реальність соціальну. У сучасному світі віртуальна реальність постала як засіб і спосіб
поєднати світ, що розпадається на частини, позбавлений категоризуючої і систематизуючої його
діяльності людського розуму, світ, який перетворився на деяке накопичення взаємо проникних
«світів». У означеному сенсі поняття віртуальної реальності постає як один з не багатьох
1

Бодрийяр, Ж. (2013). Симулякры и симуляция. Тула, ООО «Тульский полиграфист», 19.
Кавалєров, В.А. (2011). Смислове поле «суспільства знань» у вимірах інформаційного континууму.
Гуманітарний часопис, 4, 38.
3
Игнатьев, В.И., Владимирова, Т.В., Степанова, А.Н. (2009). Социальная система как информационное
взаимодействие: монография. Новосибирск: Изд-во НГТУ, 183.
4
Иванов, Д.В. (2000). Виртуализация общества. Санкт-Петербург: Петербургское Востоковедение, 61.
5
Иойлева, Г.В. (2014). Виртуальная реальность: структурно-функциональные особенности и специфика ее
влияния на сознание. <http://oaji.net/articles/2014/1186-1410934618.pdf>.
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універсальних «екзистенціалів» сучасної філософії1. У завдання віртуальної реальності не входить
подолання реальності чи вихід за її межі, – це лише декларація, що забезпечує необхідну свободу
маневру. Віртуальна реальність конструюється всередині реальності «основної»2. Тим самим,
у ситуації віртуального межа реального і нереального виявляється актуалізованою якраз в плані
права реального на «повноцінну» соціальну онтологію.
Відповідно, у контексті релігійних комунікацій поняття «віртуальної реальності» може мати
наступні визначення:
– віртуальна реальність онтологічно відокремлена від основної, але рівноправна щодо неї,
при цьому мається на увазі, що віртуальна реальність може виникнути на основі будь-якого образу,
але буде переживатись як повноцінна реальність – на рівні осягнення божественної сутності;
– віртуальною реальністю може бути та межова ситуація, коли життя та смерть, реальне та
фантазія зливаються у єдине ціле, перестають сприйматися як протилежності – у екстатичних станах
свідомості, властивих святим подвижникам чи активним сповідникам віри;
– віртуальна реальність може постати як результат зміни свідомості, коли людина виходить
із реальності суб’єктивної у реальність віртуальну – у стані молитви;
– віртуальна реальність може постати як кібернетичний простір, створений комп’ютерними
засобами.
Відповідно, на противагу актуальній дійсності, що виражає цілісність, стабільність і
завершеність, віртуальна реальність постає джерелом розмаїття, є феноменом, іманентним самій
структурі буття, що втілює можливість активної творчої діяльності. Особистість творить той рівень
реальності, який дозволяє розкрити її духовний потенціал, а інформаційні технології сприяють
утвердженню віртуальної реальності як суспільно значимого феномену.
Водночас, подібна втеча від реальності має свої негативи. Я.Башманівська зазначає, що «втеча
людини у віртуальну реальність не допомагає подолати стан самотності. У віртуальному світі
спілкування зводиться до обміну інформацією, а справжній емоційний зв’язок з іншим суб’єктом
відсутній. Взаємодія індивіда у віртуальній реальності відбувається фактично з симулякрами, утім
як для виходу з екзистенційної кризи необхідне відчуття єдності з реальним суб’єктом»3.
Віртуальна реальність породжує порушення діалектичної єдності життя і смерті, що веде
до радикального переосмислення онтологічних, аксіологічних, соціальних умов існування індивіда.
А в умовах множинної (розмитої) ідентичності, втрати тілесності, відірваності від цілісності світу
формується відчуття фальшивості власного буття. Означений аспект часто використовують
деструктивні релігійні секти, використовуючи мережу Інтернет задля пропагандистської діяльності.
Таким чином, можемо стверджувати що віртуальна реальність у сучасну інформаційну епоху
є ефективним засобом реалізації релігійних комунікацій, адже іманентна самій природі прояву
релігійних феноменів.
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ВЧЕННЯ АПОЛЛІНАРИЗМУ І НЕСТОРІАНСТВА
ПРО БОГОЛЮДСКІСТЬ ХРИСТА В КОНТЕКСТІ
ХРИСТОЛОГІЇ
Oleg Sokolovsky, PhD in Philosophy
Ivan Franko State University of Zhytomyr, Ukraine

DOCTRINES OF APOLLINARISM AND NESTORIANISM
ABOUT THE DIVINE OF HUMANITY OF JESUS CHRIST
IN THE CONTEXT OF CHRISTOLOGY
It is explored the formation of the Christological concepts of the followers of the Atiochian School
during the period of Christological disputes in the context of the doctrine of the divine humanity
of Christ by Apollinaris and Nestorius. It has established that this period was crucial for the
formation of the Christological doctrine of the Person of Christ, which remained normative until
the beginning of the contradictions concerning the relation of faith and the history of the period
of Enlightenment. It has proved that the Apollinaris doctrine was the prerequisite for the
emergence of the Christological doctrine of monophysitism, which justified the idea of having only
one divine nature in Jesus Christ, rejecting His perfect humanity. It has established that the denial
of the term "Mother of God" by Nestorius led to the separation of the hypostasis of Christ’s unity
and the formation of two-subjective Christology incompatible with Christian doctrine.
Keywords: Christology, Soteriology, Apollinarism, Nestorianism, divine of humanity, doctrine.
Християнство, незважаючи на розмаїття течій, постає як цілісна духовна традиція, яка
здійснює свою життєдіяльність у конкретних історичних, політичних та економічних умовах. У наш
час актуальною постає проблема внутрішньої єдності християнства, оскільки від її вирішення
залежить збереження християнства як релігійної парадигми. Основною ідеєю християнства
залишається особистість Ісуса Христа. Христологічна доктрина як систематизоване вчення про Ісуса
Христа є найважливішим аспектом християнського віровчення, ключем для розуміння інших
релігійних питань – догмату про Трійцю, пневматології, еклезіологїї, релігійної антропології та
сотеріології. Тому актуальність цього питання зумовлена поновленням дискусій між різними
християнськими конфесіями щодо людської та божественної природи Ісуса Христа.
У статті здійснено аналіз основних тенденцій у вивченні проблеми формування догматичних
положень християнства на основі праць богословів Л. Беркхова, А. Гарнака, В. Лосського,
А. Сидорова, А. Спасського, М. Поснова, які зосереджувались переважно на історичному контексті
процесу становлення христології. Проте у працях зазначених дослідників христологічна доктрина не
посіла належного місця, хоча саме вона являє собою смисловий центр християнського віровчення.
При аналізі літератури дослідження було відзначено, що проблемою христологічної доктрини
займаються переважно теологи, це вказує на недостатність висвітлення даної проблематики
в сучасному релігієзнавстві.
Питання поєднання людської та божественної природи в Ісусі Христі розглядалося як
християнськими богословами та апологетами, так і послідовниками різних учень, які суперечили
панівним та загальноприйнятим у християнському середовищі поглядам. Першим, хто спробував
розкрити цей аспект христології в основі своєї богословської системи, був єпископ з Лаодикії
Аполлінарій. Переважна більшість дослідників зазначають надзвичайно високий рівень
богословської освіти та природних здібностей мислителя, який "підняв багато богословських питань
і обговорював їх із такою повнотою, послідовністю та наполегливістю, що лише частини з них було
достатньо для розкриття на цілих три століття"1. Зокрема, доктор церковної історії, професор
1

Поснов, М. (1964). История Христианской Церкви (до разделения Церквей – 1054 г. Брюссель: Жизнь
с Богом, 372.
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А. Спасський зауважив, що "Аполлінарій був першим з церковних письменників, який розпочав
доповнювати вчення Святої Трійці, сформульоване на першому вселенському соборі, ще
до формулювання вчення про Боголюдину"1. Таким чином, саме з ім’ям Аполлінарія пов’язаний
процес зміщення епіцентру богословської думки з області "теології" до сфери "ікономії".
У своєму житті Аполлінарій сумлінно дотримувався обітниці вірності і належав до числа тих
осіб IV ст., які з блискучою класичною та богословською освітою поєднували глибоку схильність до
подвижництва й вели суворе аскетичне життя. Завдяки цим якостям він довгий час користувався
повагою Василя Великого, Григорія Богослова, Єпіфанія Кіпрського, які вважали його своїм
вчителем і наставником. Незважаючи на великий внесок у розвиток богослов’я, зроблений
Аполлінарієм, в історію християнської церкви він увійшов як засновник вчення несумісного
з християнським, через спробу створити христологічну доктрину, яка довела сформовані
в Олександрійській школі концепції до їх логічного завершення.
Центральною рисою його христології було відособлення людського розуму в Ісусі, яку деякі
вчені відносили до початкової форми аріанізму. А. Карташов зазначав: "Парадокс історії полягає
у тому, що з аріанством зійшовся у вирішенні питання про дві природи Христа найбільший
антиаріанин, блискучий богослов епохи, Аполлінарій, єпископ з Лаодикії"2. Він у історії богослов’я
став прикладом формально логічної суперечності, яка полягає в процесі доведення своєї позиції
аріанам, коли створилися умови для одночасного доказу істинності та хибності христологічного
висловлювання, причому доведення істинності цього висловлювання призвело до визнання його
хибності. Відмова допускати або брати до уваги наявність людського розуму чи душі
у Боголюдськості була властивою прикметою Олександрійської школи і христології Слово-тіло.
В опозицію до христологічного вчення Аполлінарія став Григорій Богослов, який побачив
у ньому згубне "нововведення", захоплююче малоосвічених людей. Подібну точку зору почала
розділяти переважна більшість ортодоксальних християн. До цієї когорти приєднався Ієронім
Блаженний: "В Антіохії часто я слухав та поважав Аполлінарія Лаодикийского і тоді, як він
наставляв мене у Священному Писанні, я ніколи не приймав його дискусійного, безрозсудного
вчення"3.
Офіційне засудження вчення Аполлінарія відбулося на синоді в Олександрії (362 р.), коли
опоненти звинуватили його у порушенні принципів ортодоксальної доктрини. Будучи переконаним,
що Син наслідував Свою сутність від Отця, він оперував христологічним постулатам
із послідовниками діофізичної течії аріанства антиохійської школи. На думку Аполлінарія, її
представники в христологічному питанні потрапили під вплив ідей Павла Самосатського, сприяючи
відродженню його вчення в концептуальних моделях Євстахія, Павлина, Флавіана та Діодора
з Тарсу.
Потребуючи зберегти ідею єдності Христа, Арій розробив особливе христологічне вчення про
Боголюдину, у якому Логос осмислювався як обмежене творіння, втілившись у бездушну плоть, але
не людську природу в її цілісності. "Деякі з послідовників аріанського вчення, прийшли до
твердження, що Син Божий, при Своєму втіленні з людської природи прийняв лише тіло і своєю
сутністю страждав та діяв у ньому"4. Очевидно, це було зроблено для раціонального поєднання
земної природи із небесною, але не абсолютною. Аполлінарій був великим противником поглядів,
які "визнають не втіленого Бога, а людину, яка в суто зовнішньому процесі поєдналася з Богом,
щодо помилкового розрізнення між "двома Синами": Сином Бога і Сином Марії. Подібна
відмінність спонукає до формування ідеї про буття двох Христів, тоді як ортодоксальне вчення
чітко підкреслює, що Він – єдність.
Через дотримання концепції єдності Христа, Аполлінарій змушений був поступитися
церковним вченням про цілісність людської природи Спасителя, прагнучи довести можливість
1

Спасский, А. (1895). Аполлинарий Лаодикийский. Историческая судьба сочинений Аполлинария. Сергиев
Пасад: 2-я типография А. И. Снегиревой, 456.
2
Кириллов, А. (1896). Догматическое учение о таинстве Евхаристии в творениях св. Иоанна Златоуста.
Христианское чтение, вып. 3. Санкт-Петербург, 572.
3
Епифаний Кипрский (1882). Творения святого Епифания Кипрского. Ч. 54. Москва: Тип. М. Н. Лаврова и К,
362.
4
Лебедев, А.С. (1878). Лжеучение Аполлинария и его значение в истории христианской догматики.
Христианское чтение, 9-10. Санкт-Петербург, 259.
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збереження єдиносущності Отця в утіленому Логосі. Використовуючи методику аріан він зазначав
про неможливість поєднання Бога та людини в своїй досконалості. Проте Халкідонський собор
сформулює догмат, що в Ісусі Христі з’єднані дві природи – божественна і людська. Вважаючи
принципово неможливим збереження цілісності обох природ після єднання, Аполлінарій прагнув, за
прикладом Арія, чітко визначити частку людської природи в Христі для осмислення Його істинної
сутності. Христологічна концепція Аполлінарія була взаємопов’язана з його сотеріологічними
поглядами. Він був переконаний, що відділення божественної сутності Христа від людської ставить
під загрозу Його жертву заради порятунку всього людства.
З метою усунення дуалізму, який нівелює сотеріологію, Аполлінарій пропонує свою версію
христології, побудовану на системі Слова-тіла. У його христологічній моделі, Христос
представлений як "втілений Бог", "Бог, що носить тіло" або "Бог, народжений з нізвідки".
Використовуючи такі визначення, він не вважав, що тіло є зовнішнім прикриттям, у яке Слово
втілилося, а було злиттям в абсолютну єдність буття з Божеством від моменту зачаття.
За твердженням Аполлінарія, Логос заради порятунку людини з’єднався з її істинною
природою, обмеженою вищою складовою людського єства – розумом або духом (трихотомія
Платона). Тому Божественний Логос у Христі посів місце людського розуму, розкриваючись як
Самосвідомість, Особа і Розум. Фундаментальна ідея втілення реалізується лише у випадку, якщо
природа Христа буде складатися "з плоті, душі і Бога" і лише тоді Він стане "досконалою людиною,
подібною до нас, крім гріха"1, оскільки людський розум є причиною наявності гріха. Заміщення
людського розуму божественним у тілі людини, на думку Аполлінарія, призведе до подолання гріха
й смерті. "Така позиція Аполлінарія дала можливість не лише уникнути багатьох богословських
протиріч, а й узгоджувалась зі Священним Писанням "І слово сталося тілом" (Івана 1.14)
стверджуючи, що Логос об’єднався лише з тілесністю людини і перебував у ньому як душа"2.
За своїм змістом концепція втілення пояснює і обґрунтовує багато богословських протиріч,
зокрема безгрішність Христа, єдність суб’єкта в Христі, Його двосутнісну природу. Однак її
головною суттю було визнання неповноцінності людської природи Христа, через відмову
розглядати дві Його природи: "Христос абсолютно неділимий єдиний боголюдський організм: одна
природа, одна іпостась, одна енергія, одно особа, цілком Бог, повною мірою людина"3. Деякі
дослідники намагалися пояснити логіку вчення, зазначаючи, що "з точки зору Аполлінарія думка
про сприйняття тіла і душі, при виключенні розуму, не відкидає православного вчення, що Син
Божий, будучи Богом, був і досконалою людиною, а навпаки показує божественний розум, який
замінює людський у тілі та душі, утворює істинну і цілісну людину по досконалій подібності
з буттям людським"4.
Таким чином, христологічна концепція Аполлінарія, яка визначає неповноцінність людської
природи, нівелює ідею істинного спасіння людини від первородного гріха. Ця особливість вчення
суперечила традиційній теорії спасіння, призвівши до критики та засудження аполлінарної доктрини
на II Вселенському Соборі. Опоненти Аполлінарія зазначали, що "подібна логіка дискурсивного
мислення, цілком прийнятна в обмеженій сфері людського буття, несе шкоду там, де наш розум і
думка сходяться із таємницями ікономії, це лише частково може бути осягнене нами за Божою
благодаттю"5. За їх переконанням, вчення Аполлінарія призвело до того, що людська природа
в Христі, якщо не поглинається Божественною, тоді пригнічується і зневажається. Вони
погоджуються з тим, що Аполлінарій не пропагував ідею принесення Логосом Своєї плоті на землю,

1
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Пасад: 2-я типография А. И. Снегиревой, 461.
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Quasten J Patrology (1975). The Golden age of Greek patristic literature, from the Council of Nicaea to the Council
of Chalcedon. Vol. III. Utrecht-Antwerp: Spectrum Publishers, 382.
3
Болотов, В. (1994). Лекции по истории древней церкви. История церкви в период Вселенских соборов, Т. 4.
Москва, 144.
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у чому йому докоряли опоненти1, але визнання неповноцінності людського єства спотворювало
християнське віровчення, а також ідею обоження. Викривлення Аполлінарієм ортодоксальної ідеї
ікономії було проаналізовано богословом А. Бриллиантовим: "Божественна природа при Втіленні не
змінюється, а лише приймає від нижчої сторони душу і тіло, як знаряддя для виконання своїх цілей.
Людська природа в Христі, звичайно недосконала сама по собі, якщо не має розуму. Але ми не
повинні розглядати її окремо від божественної. Сам Христос у цілому є досконалістю
Божественною, а не людською. У результаті виходить абсолютно особлива істота – не цілісна
людина і не Бог, а щось середнє, створене Богом із елементами людської природи. Не будучи
людиною вона до неї подібна, коли духовна сторона замінюється божественною"2.
Фрагменти творів, які дійшли до нас, дають підстави деяким дослідникам вважати, що
Аполлінарій був послідовником орігенівської теорії передіснування душ. Христологія Аполлінарія
ґрунтується на ідеї єдності, яку він називав "божественним поєднанням". На думку німецького
богослова Д. Кюстена, "не може бути жодних сумнівів, що Аполлінарій бачив у Христі лише
біологічну єдність, яка пов’язує Божество з Його тілом та утворює одну природу. У цій формулі
було пояснення спокутної сили Христової смерті і рятівної властивості Його плоті, яку ми куштуємо
за Божественною Євхаристією"3. Аполлінарій був переконаний, що у Христі неможливо розрізнити
ні дві особи, ні два єства, Він – одна природа Бога. "Існування двох умів у одній особі так само
неможливе метафізично, як фізично неможливе існування двох тіл в одному просторі"4.
Непримиренними критиками Аполлінарія стали антиохийці, які перші поставили під сумнів
його христологічну доктрину, як несумісну із ідеологією антиохійської школи. Антиохійські
богослови вважали, що істинна людська природа немислима без її свободи, яка відсутня в
абстрактній сутності, пропагованій Аполлінарієм. Таким чином, полемізуючи із послідовниками
аріанського вчення, Аполлінарій у христологічній концепції дійшов подібних висновків. Проте,
співзвучність христологічних моделей можна назвати умовною. Вчення Аполлінарія стало
передумовою виникнення монофізитства як христологічної течії християнства, основою віровчення
якої була доктрина про єдину божественну природу Ісуса Христа, а не подвійну – божественну і
людську.
Догматичною підосновою виникнення несторіанської течії стало різнобічне інтерпретування
поняття "Богородиця", як складової частини християнського віровчення і христології. "Ми
називаємо Святу Діву Богородицею тому, що Логос та Господь наш народився від Неї в людській
сутності. Це єство Господа і Бога нашого Ісуса Христа з самої хвилини Його Втілення стало
невід’ємною складовою іпостасі Його Особи, так що людські властиві належать Його Божественній
Особі. Тому стан Його зачаття в утробі Діви, народження, дитинство та діяльність належать Тому,
Хто є істинним Богом у плоті. Отже, незважаючи, що Син Божий узяв від Святої Діви
не Божественне, а людське єство, вона, тим не менше, народила Бога у плоті, тому є Богородицею,
без усілякої невідповідності поняттям про Божество"5.
Богослови під час дискусій часто апелюють терміном "Богородиця" і поняттям
"єдиносущність", вони виражають суть християнської тріадології. Порівнюючи ці поняття,
дослідники зазначають, що слово "єдиносущний" переважно використовувалося в богословському
середовищі, не отримавши широкого вжитку серед віруючих людей, натомість, термін "Богородиця"
став вираженням віри звичайних прихожан. Слово "Богородиця" стало невід’ємною складовою
Святого Передання, оскільки "всі Отці й Вчителі Церкви, коли згадували Пресвяту Діву, прямо
називали Її Богородицею, або стверджували народження від Неї Бога"6.
1
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Після проголошення Несторія константинопольським патріархом у його оточенні розпочалася
дискусія навколо вживання титулів по відношенню до Діви Марії. Висловлюючи з даного приводу
свою думку, він уперше зауважив, що відповідність визначення Богоматір до Діви Марії
в богослов’ї буде ставиться під великий сумнів. Для поміркованості формулювання титулу Несторій
запропонував використовувати поняття "Людинородиця". Однак із метою передання тайни
материнства Діви Марії найвідповіднішим визначенням він вважав термін "Христородиця",
вживання якого не викличе дискусійних питань. Свою позицію Несторій підтвердив у посланні
до папи Калестина, запідозривши сторони конфлікту в розповсюдженні аріанських та
аполлінарських ідей. За його словами: "Бог Слово, єдиносущний Отець, отримав початок від
Христородиці Діви, прийнявши людське буття; після того, як був зведений Його храм, Він був
похований разом із плоттю, після Воскресіння розтворився з тією плоттю й перейшов у Божественне
єство. Плоть сполучена з Богом, стала божественною, отримавши обоження в Самому Слові. Вони і
Діву Христородицю зухвало називають Богородицею"1. У даному посланні Несторій не лише
заперечує вживання слова "Богородиця", також ставить під сумнів два народження Боголюдини та
вчення про обожнення.
Така позиція константинопольського патріарха спонукала до протестів з боку церковного
кліру, а дискусія швидко перейшла з маріологічної площини в христологічну. Таким чином,
заперечення Несторієм вживання слова "Богородиця" призвело до формування власної
христологічної концепції і догматичного вчення. За словами В. Лосського: "Догматична тема, яка
підіймалася в боротьбі проти несторіан, є передусім христологічною, оскільки опоненти Несторія,
на відміну від його послідовників, відстоювали іпостасну єдність Бога-Сина. Отже, тут все
зосереджено безпосередньо на христології"2.
Проте в наступному посланні до Івана Антиохійського збереглося свідчення, що Несторій
із обережністю вживав термін "Богородиця", намагаючись уникнути маніхейських та аполлінарних
висловлювань. Він й надалі доводив свою позицію, що "Бог не може мати матері і що жодне
створіння не могло народити Божества: Марія народила людину-чоловіка, носія Божественності, але
не Бога. Божество не може дев’ять місяців виношуватися в лоні жінки, бути загорнутим у пелюшки;
воно не могло страждати, вмерти і бути похованим"3. Несторій запевняв, що у визначенні Марії як
Богородиці прихована аріанська доктрина, коли Син є створінням, або аполлінаристична ідея про
неповну людську природу. Несторій також бачив небезпеку того, що використання терміну
"Христородиця" може призвести до визнання вчення Арія. Таким чином, тексти джерел
підтверджують виведення М. Анастоса і А. де Аллі, згідно яких Несторій з обережністю ставився до
терміну "Богородиця" і піддавав критиці ідею народження Бога Слова від Марії через полеміку
із маніхейством, аполлінаризмом і аріанством.
Поставивши під сумнів вчення про обоження, Несторій остаточно відмежувався від
ортодоксального осмислення христології, для якої "природним наслідком іпостасного з’єднання
двох сутностей у Христі є обоження Його людського єства. Іпостасне поєднання Логосом людського
єства в Христі обожилось до кінцевої межі, не втрачаючи свого характеру, обмеженості та
людяності, але при цьому не перестало бути людським і залишилося в своїх межах"4. На думку
дослідників, Несторій повністю не усвідомив суті апофатичного богослов’я Отців Церкви,
осмислюючи Божественну й людську сутність на одному онтологічному рівні, не розуміючи, що
в Переданні Божественна природа представлена вище людського буття. Тому справжньою
причиною заперечення терміну "Богородиця" у якості найбільш коректного для богослов’я є
спростування Несторієм передвічного Логосу як Суб’єкта народження від Діви Марії. Таким чином,
формування христологічної концепції Несторія відбулося тоді, коли він не визнав, заперечуючи
принцип взаємного обміну властивостей, що Суб’єктом двох народжень (Божественного та
1
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людського) є друга Іпостась Трійці. Несторій погоджувався із визначенням Діви початком
людського єства, але він не визнавав іпостасного єднання з Логосом, оскільки дотримувався іншої
схеми Суб’єкта христологічних предикатів.
Отже, заперечивши преображення людини в результаті причастя у Бога, Несторій розмежував
два суб’єкти в Христі. Однак, усвідомлюючи слабкість своєї позиції і намагаючись виправдатися
за попередні висловлювання, які суперечать християнському вченню, він заявляє: "Ми зберігаємо
неподільними сутності Бога, вважаючи їх поєднаними за волею. Тому ми відзначаємо одну волю,
одну дію і одне панування, як прояв їх рівності. Логос, прийнявши людину, яку заздалегідь
визначив, на підставі Своєї Божественної влади, не відмежувався від нього, передбачивши особливу
внутрішню відданість"1. У даному твердженні чітко простежується фундаментальна теза про
онтологічну симетрію Божества та людства в Христі.
Спростувавши принцип взаємного обміну властивостями, Несторій для визначення Другої та
Третьої Особи Трійці застосовує загальні (Христос, Бог, Син) і власні (Логос й Ісус) назви2.
Народження від Діви Несторій відносить до властивостей людської природи, які не можуть бути
перенесені на Логос. Таким чином, за христологічною теорією константинопольського патріарха,
поєднання двох природ у Христі призводить до визнання двох іпостасей у Ньому і заперечення
онтологічного єднання. Тому терміном "Христородиця" Несторій позначає єднання двох природ
у одній Особі Христа3. Називати Марію "Христородицею" можливо через єднання людської та
божественної природи в Христі. Суб’єктом народження від Діви, на думку Несторія, є саме Особа,
яка не тотожна із Логосом.
Таким чином, христологічна формула Несторія містить у собі "дві природи – дві іпостасі – дві
природні особи – одну Особу єднання". Сповідання двох іпостасей – прямий наслідок уявлення про
самостійно існуючу природу, яку незмінно потребують іпостасі4. Для Несторія обидві іпостасі
Христа є самобутніми, самостійно існуючими, оскільки кожна з них утворює особу. Саме ця
особливість дозволяє визначити христологію Несторія як двосуб’єктну на рівні двох іпостасей і
односуб’єктну на рівні Особи єднання.
На думку дослідників, головний зміст христології Несторія зводиться до терміну "особа". Це
поняття містить багато тлумачень, але традиційно вживається для позначення обличчя, зовнішньої
частини або вигляду. Тому "у старогрецькому значенні цей термін не отримав онтологічного
наповнення, характеризуючи відносну сторону дійсності"5. Нове смислове наповнення термін
"особа" набув у християнстві, яке прирівняло його з поняттям іпостасі, надавши "онтологічного і
субстанційного виміру"6. Для Несторія слово "іпостась" завжди ототожнювалося із термінами "суть"
і "природа". Слід зазначити, що подібне співвідношення цих засадничих богословських термінів
було характерне й для усієї подальшої несторіанськой традиції, а внаслідок цього було органічним
вчення про дві іпостасі в Христі.
Важливе питання, закладене у христологічній концепції Несторія, відноситься до "просопічної
єдності". Значення терміну "просопон" розкривається через Одкровення про Святу Трійцю.
Тринітарна догма стверджує: три особи розрізняються в єдності божественної природи;
христологічна догма визначає, що одна особистість об’єднує людську і божественну природу.
Виходячи з цих тверджень Ф. Ролнік відзначає три принципові риси особистості: "особистість
розрізняє, особистість об’єднує, особистість обов’язково знаходиться у відношенні"7. На думку
Ролніка, особистість одночасно позначає "сенс і таємницю, тому що є ключовою знахідкою
1

Пеликан, Я. (2007). Христианская традиция: История развития вероучения. Возникновение кафолической
традиции (100-600). Т. 1. Москва: Культурный центр "Духовная библиотека", 230.
2
Селезнев, Н. (под научн. ред. и с предисл. Н.В. Шабурова) (2005). Несторий и Церковь Востока. Москва:
Путь, 78.
3
Селезнев, Н. (под научн. ред. и с предисл. Н.В. Шабурова) (2005). Несторий и Церковь Востока. Москва:
Путь, 80.
4
Селезнев, Н. (под научн. ред. и с предисл. Н.В. Шабурова) (2005). Несторий и Церковь Востока. Москва:
Путь, 80–81.
5
Jugie, M. (1912). Nestorius et la controverse nestorienne. Paris, G. Beauchesne, 71–73.
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Bethune-Baker, J. (1908). Nestorius and his Teaching: A Fresh Examination of the Evidence. Cambridge:
The University press, 33–36.
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Rolnick, A. (2007). Person, Grace and God. USA: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 10.
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для вираження найважливіших та різних заяв тринітарної і христологічної доктрини"1. За Несторієм,
"Особа єдності" – це загальний просопон, який у рівній мірі належить кожній з Його природ.
"Загальний просопон двох природ – це Христос"2. На думку Несторія, Христос – ім’я, що об’єднує
дві природи, Особу Христа й Особу Боголюдини.
Таким чином, понятійно-категоріальний апарат, який використовував Несторій для
аргументації христологічної концепції, не узгоджувався із християнською термінологією, це
призвело до принципових розбіжностей у догматичних постулатах. Християнські богослови
критично сприйняли твердження Несторія, що друга Іпостась Святої Трійці спочатку народилася від
Отця, а потім від Марії. Більше того, Логос для Несторія був лише Богом у той час, як за вченням
Каподакійських Отців, Він було одним із трьох "способів буття" Божественної суті. Заперечення
Несторієм терміну "Богородиця" призвело до розділення іпостасної єдності Христа та формування
двосуб’єктної христології, несумісної із християнським вченням. Однак, дві іпостасі виокремлені
Несторієм не є несумісними з єдністю Особи Христа, тому що, на основі антиохійської христології,
Несторій розташовував іпостась на рівні природи, якій він надавав реальний і індивідуальний
характер. Помічати у цьому зародження об’єктивної помилки означає засуджувати христологію,
виходячи з сформованого понятійно-категоріального апарату.
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CHRISTIAN VALUES’ INFLUENCE ON STUDENTS’
FROM THEOLOGICAL SCHOOLS MORAL-ETHICAL
FORMATION IN UKRAINE
Christian values concern the inner spiritual life sphere of the individual and, at the same time,
require solving it in a general socially legitimate form. In the Ukrainian realities, the Christian
values’ scientific study is of particular importance, since it was Christianity that historically was
and remains the main form of Ukrainian religion, and it is Christian values that are one of the
most important factors influencing the formation and development of national culture, politics,
education and other spheres of social and spiritual life. The structure of students’ values from
theological institutions has certain features associated with the constant motivation for further
church ministry, as evidenced by the large number of students, who had ordained as a priest.
The Ukrainian Christian culture has entered a new reforms’ era, and its further development
depends on that place in the modern Ukrainian culture axiosphere, society will determine its
value system.
Keywords: values, spiritual education, student, Ukrainian culture.
Statement of the problem in a general form. The problem of religious values concerns the inner
spiritual life sphere of the individual and, at the same time, requires solving it in a general socially
legitimate form.
The question of religious spirituality, Christian ethics, the Christianity influence on society’s modern
moral state, in particular, the student youth from theological educational institutions is a subject of
extensive discussion in the modern Ukrainian theological literature. It is about the need to identify
religious-value problems as having an independent scientific value, as well as Christian values’
comprehension, understanding and an explaining their essence, determining the main characteristics and
existence forms, organization structural levels and development patterns.
The Christian values’ study, the nature and specificity of their functioning in various human life
spheres makes it possible to specify the spiritual development problem, more deeply to understand the
features of student’s youth character, the specificity of the worldview situation of spiritual education
in modern Ukraine.
Analysis of recent researches and publications. A great contribution to the study of value problems
was made by domestic and foreign scientists. In particular, the essence and values’ origin problems, their
classification and systematization were investigated by S. Avaliani, V. Andrushchenko, I. Bichko,
N. Bondarenko, V. Blyumkin, V. Vasilenko, V. Gnatenko, G. Zaichenko, M. Kagan, P. Kravchenko,
I. Nadolny, O. Ruchka, P. Pronyakin, V. Tugarinov, V. Shinkaruk and others. Developments of domestic
and foreign scientists devoted to the essence of spiritual values, in particular, S. Anisimov, V. Bakirov,
M.M. Golovaty, S. Goncharenka, O. Drobnitsky, A. Zdavomyslov, Y. Surmin and others. The national
scientific works of the Ukrainian national spiritual values’ systematization by M. Borishevsky,
I. Vashchenko, S. Voznyak, O. Vishnevsky, L. Misyva, G. Sitnik, V. Stepankova and others are devoted to
the problem.
For features establishment of youth’s Christian value orientations, especially the student’s youth
from the theological educational institutions, the scientific works by A. Kolodny, B. Lobovik, L. Filipovich
are used. Their scientific works reveal the religion place in the historical and cultural context, and indicate
the ways of including religion in the educational process of the Ukrainian young generation. The value’s
category in modern Ukrainian researches on religious studies is used, mainly, by consideration the society’s
spirituality state (O. Buchma, I. Petrov, O. Nedavnya, S. Svistunov, L. Chapri, S. Khripko, etc.).
The question of Christian morality, universal and national components in the moral Christianity ideals,
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the moral foundations of a modern student’s emergence and the religious values’ influence on it were
widely discussed at scientific and practical conferences.
The article’s purpose formulation. The research’s purpose: to characterize the Christian values’
influence in the consciousness of a modern Ukrainian student from theological educational institutions
in the context of secularization and globalization processes.
The research’s main material statement. The concept «value» in the scientific literature is
considered as a multidimensional phenomenon. Thus, in the cycle of philosophical – sociological
disciplines (V. Tugarinov, O. Drobnitsky, K. Abulkhanova-Slavskaya, G. Diligentsky and others),
the category of valuable orientations correlates with the categories of norms and values, normative-value
systems and social action, in a cycle of specifically sociological disciplines (I. Bestuzhev-Lada,
V. Lisovskiy, M. Ikonnikova, I. Kon, V. Yadov and others) – with categories of motivation and
management of people and their associations, in the cycle of psychological and socio-psychological
sciences (M. Bobneva, B. Parigin, D. Feldstein, B.D. Dons, V. Semenov T.A Others) – with categories,
which describe behavior and activities’ mechanisms, their regulation.
Great attention was paid to the concept «value» by famous philosophers and sociologists of the West
(E. Durkheim, T. Parsons, G. Rikert, M. Weber, U. Toynbee, P. Sorokin, N. Luman and others). In their
analysis of world history and civilization, they sought to identify the qualitative peculiarity of each stage of
social development. They considered that society is a system of beliefs and values, in which the power
of emotional feelings that express the spirit of these or those people is manifested. They are necessary for
preserving the unity and cohesion of social forms connected by various social relations. Therefore, social
relations can be understood only if the values that form the basis of social life are clear.
E. Durkheim and M. Weber included values in the structure of society’s life, in their opinion creates
a regulatory set of laws for the conservation of the existing system, for its management and preservation
in balance1. The concept of existing values’ preservation highlights their important regulatory function.
The values’ significance in Weber’s approach is shown in the fact that at the heart of social relations’ system
he saw beliefs and values. The dominant role in society’s spiritual life is played by material and ideological
interests. This contributed to the development of theories in the overwhelming role of the subjective factor in
social processes. Human life, according to M. Weber, is diverse and changeable, at the same time it is guided
by changing motives and intentions. Therefore, it is necessary to understand what intentions people have,
what goals they seek, their values, because they attach significance to actions and social phenomena2.
One of the main places in values’ research and their role in social behavior’s analysis is occupied by
P. Sorokin’s works. He sought to uncover social life’s mechanism on the basis of a social behavior factors’
analysis. People’s common life by him is expressed as a system of various degrees and forms dependencies.
The most significant such form is social, which P. Sorokin defines as the psychic individuals interaction,
which is implemented in their behavior’s acts. Among many acts of behavior, it is possible to identify the
mechanism of public control in standards’ form and social sanctions. The stability of social behavior’s
forms depends on the socio-motivational behavior aspects, from the dominant systems of values3.
O. Zdravomyslov and V. Yadov connected value orientations’ concept with the psychological
personality formation’s concept, but, since the "value’s" concept in itself had a social nature, these
formations were viewed as social, and the phenomenon of valuable orientation – as a socio-psychological4.
From O. Zdravomislova and V. Yadov’s point of view, valuable orientations represent individual attitude to
certain the material and spiritual culture values of society. That is, it is a relatively stable, sociallyconditioned, selective person attitude to the aggregate of material and spiritual well-being, ideals that are
regarded as objects, goals or means for satisfying the needs of individual’s life activity.
The structural value’s typology representations, proposed by D. Leontiev, is a model of value
consciousness in the phenomenological and prognostic aspects. The phenomenological aspect is connected
with the reflection in individual consciousness of three value dimensions.
1. Valuable space, which elements acquire personal sense and act as conscious personal values and
valuable orientations, and therefore characterize individual experience and represent by the subject of the
present and the relevance of the present, his relation with the world.
1

Дюркгейм, Э. (1991). Ценностные и реальные суждения. Социологические исследования, 2, 106-114.
Вебер, М. (1990). Основные социологические понятия. Избранные произведения. Москва: Прогресс, 808.
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Сорокин, П.А. (1992). Человек. Цивилизация. Общество. Москва: Политиздат, 543.
4
Здравомыслов, А.Г. (1986). Потребности, интересы, ценности. Москва: Политиздат, 223.
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2. The second values’s dimension reflects the representation in the individual mind the socially
desirable image of interaction with oneself and the social reality. Valuable stereotypes express the
sociocultural type’s normative regulation peculiarities of social, group and interpersonal relations. This
valuable space is an indicator of the individual or group integration into a social community, characterizes
the individual social competence and reflects the value image of the reference group in the individual and
group consciousness.
3. The third valuable measurement is represented by semantic space of ideal representations about
the meaning of being a person in the social, individual and spiritual aspects. The values of this dimension
represent the future and the overall value orientation image’s extrapolation, which combines both
individual, authentic and creatively original ideal life projects, as well as social "ideal types" expressing
peculiar socio-psychological features of the mentality, and represent the archetypical image of social reality
in an individual and group consciousness.
M. Rochich argues that value is a persistent conviction, as a particular way of behavior or existence
is individually or socially better than another way of behavior or existence. The value system is a stable set
of beliefs. Highlighting three types of beliefs: existential, estimated and prognostic, M.Rokicha attributes
values to the last, the third type, which allows us to orient ourselves in desirability – the undesirability
of behavior way (operational, instrumental values) and existence (semantic, terminal values).
According to M. Rochich, the values are characterized by the following characteristics:
1) the total number of human values is relatively small;
2) all people have the same values, although to varying degrees;
3) values are organized into systems;
4) values ‘s sources are monitored in culture, society, and the individual;
5) the influence of values is traced in practically all social phenomena1.
Despite the different criteria for classifying values, it should be noted that they all reflect the social
level of the individual’s existence and are related to the type of society’s socio-political structure in which
a person exists.
So, values act as a way of the external world’s differentiating objects on social or individual-personal
significance. They, as social in their origin and essence acquire a personal meaning for the individual in the
context of social interaction, form a system of ideas about the form, content and meaning of human
existence. As connotative meaning of value reproduces the objective reality as a subjective constructive
image of the world in the consciousness of the individual, and therefore act as a mechanism of social and
semantic regulation of the personality. Students from theological educational institutions values’s formation
in the educational process reaches the optimal value, if possible objects of value orientations of the
educational component are identified.
The issue of religion origin, its development and significance for the person concerned prominent
figures for a long time. Now a number of works by many authors are devoted to the development of this
topic, such as S. Skubchenko, V. Yarchuk, I. Petrov, O. Petrov, S. Abramovich, M. Tillo, M. Chikaryova,
A. Zazdravnov, V. Lubsky and others.
The religion, unlike such concrete forms of social consciousness as morality, politics, law, applies for
a comprehensive reflection of reality. It also acts as a world view, namely, as a system of views on the
world and the place of man in it, as a result of specific laws of society development, and it is social
processes that ultimately determine its fate.
On the territory of contemporary events, the important role of religion as a spiritual factor of society
is realized. The influence of religious values in the life of Ukraine and the youth in particular is increasing.
The development of market relations, Ukraine’s entry into the legal space of the European community, and
the elimination of ideological monotony make it possible for a person to freely determine himself
ideologically and politically.
Thus, certain state and political figures, various intelligentsia, support religious and ecclesiastical
formations. The Church encourages people to conscientiously fulfill public duties, strengthen the family,
actively participate in solving environmental and other global problems, and fight against moral
shortcomings in society. It is important for the church to contribute to the preservation of historical
monuments, national shrines of the Ukrainian people. Now, according to I. Yarchuk, the ideal of Christian
upbringing is an honest person who will live according to the science of the church2.
1
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The religion – a very complex phenomenon and has a social character, that is, it arose in society is
quite natural and exists with it. A special feature of such activities in the churches is the strengthening of its
role in those spheres of public life where it has never manifested itself: in politics, in election campaigns,
in the work of various levels, the Soviets of People’s Deputies, socio-political organizations, in sociopolitical actions and in educational space. In general, the social activity of the church testifies to the
devotion to the ideals of humanism, to universal norms, which, undoubtedly, raises its authority in society.
From the scientific point of view, the religion is an integral spiritual culture, acts as a mechanism for
the transfer of various values and traditions accumulated by society, embraces the sphere of spiritual
production, which also includes such forms of social consciousness as philosophy, art, politics, law, ethics,
science. The scientific conception proceeds from the organic unity of material and spiritual culture. In this
approach, the predominant role is assigned to the material foundations of culture.
Spiritual culture is characterized by certain features: it has a historical conditioning, fixes national
characteristics, includes universal values. All this is characteristic of all the phenomena of spiritual culture,
including for religion, it is also created by humanity and serves humanity. So, religion is a complex spiritual
education which affects all spheres of human existence, it also influences the formation of student youth’s
world outlook, especially students of theological high educational institutions.
At the present stage, Ukraine endures process of national revival again and is at the stage of society’s
development. On the territory of Ukraine actively extend their religious beliefs about 30 different in their
dogmatism and cult practice of new religious trends,1 which indicates the uncertainty of Ukrainian society,
the search for a man in the world around him, will point the question of student’s youth on the same
certainty.
Now the religion arises in the minds of people under the influence of social being conditions,
the cognitive process’ difficulties, the need for an exit from seemingly hopelessness, as well as the
emotional relation of man to reality. This set of causes and conditions that create the need and
the possibility of the emergence and reproduction of reality’s religious reflection, and constitutes the source
and roots of religion.
The religion has traditionally played an important role in the life of the Ukrainian people, in the life
of Ukrainian youth and students. About high level of student youth’s reliance and its connection with
national characteristics, as well as the manifestation of this phenomenon in everyday life, public life,
culture in the historical context, is already written a lot. Outstanding researchers of the problem of
Ukrainian youth’s religiousness in the socio-cultural context are Kostomarov2, I. Ogienko (Metropolitan
Ilarion), M. Shlemkevich3, V. Yaniv4, E. Kulchitskiy5, I. Mirchuk, who emphasized the leading role
of religious components in the national character and consciousness of Ukrainians, and recognized
religiousness as a characteristic feature of Ukrainians as a social community. At the present stage,
researches of Ukrainian religions are conducted by Kolodny6, L. Filipovich (philosophical and cultural
aspects), and V. Yelensky7, N. Chernish, J. Stotsky (sociological aspect).
As Sagan fairly notes, "postmodern forms a new type of believer, whose content in the bosom of the
Church is one of the most difficult problems of Orthodoxy"8. The analysis of the "new believer’s" feature
in their embodiment in the person of the modern Ukrainian Orthodox person should begin with an answer
to the question: "What is the difference between this" new believer "and what features of religious
consciousness are inherent in him?"
Religious spirituality’s researchers of the modern Orthodox believer agree that its specificity is
manifested through the constructs of individualization, psychologization, morality, world outlook, ethics,
1
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Донецьк, №3, 29-39.
2
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sociality, philosophization, demythologization and neomyfologization, ethnicity, and so forth. Kolodny
emphasizes the " the believer ‘s religiousness ambivalent state, an eclectic synthesis of different beliefs’
dogmas in his head (traditional and non-traditional, traditional beliefs with non-confessional mysticism,
a combination of Western religiosity with the eastern)"1. As a significant feature of the postmodern era’s
Christianity, the leading Ukrainian religious scholar considers the devotion to religiosity, its movement into
the sphere of the individual, the loss of religious status of the clan tradition, the means of communication
with coreligionists in the established forms. Among people who position themselves as Orthodox
Ukrainian, there is a little-known, heterogeneous, structured, anonymous religiousness that reflects the
contradictions of the current stage of Ukrainian society’s transformation, in which the Orthodox
religiosity’s declaration becomes a manifestation of its own cultural identity and ethnic identity,
dissatisfaction with the quality of life, transformations and mistrust of the main state institutions.
These tendencies, which are extremely negative for Ukrainian Orthodoxy development, are clearly
recognized and declared by church hierarchs. So Bishop Philip of Poltava and Kremenchug, chairman
of the Synodal Department of Religious Education, Catechism and Missionary Work of the UOC-MP,
notes: "Yes, today we are the dominant faith. The overwhelming majority of citizens identify themselves
with Orthodoxy. But think about the well-known results of sociological studies of "practicing believers"
(as it is not sacrilegious it sounds) – only a few. Others are Orthodox by tradition. ... when the fact
of population majority’s belonging to the Orthodoxy is true, this belonging is a storey, and the rootedness in
the Orthodoxy of many people is minimal, and the degree of their ecclesiasticality can only be
distinguished using sophisticated optics. We can not afford to calm down and condescendingly pronounce
the teachings of those who do not agree with us. Many people only come to the temple from time to time,
but they live in a completely different dimension. And they are baptized, and even – again, from time to
time – are attracted to the Sacraments. But – without inner necessity, without realizing the need for what is
happening. And they are outside the Church"2.
The main spiritual values of our people, researchers call such values as national statehood, Christian
faith and the Ukrainian language. According to them, this system is a combination of the universal and
national elements and at the same time the "national" does not oppose the "universal", but is, in fact, a
modification of the latter, the embodiment of the universal mentality in the canvas of the Ukrainian
mentality, the Ukrainian national spirit3.
According to Yuri Surmin, the modern Ukrainian society’s basic values are: spirituality, family
values, freedom, peace and harmony, national and cultural values, patriotism4.
In the Ukrainian youth spiritual values’ definition, G.Sitnik’s opinion is also important, who
considers that, first of all, they include: the state language, common historical memory, folk traditions and
customs, national symbols, social behavior’s psychological stereotypes, the education and science system,
humanistically oriented ideological guidelines and moral norms, state-political consciousness. In turn, the
researcher notes, the named spiritual values form the national social ideal, a single national idea, the
generally recognized (paradigmal) ideology of the state, developed national self-consciousness5.
The research conclusions. So, the main religious factor in the formation and modern students’ from
theological schools development are Christian spiritual values, despite the powerful influence of
globalization and secular processes. Let us note that the Ukrainian Christian culture has entered a new
reforms’ era, and its further development depends on that place in the modern Ukrainian culture axiosphere,
society will determine its value system. The Ukrainian Christian culture values’ system was formed in the
process of subject-object relations and communication and always had an immanent hierarchical structure,
the main elements of which are moral and ethical competence expressed in the high moral development
of the individual, the moral formation and value consciousness. The moral formation and ethical
competence is associated with moral education and development in the context of the Orthodox Christian
1
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tradition, the formation of Christian moral consciousness. The basic structural formation of moral
consciousness and self-consciousness of a person is moral and spiritual values, therefore moral person
development through the spiritual Christian values’ adoption is the basis for students’ from theological
educational institutions moral and ethical competence formation in the process of obtaining theological
education.
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METHODOLOGICAL SCHEME
OF SOCIAL PRIORITIES RESEARCH AIMED
AT STUDYING OF STRUCTURES AND SYSTEMS
The principal attention of this article is focused on the study of methodological background for
social philosophical research of social priorities phenomenon. It was defined that methodology
for the research of social priorities may be relevant for the resolved problems only when it is
based on phenomenological and communicative concepts synthesized at value-meaning level.
The methodological basis for the research of social priorities proposed by author originates from
the phenomenological definition of intersubjectivity which turns into specific phase of its
development being realized in communicative tradition.
As well, the methodological techniques elaborated within the framework of structuralism and
post-structuralism, variants of system analysis and historical sociology serve as methodological
background for the research of social priorities issue. Chosen methodological approaches do not
contradict with each other functioning according to the principle of complementation.
Keywords: social priorities, methodological tools, phenomenological and communicative
concepts, intersubjectivity, system analysis, poststructuralism, synergetics.
The range of methodological problems of contemporary cognition is enough broad, nevertheless it
does not mean that mankind reached the absolute in scientific search methodology and far less in analysis
of proper social being.
The complicated (in conceptual sense of the meaning) complex phenomenon being interpreted as
social priority demands provision of particular methodological tools for adequate examination of its
specifics. Hereby, this research is aimed at elaboration of particular methodological tools applicable for
execution of tasks on restoration of phenomenon content which is in the focus our attention.
In this article our task is to describe methodological diversity of social priority problem research and,
what is the most important, to consider the general theoretical statement which is the natural background
for consistent application of various coherent semantic approaches.
Generally the methodology of social priorities study may become the most efficient in case the
phenomenological and communicative directions lay in its background. The nature of examined
phenomenon determines the research methods. The nature of priority refers us not to the objective reality,
but to the problem of “perceive”. The phenomenology directs out attention not on the way we see
something, but on what we see. Communicative philosophy makes evident the mechanics of establishing
certain trends of social orientation.
Set by us mode of priority problem understanding also actualizes those theoretical directions which
study the way of elements interaction in big complex integrities. General dimension of world vision in postnonclassical philosophical precept determines for us the entire area of researches. Having granted the
broadest outlines for social priorities phenomenon analysis, let turn to justification of more precise frames
of methodological fundamentals in its (phenomenon) consideration.
The notion of intersubjectivity originated from phenomenological tradition and included into specific
phase of its development being borrowed by communicative tradition, actively functions in methodological
field of modern social philosophy. The notion of social priority is based on the phenomenon of being-withone-another, building of life world, as well as on complicated multilayer space created by rational and outrational ways.
In his work “Crisis of the European sciences” Edmund Husserl has elaborated the notion of lifeworld which became the basis for all following developments in the area of communicative world
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constructing1. Life-world in Edmund Husserl interpretation is a background of intersubjective interrelations.
According to Edmund Husserl we are the subjects constructing a world in our consciousness and at the
same time the objects of life-world among its other objects. Pertaining to our topic it is important that
exactly this vision of life-world construction allows penetrating in the mechanics of society priorities
framework formation. Edmund Husserl shows that not only theoretician comes to the world of theory from
his own life-world, but at the process of theoretical work he permanently uses those intuitions by which
the life-world has been already “transferred” to him2.
Such statement provides us with opportunity to see the real role of each actor in establishment
of priorities’ system. Priorities are not given “externally” or from the “top” (from the so called experts),
they are shaped during complicated interaction of all actors participating in formation of life-world
instructions.
Admitting Edmund Husserl achievements in the development of life-world matters, at our research
we are based, primarily, upon the conclusions of other representatives of phenomenological direction,
namely Martin Heidegger, Alfred Schutz and Maurice Merleau-Ponty. The question is that these scientists
have, first of all, investigated social communities being the space for formation of priorities system. In our
opinion, the concepts of mentioned researchers cannot be consolidated into one (their authors even
sometimes get into the theoretical conflict), but these concepts complement each other at studying of social
priorities formation.
In this research’s perspective Heidegger’s concept of everydayness as combined system of references
and disturbed common being-with-one-another, as well as elaborations of Alfred Schutz makes the basis for
interpretation of everydayness space. How to correlate the each distinct Not-me with idea on realized
world? My being in the world is inseparably linked with perception about other people and, moreover, it is
managed by other people’s existence. Intersubjectivity is not the only one way of person’s existence, but
the unique possible form of its being. As Alfred Schutz stated the world of socium : “is intersubjective,
because we live among other people, we are connected by joint concerns, work, mutual understanding. It –
is the world of culture, because from the very beginning of everyday life it appears in front of us as
significative universum, combination of senses which we have to interpret in order to have a mainstay in
this world, to come to understanding with it”3.
According to Martin Heidegger everyone while achieving own goals appears to be dependent from
the functioning of the Others, because he/she is in need of their activity outcomes and makes his/her work
the same necessary for them. “In the product targeted by care, similarly as in corresponding applied
material and instruments, the Others are present – those, for whom the products are destined, and who
produced instruments in their turn”4. Common care has inevitably transformed our existence into the
“being-with-one-another, i.e. co-existence”5. Such co-existence is primarily understood as liable area of
activity for all of us (Maurice Merleau-Ponty). This aspect should be taken into consideration while
imagining the way of interpretation of the Other in social world. At co-existence we are aimed at the
production of something, performance of some activity, ordering of something, consequently the
interpretation of the Other is focused right on this side of human existence.
It was described the theoretical basis for understanding of people’s connection in socium which
makes a background for formation of views on priorities’ nature. Shaping of generally philosophical
background for problem’s understanding requires further setting of methodological framework.
Recognition of intersubjectivity as a key notion leads us to methodological positions which are focused on
the space “between”, on the issues of nature of interpersonal connection and people’s relations. Hence,
admitting phenomenological precept as philosophical background of our vision of priority we apply
conclusions of communicative philosophy as constructing material.
Consequently, for our research the conclusions of Karl-Otto Apel and Yurgen Habermas are
important particularly in this part. Yurgen Habermas’s conclusions are essential for us in the context
1

Гуссерль, Э. (2004). Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология: (введение
в феноменологическую философию). Москва : Владимир Даль.
2
Гуссерль, Э. (2004). Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология: (введение
в феноменологическую философию). Москва : Владимир Даль.
3
Шюц, А. (1988). Структура повседневного исследования Социологические исследования, № 2, 130.
4
Хайдеггер, М. (1998). Пролегомены к истории понятия времени. Томск: Водолей, 249.
5
Хайдеггер, М. (1998). Пролегомены к истории понятия времени. Томск: Водолей, 250.
121

ISSN 2533-4816 EVROPSKÝ FILOZOFICKÝ A HISTORICKÝ DISKURZ

of already mentioned turn of modern philosophy where ethics is considered as “prime philosophy”. Notion
of rationality is reconstructed here based on world view decentralization: intersubjective by its nature
communicative mind do not allow conquering it completely by self-preservation. The scope of mind action
does not spread on self-preservation subject who is protected from the system restricting it in its own
frames. According to Yurgen Habermas the mind action is directed on symbolically structured life-world
which is ascertained based on intentional successes of its participants and reproduced through the
communicative action.
At that he stressed that consolidation of society members is occurred on the ground of common
interests and abidance of system imperatives. Precisely this moment is the most interesting and fruitful for
the researcher of social priorities, because it is focused exactly on intentional efforts which constitute social
system in communicative process.
In Yurgen Habermas’s communicative concept social theoretical analysis is related with internal
perspective of society members and provides for hermeneutical combining of theoretician’s own view with
positions of other members of this life-world. That fact, that Yurgen Habermas creates a definition of
reality which does not oppose to the self-understanding of life-world members makes methodological
approach of the researcher the most efficient for constructing of the methodology for social priority
phenomenon analysis.
Within the perspective of methodological framework construction the studying of social priority is
that moment which according to Yurgen Habermas communicative theory center is an understanding of this
life-world truth as created communicatively in the process of everyday existence of social society. The truth
of such society is created and cannot be transcended. For establishing of social priority methodology it is
important that researcher is not extracted from the researched area and not positioned as external observer
which is a priori impossible.
Fixation of attention on the space “between” people, precept of sense and values communicative
formation lead us to those methodological trends which study exactly the nature and regularities
in formation and functioning of these connections. Hence, it is worth to assume the possibility to apply the
research methods which are aimed at studying of structures and systems.
Methodological framework for studying of social priorities should in certain measure include the
elements of structural analysis, because particularly structuralism revealed certain regularities
in organization of any complicated complex environment. Concentration on examination of symbolic
forms, creation of the basis for semiotic researches makes structuralism as necessary theoretical ground for
priorities scrutiny.
The priority is a part of sign culture system; consequently the research of sign systems makes the one
of key attributes in priorities research. Besides, we have to specify that structuralistic precept is mainly
generally theoretical direction for our research area, but precise and very effective methods of priorities
research are created rather by post-structuralistic tradition. Classical structuralism functions mainly in the
area of ethnology and linguistics.
Structural precepts application to the scope of socium research pertains to the so called poststructuralistic direction which does not stresses on the semiotic archetypes, but on the problem of dynamic
and development of sign systems. Challenging field of language and authority constitutes a subject of poststructuralists’ researches which bring us to the issue on priorities nature. Authority in broad sense, as
a certain code which allows managing the behavior and orientations of people, basically establishes the area
for priorities formation.
In this relation the methodology of myth structure analysis by Roland Barthes became fruitful for
studying of priorities. According to the concept of Roland Barthes the myth is a communicative system,
message. Barthes’ analysis of mythological structures of modern world establishes necessary
methodological tools for mass-media analysis, popular culture and symbolic of everyday life.
The applied in post-structuralism notion of discourse is efficient for priorities study. The discourse,
as both set of signs and combination of articulation acts, proposals and judgments, is that environment
where priorities are shaped and through which we understand not occasional but strictly structured nature
of elements connection at this complicated unity. The analysis of discourse as we may see it in Michel
Foucault’s works creates a functioning methodological area for studying of priorities system.
The notion of discursive formation provides for tools for the research of historical forms of priorities
system representation, which is extremely important in the context of set by us task on analysis
of Ukrainian priorities modern status. Execution of this task is not possible without application
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of discursive formation. Along with methodological developments of discursive formations theory there is
a notion of episystem understood as historically changeable structure which modifies possibilities
of thoughts, theories or sciences at every historical period.
One of the productive methods of priorities research at post-structuralistic tradition is an
investigation of society values structure through the complex of intrusion. This complex is something
similar to “opposite” priorities system, because reflection of “positive” value pole may open additional
spaces of the meanings remaining invisible at addressing the most important values of society. At this
perspective we suggest to apply methodological tools set by Michel Foucault and its followers.
Taking into regard the post-structuralistic dimension of methodological development we consider
productive the analysis of “differences” procedures (“diffйrance”) at creating of clear world image, which
was elaborated by Jacques Derrida1.
The issue on possibility of system analysis method application to social systems demands
researcher’s particular attention. The application of system analysis during last decades becomes more and
more popular and even trending. Especially it relates to one of the “successors” of system approach, namely
synergetics. It is possible to say that system orientation is one of the features of post-nonclassical world
view, which we consider as generally theoretical area where the research on social priorities is the most
efficient.
System analysis was formed primarily within the frames of nonlinear world view which makes the
background for shaping of post-nonclassical paradigm in general. The methodology of synergetic direction
at system researches is traditionally applied in the researches on social systems. Repeating ourselves we
admit that during last decade synergetics becomes popular and even trending methodological direction
in social philosophy.
Based on the assumption that methodology of system direction and synergetics were set on the
ground of natural and mathematician researches the question is raised whether we can apply this
methodology in social philosophical researches. Unfortunately, within last years we observe primarily
metaphoric application of synergetics terminology, which, nevertheless, is used by researchers noncritically as evidence body. The notion of bifurcation, “strange attractors” etc. occupies the general place in
social philosophical knowledge. Besides, just few humanisticians are able to explain the origin of certain
notion from system analysis area or even to read consciously adopted for non-specialists books of Olena
Knyazeva and Sergey Kurdyumov on synergetics as a new way of thinking. Application of system analysis
requires especial commitment of the researcher.
The mentioned does not force us to refuse humanistician in application of system or synergetic
methods. We may point at the researchers of very high level who arrived at usage of system tools working
in the area of post-nonclassical paradigm. In view of this it may be mentioned, for instance, the
methodological techniques elaborated in the researches of Yuryi Lotman. For us it is important,
in particular, that conclusions of the named research are determined primarily by the long experience
of humanitarian findings which at certain stage resulted in overlapping with systemic tradition.
In system area for the researcher of social priorities significant assistance is provided by those
variants of system analysis which were created in the area of social researches. It is essential that the most
productive option of socium system analysis is a communicative option. The most prominent representative
of system communicativity is Niclas Luhtmann who is the most authoritative representative of systemic
approach to analysis of social space. He is not the representative of particularly communicative tradition,
but communication makes a structure forming element at his concept. According to Niclas Luhtmann, the
communication is a source of autopoiesis which is the process of system self-organization. Every system
maintains its existence based on own operations and deals only with own definitions. External influences on
system looks as “irritation” against which the autopoietical mechanisms are applied, consequently
the system balance is resumed and the search of the lost equilibrium state is continued. Such main
mechanism is communication. In its communicative variant the system analysis constitutes extremely
efficient direction of the researches in field of social priorities.
The research of social priorities is significantly enriched by methodological instruments of historical
sociology, whose outstanding representative is Norbert Elias. Focusing attention on the space “between”
people and working in the framework of intersubjectivity Norbert Elias emphasized the double effect
1
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of people’s goals achievement. From the one side, there is nothing except activity of certain people, no
structures or mechanisms managing human behaviour externally. However, it appears that the process
of personal goals implementation produces those codes and priorities which actually guide people’s life.
Paradoxicality in establishing social life structures was taken as a basis for historical sociology theory
which methodology was successfully applied at analysis of social priorities issue.
At the beginning of this article we stated that object research determines the methodology which
should be applied at object studying. In particular, usage of historical material imminently leads to the
application of historical research methods. The social priorities vision mode realized in this paper required
application of specific methods of historical sources research which have been elaborated by French
historical school of “Annals” (in broad sense of this word – from Mark Bloch to Jacques Le Goff) with its
tradition in studying of culture of everydayness and so called total history view.
Among necessary for the researcher of social priorities methodological tactics the following shall be
listed: modeling, detection of priorities architectonics. Establishing of priorities system space model is a
necessary condition for understanding of priorities nature. In our certainty of social priorities system space
image existence at social consciousness we rely on conclusions of phenomenological tradition which makes
generally theoretical background for our perception on methodological fundamentals of the research within
our problematic area.
Our understanding of priorities nature includes interpretation of priorities system as provisionally
vertical pillar divided in “equal” parts which contain the values of the same status. Formation of this pillar
makes the part of communicative construction of the life-world. At initial acts of perception there are
evidences constituted which are related not only with objects, but also with objects space conglomerates,
with vision of spaces in general. Consequently, the methodological set of social priorities phenomenon
study must include the tools which reveal the mechanics of person’s space orientation in the world.
This meaning aspect refers us to the problem of aprioristic forms of sensuality which definition
passes as leading idea through the tradition of Kantianism, neokantianism, phenomenology. The space and
time as a priori forms of cognition arrange our world view and “placement” of different phenomena in the
established by them world image. Chaotic variety of experience shall be mastered and organized due to
certain prior to research forms of sensuality, namely space and time.
Kantian philosophy on pre-research forms of consciousness allows considering priority phenomenon
in the modus which refers to the notion on space form of comprehensive understanding of priorities.
Coming from the study on apriori forms of consciousness we realize that for analysis of social priority
phenomenon the most natural appears to be the space form model which is proposed at our work. Kantian
precept explains why do we use consciously or non-consciously space metaphors at the construction of lifeworld picture.
However, the mechanics of space models construction is expanded the best at application of
phenomenological approach. Intentional features of consciousness enable us to navigate in the world.
“Commitment to” is particularly one of the consciousness features which arrange seen things in space
coordinates. Describing “available” precept we shift to phenomenological refusal from the judgement,
applying principle of “epochй” which enables us to see the scrutinized phenomenon without “existential”
burdens. Exactly this direction allows seeing pure priorities system which is very difficult exactly in case of
priorities study as far as it is values area. And notion of value itself involves into existentially loaded space.
Hereby, if we are unfair at certain extent, then we would not be able to perform the liable object
research. Hence, the principle of “epochй” is necessary as initial level of the research. Repelling from
Husserl’s study on formation of life-world picture, from the issue on space orientation of our direction in
the world we expose its dominants mainly through the concept of Maurice Merleau-Ponty. Basically on
these methodological fundamentals the architectonics of social priorities should be studied.
Outlining conceptual provisions of this article the following statements must be emphasized. Study
on social priorities requires establishing of comprehensive methodology; consequently the complexity of
object research has necessitated its many-sided consideration. Responsible research should be based on
non-controversial theoretical background which for social priorities phenomenon analysis we consider to be
the scopes of intersubjectivity problem. Post-nonclassical precept with its actualization on value problem,
softening of subject-object opposition, nonlinear thinking produces necessary methodological basis for
learning of social priority essence. General direction of phenomenological philosophy, its development in
phenomenological sociology, communicative philosophy and options of system analysis set
a methodological framework for priorities problem study.
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HUMAN CONSCIOUSNESS IN INTENTIONS
OF «EXISTENTIAL WORLD»
Nowadays appeal to «existential world» is the most reasonable way to solve the problem of the
phenomenon of consciousness. That is because it synthesizes differentiated sociality
in anthropological integrity. It is known that consciousness not only possesses subjects but also
turns intentionally to their possible absolute entity.
Consciousness is a sensibly oriented structure of an action, which at the same time is filled with
persistent purposefulness. «Existential world» of consciousness is a domain known by everyone
as it is «immediately evident». And what is more at every stage of our «existential» experience
this «world» contains horizons, which need fundamental explanation.
Keywords: existential world, consciousness, sociality, agent, phenomenon, subjects,
self-evidence, personality.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Відомо, «свідомість» людини – це процес ідеального відображення дійсності. Свідомість
включає в себе: мислення, знання, емоції, інтуіцію, пам’ять, волю. Тому, кожна людина має своє
бачення світу, властиве лише її свідомості. Сам процес розвитку свідомості людини є творенням
нею себе як індивідуальної істоти, свого світу культури. По своїй внутрішній організації суспільне
буття – альтернативне. Людина же завжди творить свій новий світ буття, світ культури, унікальний
життєвий шлях, творить себе як індивідуальну істоту в процесі розвитку свідомості. Буття
альтернативне по своїй внутрішній організації, тому доля вибраних альтернатив, результати їх
реалізації залежать не тільки від активності і можливостей протидіючих сил, опосередкованих
об’єктивними причинами, але й від свідомих орієнтацій суб’єкта на той чи інший характер і порядок
цінностей. Їх розуміння передбачає проникнення в «життєвий світ» людини, внутрішньоірраціональний зміст якого сприяє розкриттю екзистенційних смислів людського буття.
Кризи сучасного світу прямо або опосередковано вказують на розриви «поля» соціального
процесу, в тому числі – і на деформації тих стереотипів, що закріплювали і зв’язували його
обособлені елементи і прояви. Зміни у філософії ХХ століття активно реагували на виникаючі
проблеми, характеризуючись в якості онтологічних, антропологічних, екзистенційних,
комунікативних та інших «поворотів». Їх можна тлумачити і як філософські вирази згадування криз,
і як переорієнтації філософського світогляду, в процесі розвитку якого стають рельєфними зв’язки
глибинної соціальності, котрі зберігають можливість синтезу її жорстких структур і органіки
людського життя. З точки зору цих «поворотів» виявляються окремі грані, елементи, «островки
соціальності», що «вислизають» з поля зору традиційного аналізу.
РЕЗУЛЬТАТИ ТЕОРЕТИЧНОГО АНАЛІЗУ ПРОБЛЕМИ
Тому в зв’язку з цим, найбільш доцільним у вирішенні проблеми «феномену свідомості» буде
звернення до «життєвого світу», який синтезує диференційовану соціальність в антропологічну
цілісність.
Поняття «життєвого світу» (Zebenswelt) – одне із центральних у феноменології Е. Гуссерля,
сформульоване ним в результаті застосування строго феноменологічного методу за рахунок
звернення до проблем світових зв’язків свідомості. Таке включення «світової історичної реальності
в традиційну феноменологію привело до висунення на перший план теми кризи європейського
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людства, науки і філософії»1. Відповідаючи на питання про сутність і причини цієї кризи,
Е. Гуссерль говорить про «заблудження» європейського однобічного раціоналізму, який «заплутав»
в об’єктивізмі і натуралізмі і «витіснив» дух, людське, суб’єктивне із сфери науки. Вирішити цю
кризу покликана нова «наука про дух», яку він і називає наукою про «життєвий світ»2. В її межах
проголошується залежність наукового пізнання від більш значимого, високого по гідності способу
«донаукової» або «позанаукової» свідомості, котра складається із суми «безпосередніх
очевидностей».
Зауважимо, що Е. Гуссерль, враховуючи загрозу раціональної технізації, розуміючи
радикальність даної проблеми, вважає продуктивним способом її вирішення застосування нового –
феноменологічного методу. Він визнає, що «вперше використав ейдетичний і трансцендентальний
методи феноменології для осягнення історичної генези нашого духовного світу»3. Феноменологія
хотіла описувати те, що нам дано, і так, як воно дано. В силу цього вона зштовхується як з певною
даністю з однією простою обставиною: наша свідомість взагалі існує лише в тому, що їй дано і що
вона усвідомлює. Для такого, що здається тривіальним, положення Е. Гуссерль запозичив
у Ф. Брентано поняття інтейційності. Використавши це поняття, феноменологія протиставила себе
традиційному тлумаченню свідомості, котре інтерпретувало предмети як асоціацію даних, котрі
здійснюються в потоці свідомості. Важливим тепер стало те, що свідомість не тільки «володіє»
своїм предметом, але й завжди ставиться інтейційно до їх можливої повної даності. «Свідомість –
осмислено орієнтована структура дії, пронизана невідступною цілеспрямованістю, котра
розгортається від пустої гадки, що апелює до імені, до наповненого споглядання, в силу чого воно
не залишає будь-якої можливості для визначення»4. Таким чином «життєвий світ» – це
дофілософська, донаукова, первинна в гносеологічному смислі свідомість, яка має місце ще
до свідомого сприйняття індивідом теоретичної установки.
Разом з тим повсякденне, практичне життя постійно перериває цей процес «наповненості
предметністю» і змушене задовольнитися фрагментами споглядання – натяком і назвою, формулою і
знаком; теоретична ж вимога, лише вперше здобувши себе і свою силу, досягає повноти перспектив,
які приймаються на противагу предмету. Життєвий світ свідомості – це сфера відомого всім,
«безпосереднього очевидного», «коло впевненостей», до яких відносяться з довірою, що давно
склалася. Ці очевидності прийняті в людському житті поза всілякими вимогами наукового
обґрунтування в якості безумовно значимих і практично апробованих5. В даному аспекті свідомість
ніколи не задовольняється статичним уявленням, але завжди має власну спрямованість, передбачену
внутрішніми зв’язками предмета. Предмети – це «початкова ідентифікованість» цього змісту, його
підлеглість певному «полюсу ідентичності»6, а не конгломерати змісту актів свідомості.
Таким чином, механістичним трактуванням свідомості ХІХ століття Е. Гуссерль протиставив
своє тлумачення, яке веде до «телеології свідомості». Потрібно враховувати, що суб’єктивність
феноменологізму вступає в «резонанс» з проблемою пошуку власне людських ресурсів розвитку
суспільної свідомості. Зрозуміло, що екстенсивний шлях в принципі виявляється безнадійним:
продуктивність економіки, перспективність техніки, оновлення науки і культури виявляють залежність
від енергії і якості діяльності індивідуальних суб’єктів, їх життєвого світу. Проблема суб’єктивності
поступово перетворюється в проблему «суб’єктивності індивідів як сили і форми розвитку
соціальності. Індивіди «входять» в розгляд цієї проблеми спочатку як носії фізичної і нервової енергії,
тобто в основному як природні тілесні об’єкти, що прирівнюються до інших ресурсів соціального
відтворення»7. Але цей рух не обіцяє якісних зрушень. Виникає необхідність включення в економічні,
технологічні, управлінські схеми і ланцюги індивідів у всій можливій повноті їх соціальної
1
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суб’єктивності, тобто із всіма їх можливостями самореалізації і продуктивної взаємодії. Визначається
тенденція до виявлення і комбінування моделей, якими індивіди оперують в організації своїх актів і
контактів, котрі реалізуються в засобах і результатах діяльності. Іншими словами – моделей, що
онтологізуються в практиці людей, перетворюваних в елементи соціального буття.
Важливо відзначити, що характерною рисою «життєвого світу» Е. Гуссерля є те, що він
виступає основою всіх наукових ідеалізацій. Дана переконаність виходить з розширення
проблематики предмета до проблематики «предметного горизонту». В останньому відтворюється та
структура висхідних взаємозв’язків, яка була спочатку розкрита в структурі споглядання предмету,
котрий самоздійснюється на тому типі досвіду, який завжди міститься в актуально даному. Якщо
в досвіді перед нами постає певний конкретний предмет, і, щоб «схопити» його, ми звертаємо на
нього нашу увагу, то в цьому «простому» охопленні він засвоюється всього лише як невизначений
предмет «емпіричного споглядання»1. Він стає «визначеним і визначається далі, якщо наш досвід
продовжується як визначаючий і, насамперед, як із себе самого пояснюючий цей предмет, тобто як
чиста експлікація»2. В своєму артикульованому синтетичному просуванні, на основі предмету дана
експлікація розгортається в ланцюги окремих споглядань, властивих для даного предмету
внутрішніх визначень. Останнє з самого початку виникає і існує в якості самого, «самого по собі».
Феноменологічне тлумачення, репрезентоване Е. Гуссерлем, по відношенню до об’єктивного
світу реальностей (природи) не займається нічим іншим, крім розтлумачення смислу, яким цей світ
володіє для всіх нас «до будь-якого філософування, отримуючи його, скоріше всього, тільки з нашого
досвіду, – смислу, який може бути філософськи розкритий, але ніколи не може бути змінений, і який
тільки в силу сутнісної необхідності, а не по слабкості наших сил, на кожному етапі нашого досвіду
містить в собі горизонти, котрі вимагають фундаментального пояснення»3. Це означає, що природа
не може бути поняттям, протилежним світу людини в його економічному, соціальному, культурному
вимірах, поскільки в самому понятті природи вже міститься формування і проблематизація вихідної
структури світу.
Відхід не тільки від природи, але й від соціального світу в цілому, неможливий, адже «поле
соціальності» постає перед нами поділеним між множиною суб’єктів, і це вже не індивідуальні
суб’єкти з їх «психологізованою суб’єктивністю», а, наприклад, групові суб’єкти, котрі реалізують
свої образи світу, свої моделі діяльності. «Це – суб’єкти, котрі акумулюють в собі енергію і
організованість соціальних спільностей, галузей діяльності, пізнавальних дисциплін, які
використовують їхні засоби і ресурси, які стверджують їхню суб’єктивність і егоїзм. Врешті-решт –
це соціальні машини, які не тільки займають важливі позиції в соціальному просторі, але які
відтворюють цей простір, онтологізуючи свої моделі як інструменти, формуючи предметність
соціального буття і типи поведінки самих людей»4. Щоправда, Е. Гуссерль здебільшого апелює
до світу духовно-суб’єктивного, який разом з тим невіддільний від світу соціального буття. Воно
зрештою стає умовою і підґрунтям для схематизації індивідуального суб’єкта. Доречним в даному
випадку є міркування М. Мерло-Понті, який пише: «Я маю світ як індивід, що завдяки своєму тілу
відкритий світові та є його силою, я вловлюю розташування об’єктів завдяки певному
розташуванню об’єктів... Якщо моє тіло є рухом у напрямку світу, то світ є точкою опертя для мого
тіла»5. Отже, невід’ємність від реального світу, в тому числі світу соціального буття змушує шукати
опори світу духовного в світі життя людини.
Не викликає сумніву, що саме «простір суспільства» зумовлює шукати інші ґрунтовні основи
життєвого світу, яким стає світ свідомості. Для Е. Гуссерля є очевидним той факт, що життєвий світ
завжди суб’єктивний. Він даний людині в образі і контексті практики – у вигляді цілей. Тому,
аналізуючи інтейційність свідомості, Е. Гуссерль розповсюджує її на історію. При цьому вперше
структура «горизонту» наповнюється дійсним смислом: в будь-якому досвіді можуть співіснувати
спогади всієї культурної спільноти, її традиції та її сподівання, одночасно спрямовані на майбутнє.
Вони залежать від досконало визначеного усвідомлення можливостей. В «Логічних дослідах»
1

Гуссерль, Э. (2000). Логические исследования. Картезианские размышления. Минск, 448.
Гуссерль, Э. (2000). Логические исследования. Картезианские размышления. Минск, 448.
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Гуссерль, Э. (2000). Логические исследования. Картезианские размышления. Минск, 515.
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Кемеров, В.Е. (1999). Концепция радикальной социальности. Вопросы философии, 7;
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в процесі аналізу сприйняття речі показано, як «часткові інтенції», інтегруючись в єдину
«всепроникаючу «загальну інтенцію» набувають важливого значення і сили в історії»1. Це має
принципове значення для розуміння життєвого світу свідомості, поскільки виокремлює особливість
факту історичного і культурного буття людини. Володіюча історією людина володіє одночасно
культурою, що означає збереження при всіх змінах поколінь і епох того, що невід’ємно притаманне
фундаментальним структурним фактам свідомості. Одночасно це означає здійснення інтейційності
свідомості в світ людини.
Кожна епоха, кожний історичний період буття людини демонструє свої особливості існування
свідомості, свою логіку її інтейційності. Будь-яке духовне утворення, вважав Е. Гуссерль, охоплює
суспільні єдності всяких видів і родів, які, маючи певну стабільність, одночасно перебувають
в «потоках» розвитку. Якщо ми вживаємося шляхом глибоко проникаючої інтуїції в єдність
духовного буття у його взаємозв’язку з свідомістю, то прийдемо до проблеми «мотивів» його
розвитку. Виходячи з темпоральності будь-якого духовного утворення, для нас стане «зрозумілим» і
«осяжним» «все історичне в своєрідності його буття, котре є якраз «духовне буття», єдність
внутрішнє необхідних одни до одного моментів певного смислу, а одночасно і єдність осмисленого
самоутворення і саморозвитку відповідно до внутрішньої мотивації»2. Таким же способом можливо
дослідити мистецтво, релігію, політику, мораль та інші соціально-культурні утворення.
Головне ж полягає в тому, що артефакти духовної діяльності, які стверджують самобутність
індивідуального суб’єкта, утворюються із явищ соціального процесу, що постійно оновлюється
в ході історії. В них індивід скріплює свою унікальність, специфічність, окремішність; визначаючись
у взаємозв’язках суспільно-історичних дій, які переплітаються і розходяться, самобутність
виявляється предметністю не стільки тілесності і «речовинності», оскільки процесу і діяльності3.
Безпосередньо дана нам сумісність людської діяльності, котра і є соціальністю, містить в собі
приховану композицію індивідуалізованих людських сил і здібностей. В такому випадку соціальний
світ потрібно розуміти не як об’єкт або суму об’єктів, зауважує М. Мерло-Понті, а як «безперервне
поле або вимір екзистенції»4. Тобто соціальність є основою існування духовності в будь-яких
вимірах. Що і обумовлює конкретизацію і деталізацію розуміння свідомості.
Зауважимо, що соціальний розвиток в гуссерліанському баченні спостерігається як процес
обґрунтування і розгортання смисла, який має певні висхідні моменти. Одним з головних, як уже
вказувалося, є «життєвий світ», який одночасно є культурно-історичним світом, або, точніше,
образом світу, яким він виступає в свідомості різних людських спільностей на певних визначених
етапах історичного розвитку. Свідомість як «життєвий світ» позбавляє розуміння себе в суспільстві
як «об’єкта поміж об’єктів та суспільства як об’єкта мого мислення. Ми повинні повернутися до
соціальності, яка є виміром нашої екзистенції та з якою ми пов’язані до будь-якої об’єктивації.
Об’єктивне та наукове усвідомлення минулого та інших цивілізацій було б неможливим, якби я не
контактував із ними бодай віртуально при посередництві мого суспільства, мого культурного світу та
його горизонтів»5. Подолання об’єктивацій може здійснитися за рахунок свідомих активацій
«життєвого світу», які в стосунках із суспільством та світом набагато глибші за будь-які детермінації
суджень і визначень.
Наше відношення до чого-небудь поза нами, тобто інтенції нашої свідомості, двоїсте,
поскільки є виразом і нашого відношення до себе. Причому відношення до себе має у кожного
індивіда не тільки внутрішній, але й зовнішньо-індивідуальний прояв. В силу цього, вважає
В.Г. Табачковський, можна припустити, що «по мірі історично-культурного становлення і розвитку
людини як суб’єкта життєдіяльності, по мірі удосконалення її здатності до самосвідомості, владна
інтенція може виявляти тенденцію до самозростання»6. Адже чим більш розвинена людина, тим
більше вона реагує на будь-які спроби применшення інтейційності своєї свідомості, тим більш
гостріше вона реагує на будь-які спроби ущемлення своїх прагнень ствердитись в соціальності.
1
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В даному контексті необхідно підкреслити, що в процесі соціального відтворення індивіди
виконують певні функції, які є елементами життя людей, що зберігаються і змінюються в актах їх
діяльності (спілкування) і в кінцевому рахунку залежать від конкретного змісту людських взаємодій
та інтенцій їх свідомостей. Набутий людиною соціальний досвід «щомиті виражає енергію
теперішнього стану свідомості або вона знесилюється, наче стомившись, і тоді «світ» мого мислення
збіднюється та зводиться до однієї чи двох нав’язливих ідей або, навпаки, я володію усіма своїми
думками і кожне слово, яке я чую, містить зразок питань, ідей, знову згруповує та організовує
ментальну панораму і вимальовується у витонченому вигляді»1. Так відбувається відтворення
індивідуальної свідомості суб’єкта, співмірного з відтворенням соціального досвіду, в сфері
безпосередності якого ми постійно маємо справу з дискретними актами, речами, індивідами.
Сутність же соціального процесу, як і людського досвіду, полягає в постійному поновленні. Якби він
не поновлювався в своїх дискретних моментах, він не зберіг би і свою континуальність. «Остання
забезпечується тим, що він «протікає» в окремих речах і людських індивідах; він живе і «пульсує» і
в тих, і в інших, хоча і суттєво різним чином»2. Дана «пульсація» соціального процесу в окремих,
обособлених індивідах і предметах виступає єдиним поясненням їх взаємообумовленості при
відсутності їх безпосередніх контактів. Можна погодитись з М. Мерло-Понті, який справжнім
досвідом вважає лише той і тоді, коли «він оновлюється новим рухом думки, та думка є ситуативною
лише тоді, коли вона приймає свою ситуацію»3. В силу цього сутність свідомості полягає в тому,
щоб в процесі взаємодії, пульсуючи, забезпечувати собі один або кілька світів. Інакше кажучи,
змушувати бути перед собою свої власні думки як речі з врахування досвіду та інтейційності
свідомості інших індивідів, суб’єктів соціуму.
ВИСНОВКИ
Свідомість – це не тільки можливість ідеального відтворення дійсності, а й перетворення
об’єктивної предметності в суб’єктивний зміст, в силу чого найбільш суттєвою її характеристикою є
духовність суб’єкта. Духовною «формою» освоєння світу людиною і, разом з тим, «формою»
саморозвитку самої людини виступає «Я». Вищенаведені міркування дають змогу зробити висновок,
що подвійне значення поняття «життєвого світу» Е. Гуссерля (з одного боку – це історично вихідна
позиція теоретичного перетворення, з іншого – постійно присутня фундаментальна сфера життя,
котра диференціюється з рівнем інтересів), веде за собою небезпеку включити його в один ряд
з даремними намаганнями знайти «натуральну природу» і подати її в якості норми життя. Цьому
протистоїть дане Гуссерлем визначення життєвого світу як «універсуму попередньо даних само
очевидностей»4. Але «самоочевидність» ні в якій мірі не є для Гуссерля позитивною цінністю,
виразом врятування буття в чомусь міцному, надійному, яке не підлягає сумніву. Навпаки,
самоочевидне – поняття, протилежне «саморозумінню», яке, згідно Е. Гуссерлю, і є власне
завданням феноменологічної філософії. Він говорить, що ми можемо говорити тільки про два
способи самоочевидності, в яких виступає буття: буття-в-собі, яке є буттям об’єктів, розміщених
в просторі, і буття-для-себе, яке є буттям свідомості. Проте «інший» (тобто те, що може виступати
об’єктом), перебуватиме переді мною якимось в-собі та водночас існуватиме для себе; щоб бути
сприйнятим, він вимагатиме від мене, по-перше, уміння відрізнити його від себе та розташувати
у світі об’єктів й водночас помислити його як свідомість або як різновид буття без зовнішнього та
частин, до якого я маю доступ лише остільки, оскільки «воно є мною і в ньому змішується той, хто
мислить, з тим, кого мислять»5. Таким чином, в об’єктивній думці немає місця іншому та множинній
свідомості. В силу цього самоочевидність виступає в іншому, суб’єктивованому аспекті, тим самим
визначаючи «життєвий світ» в якості самосвідомості. «Якщо я конституюю світ, я не можу
помислити іншої свідомості, адже потрібно, щоб і вона конституювала світ, тому якнайменш
відносно цього бачення світу я вже не буду конституюючим суб’єктом. Навіть якби мені вдалося
помислити його як того, хто конституює світ, це все-таки я конституював би його як такого і знову1
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таки залишився єдиним конституюючим суб’єктом»1. Тим самим самоочевидність як система
досвіду, в якій взаємодіють об’єкти, вже не контролюється свідомістю. Самоочевидність як ідеал
об’єктивної думки ґрунтується на сприйнятті світу свідомістю індивіда, узгодженим із самим собою.
Але аналіз внутрішньої складності духовного завжди виявляє «процес» формування особистості у
всесторонніх відношеннях з іншими людьми. Зустріч «іншого» з «Я» виступає одним із окремих
моментів фундаментального відношення «в-собі» – «для-себе».
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Найбільш актуальною темою освіти в Україні є проблема формування професійної культури
майбутніх фахівців, яка неодмінно пов’язана з духовним розвитком людини. Інтеграція в області
вищої освіти, яка пов’язана з наслідками багатьох об’єктивних тенденцій в різних областях, ставить
перед учбовими закладами завдання з приєднання їх до модернізаційних процесів, які відбуваються
в суспільстві. На цьому етапі набуває вагомості філософія освіти, яка розглядає еволюцію базового
відношення в сфері освіти не в контексті нормативних підходів, а в якості постійного динамічного
розвитку, який забезпечує перенесення діалогу на принципово креативний рівень. Одним з головних
завдань філософії освіти є виховання людини нової якості, тобто формування такого типу
світогляду, який би забезпечив її гармонійну взаємодію не тільки з природою, а й з іншими людьми.
Саме філософія освіти вказує на те, що для народження та розвитку нових ідей потрібен пошук і
знаходження нових інтелектуальних форм, створення стандартів і стереотипів процесу діяльності та
навчання, а також будування нового спільного діалогу між суб’єктами освіти. Сучасна освіта
повинна стати стартовим майданчиком для пошуку нових методологічних підходів, технологій,
новітніх освітянських парадигм, гуманітаризації освіти, в центрі яких має знаходитись особистість.
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Відповідно, перед освітньою практикою постають нові завдання, які неможливо вирішити в межах
колишніх методологічних підходів. Вільно чи невільно ми стаємо причетними до долі розуму,
знання, мислення, формування професіоналізму.
Інтенсивний розвиток сучасного суспільства вимагає подальшого вдосконалення та
інноваційних складових методологічного підходу для освітніх потреб. Адже інноваційність
в освіті – це інтеграція різних складових напрямів освіти спрямованих на досягнення таких базових
компетенцій, які здатні забезпечити випускнику вищого навчального закладу можливість
адаптуватись і самореалізуватись в умовах ринку праці сучасного інформаційного суспільства.
Тому, перед вітчизняними науковцями стоїть завдання, враховуючи європейський досвід,
удосконалити вже набуті освітні компетенції випускника вищого навчального закладу й визначити
основні складові компетентнісно-орієтованого підходу для підготовки фахівців у галузі філософії
рівня підготовки доктора філософії. Такий підхід допоможе майбутньому фахівцеві жити й творити
в умовах мінливого світу, бути конкурентоспроможним, вміти інтегруватись у світове
співтовариство, адже діяльність філософа полягає в поверненні слів від їх метафізичного
(філософського) застосування до повсякденного. За допомогою мовної інтуїції він зможе досягти
єдино можливого способу вирішення філософської проблеми, а саме – її зникнення
(Л. Вітгенштейн). Тому що філософія, – це не вчення, а діяльність і її метою є логічне прояснення
думки. Філософська робота, по суті, це роз’яснення. Філософія обмежує спірну територію науки й
покликана визначити межі мислимого і тим самим немислимого1.
Освоюючи гуманітарну професію людина, відповідно до свого способу мислення, є
дослідником по відношенню до різних речей, дослідником також є і той хто перебуває в процесі
пізнання. Тому єдиноістинним вихованням в науках, пов’язаних з практикою, є те, що зберігає
дослідницьку позицію. В цьому аспекті особливого значення набуває наукове дослідження, яке
розглядається як творчий пошук істини, а вивчення різних навчальних дисциплін служить
формуванню духовного життя, яке слід розуміти як відкриття істини (К. Ясперс).
В даний час, коли відбувається перелом і докорінно змінюються уявлення про освіту, важливе
місце займає традиція гуманітарної освіти, тісний зв’язок між теорією і практикою,
міждисциплінарна освіта. Намагаючись йти в ногу з часом вищі навчальні заклади вводять нові
програми та учбові плани, які відображають останні тенденції в науці та техніці. У цьому аспекті
для вітчизняної науки та освіти стає в нагоді європейський досвід навчання у вищих навчальних
закладах з урахуванням інноваційної складової в компетентнісно-орієнтованому підході до
філософських дисциплін.
Слід зазначити, що тема інновацій зараз є однією з самих пріоритетних і актуальних. Для
збереження та посилення свого провідного положення в світі та беручи до уваги процеси
глобалізації, зміни умов виробництва та ринку праці, зменшення ресурсів, держави намагаються
створити необхідні передумови для збільшення міжнародних інвестицій в сферу наукових
досліджень, віддаючи переваги посиленню ролі освіти та науково-дослідних розробок,
орієнтуючись на інноваційний розвиток. В контексті інновацій найбільша цінність полягає
в прагненні сприяти якісним результатам освітнього процесу, який дозволяє тим хто навчається
досягти найвищого рівня в реалізації своїх талантів та навичок для покращення особистісного та
соціального блага. Для конкурентоспроможності на міжнародній арені науково-виробнича сфера
потребує підвищення якості освіти випускників вищих навчальних закладів, якими й визначаються
основні напрями інноваційної освітньої політики держави. У цьому аспекті філософія, з багатством
життєствердних ідей, виступає духовною опорою людського існування. Слідуючи філософській
методології фахівці рівня доктора філософії вчаться застосовувати набуті компетенції в процесі
навчання, удосконалюють принципи і методи пізнавальної діяльності, забезпечують науково
обґрунтований підхід до вивчення та вирішення питань філософської теорії і практики.
Щоб сформувати науковий світогляд фахівця рівня доктора філософії необхідно спрямувати
майбутнього спеціаліста до особистісної мотиваційної установки на логічний, методологічний і
філософський аналіз розвитку та функціонування різних сфер життя суспільства, до наукового
забезпечення діяльності в громадських організаціях і комерційних структурах, на забезпечення
якості власної професійної діяльності тощо. В цьому допоможуть ті навчальні дисципліни, які
1

Витгенштейн, Л. (1994). Философские работы. Москва, 24-25.
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найбільш відповідають формуванню загальноосвітніх, культурних і морально-виховних
професійних компетентностей у фахівців в галузі філософії рівня підготовки доктора філософії.
Вони мають проявлятись у ході його суспільної та фахової діяльності, забезпечувати оптимальну
інтеграцію у соціальне середовище, яке будується в межах парадигми пріоритету людських
цінностей і людських відносин в процесі майбутньої роботи.
Кого необхідно готувати, і як вибудувати план підготовки фахівця в галузі філософії рівня
підготовки доктора філософії? Для цього необхідно, враховуючи європейський досвід і вітчизняні
освітянські здобутки з розширення освітнього простору, сформувати такі типи компетенцій, які
відповідали б сучасним вимогам, базуючись на наукових дослідженнях, визначених культурним
контекстом епохи з прийнятними нормами науковості й загальнолюдськими цінностями.
Слід зазначити, що сучасна вітчизняна система вищої освіти готує спеціалістів, які ціняться не
тільки в Україні, але й закордоном. Втім, не достатньо зарекомендувати себе висококваліфікованим
спеціалістом на ринку праці. Тому, залишається необхідність подальшого розвитку та впровадження
інноваційних складових і методологічних вимог компетентнісно-орієнтованого підходу, що
в комплексі дасть позитивний результат навчання, після закінчення якого вийде компетентний
спеціаліст і компетентна людина. Таким чином, серед завдань, які стоять перед сучасною освітою є
проблема вибору методів, які забезпечують формування професійних компетенцій, тому слід
розробити особливий підхід до їх формування та оцінювання. Теоретичне обґрунтування
компетентністного підходу у вищій школі ще повністю не визначено. Тому, встановити відповідний
сучасним вимогам нормативний набір компетенцій, а також виокремити ключові, непросто.
Доводиться перебувати в постійному пошуку компетентнісної парадигми у вищій
школі (С. Фурудей).
Впровадження компетентнісного підходу в систему вищої освіти України відбувається вже не
один рік, але не полишає своєї пріоритетності. Загалом, втілення та застосування компетенцій
визначені ще з першого року навчання студента й направлені на формування його загальних та
професійних компетенцій. Такий процес контролюється протягом всього навчання, щоб у підсумку
отримати кваліфікованого спеціаліста, який відповідав би професійній діяльності та професійним
компетенціям. Зважаючи на світові тенденції підготовки фахівців рівня доктора філософії,
вітчизняні освітні програми потребують визначення можливостей і перспектив впровадження та
адаптування цього процесу до європейського освітньо-наукового стандарту підготовки фахівців
з вищою освітою у галузі філософії з визначенням компетентнісно-орієнтованого підходу,
враховуючи при цьому інноваційну складову методологічних вимог. Тому, що освітня діяльність
полягає не тільки в тому, щоб дати студентові суму знань, умінь та навиків, необхідно ще й
сформувати його компетенції. Усвідомивши це, перед сучасними дослідниками постало завдання всі
зусилля спрямувати на розробку механізмів, інструментів і програм адаптованих до європейського
освітньо-наукового простору, які сприятимуть забезпеченню спеціалістами, здатними не тільки
вирішувати професійні завдання після закінчення вищого навчального закладу, а й якомога більше
розкрити свою професійну компетентність. Для практичної реалізації цих процесів необхідно, перш
за все, підлаштувати методичні розробки, механізмів, інструментів і технологій впровадження
педагогічних інновацій для формування необхідних компетенцій у фахівців з вищою освітою, які
будуть затребувані на ринку праці й зможуть застосовувати свої професійні компетенції в роботі.
Масштабність завдань, які постають перед сучасним суспільством підвищують актуальність
проблем пов’язаних з компетентністю, як в професійній так і непрофесійній діяльності. Відомо, що
компетентнісний підхід отримав широке розповсюдження з 80-х рр. ХХ ст. й був викладений
у працях європейських вчених. Так відомий англійський психолог Дж. Равен досліджуючи цю
проблему зазначав, що оскільки деяким аспектам компетентності в минулому приділялось
недостатньо уваги то необхідно визначитись із новим підходом розуміння здібностей і
мотиваційних установок, методів їх аналізу та оцінки. Адже з роками змінились не тільки завдання,
які слід виконувати, змінились і вимоги до видів компетентності, які необхідні для вирішення цих
завдань. Дж. Равен робить акцент на необхідності переоцінки соціально значущих типів поведінки і
розвитку нових видів компетентності на основі еволюції нових способів мислення, де «соціальна,
громадянська та «політична» освіта – це центральна частина в навчанні компетентності»1.
1

Равен, Дж. (2002). Компетентность в современном обществе, выявление, развитие, реализация. Москва, 23.
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Низька зацікавленість людей в інноваціях, в продуктивності праці та ефективному управлінні
наштовхнула Дж. Равена на те, щоб детально проаналізувати яких саме нових форм і типів
мотивації потребує сучасне суспільство. В цьому аспекті він зазначає, що починати необхідно
із дослідження та оцінки життєвих навичок (наприклад, соціальна адаптованість) інша –
співвідношення між якостями, які формуються освітньою системою й тими якостями, яких реально
потребує людське суспільство. Адже нове розуміння та сприйняття, нові пріоритети та висновки
компетентності потрібні всім членам сучасного суспільства1.
З тих пір, як вчені почали досліджувати «компетентність» змінились не тільки завдання,
змінились і вимоги до самих видів компетентності, які необхідні для вирішення цих завдань, без
визначення яких всі наші дії будуть некомпетентними і неадекватними. Сам термін «компетенція»
в наш час широко використовується не тільки в освіті та навчанні, а також в інших галузях.
Європейські дослідники визначають «компетентність», як загальну здатність «базуватися на
знаннях, досвіді, цінностях, які людина розробила для всебічної взаємодії з учбовими практиками.
Компетенції не можуть бути зведені до фактичних знань або рутинних принципів; бути
компетентним не в усіх випадках це є синонімом компетенції та знання, які вже відомі…
Компетентність – це те, що дозволяє працювати або діяти»2. Таким чином, компетентність – це
здатність встановлювати зв’язки між предметом знань та ситуацією, а в більш загальному сенсі, це
здатність виявляти процедуру (знання і дії), до якої підходить проблема (Бернард Рей). Додамо, що
Ж.-Ф. Перрет визначив список компетенцій, які розділив на сім областей: навчання, пошук,
мислення, спілкування, співробітництво, удосконалення і адаптація. Загалом ним було виділено
тридцять вісім компетенцій. Втім вчений був збентежений тим, що список компетенцій, які
вважаються необхідними та затребуваними, буде безмежно розширюватися, що в кінцевому рахунку
може призвести до процесу «інфляції» в області знань. Така ситуація спіткала західні країни
у 1980-х роках минулого століття, коли наукова тенденція, яка слідувала за біхевіористською
позитивістською традицією піддалась ефекту «розпорошення»3.
Аналізуючи європейський досвід впровадження в освітній простір компетентностей для
українського освітнього процесу є цінним та повчальним приклад проекту Tuning (Quality Assurance
Agency for Higher Education), в межах якого досліджувався компетентнісний підхід, визначались
загальні та предметні компетенції. Наразі, до загального типу компетенцій у програмі відносились:
інструментальні компетенції: пізнавальні здібності, методологічні здібності, технологічні здібності
та лінгвістичні здібності; міжособистісні компетенції: індивідуальні здібності, такі як соціальні
навички (соціальна взаємодія і співпраця); системні компетенції: здібності та навички щодо цілих
систем (поєднання розуміння, чутливості й знань; необхідні інструментальні та міжособистісні
компетенції)4.
Отже, європейський досвід свідчить про те, що вчені не полишають пошуку пріоритетних, але
не надто спеціалізованих компетенцій, які наділені певною універсальністю та необмежені полем
застосування. У цьому аспекті Радою Європи були визначені п’ять комплектів ключових
компетенцій, яким повинні слідувати молоді європейці – це політичні та соціальні компетенції
(здатність приймати обов’язки, приймати участь в групових рішення, вирішувати конфлікти,
відігравати певну роль в управлінні та удосконаленні демократичних інститутів); компетенції, які
пов’язані з життям в полікультурному суспільстві (для запобігання відродження расизму і
ксенофобії, розвиток клімату нетерпимості, в освіті оснащення молоді міжкультурними
компетенціями, такими як повага до інших, здатність жити з людьми інших культур, мов та релігій;
компетенції пов’язані з володінням усним і письмовими повідомленнями, які необхідні для роботи
в суспільному житті; компетенції, які зв’язані з появою інформаційного суспільства (володіння
1
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23-25.
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for Cultural Co-operation (CDCC) a Secondary Education for Europe. Strasburg, 1997.
<http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED407717.pdf> (2017, листопад, 24).
3
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новими технологіями, здатність критично оцінювати інформацію, яка розповсюджується засобами
масової інформації, тощо)1.
Відповідно, в Україні на законодавчому рівні були визначені вміння та компетенції, які були
затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261. Наразі,
в статті 27, зазначеної Постанови, було визначено, що освітньо-наукова програма аспірантури
(ад’юнктури) вищого навчального закладу має включати не менше чотирьох складових, що
передбачають набуття аспірантом (ад’юнктом) компетентностей відповідно до Національної
рамки кваліфікацій: здобуття глибинних знань із спеціальності, за якою аспірант проводить
дослідження, зокрема засвоєння основних концепцій, розуміння теоретичних і практичних
проблем, історії розвитку та сучасного стану наукових знань за обраною спеціальністю,
оволодіння термінологією з досліджуваного наукового напряму; оволодіння загальнонауковими
(філософськими) компетентностями, спрямованими на формування системного наукового
світогляду, професійної етики та загального культурного кругозору; набуття універсальних
навичок дослідника, зокрема усної та письмової презентації результатів власного наукового
дослідження українською мовою, застосування сучасних інформаційних технологій у науковій
діяльності, організації та проведення навчальних занять, управління науковими проектами;
здобуття мовних компетентностей, достатніх для представлення та обговорення результатів своєї
наукової роботи іноземною мовою»2.
Слід зазначити, що набуття компетенцій ґрунтується на досвіді й діях тих хто навчає і
вчиться. Інакше кажучи, якщо метою є надання знань, то буде недостатньо скласти лише учбові
плани та визначити методи навчання з різних предметів. Набуття певних компетенцій цілком
залежить не тільки від викладача, але й від того, хто бажає їх засвоїти. Втім, існує загроза
поверхневого підходу до втілення компетенцій, нерозуміння процесу їх формування, важкість їх
оцінки, тощо. Необхідно приділяти постійну увагу процесам за допомогою яких набувається
компетенція, адже корисні навички та компетенції можуть бути набуті тільки завдяки серйозній
взаємодії з відповідними областями знання та досвіду. Якщо компетенція не враховує моральної
мети викладання та навчання, якщо ігноруються культурні, духовні та релігійні особливості, які
відносяться до цієї мети, то тоді таку діяльність не можна назвати освітньою. Розвитку
компетентності можна досягти тільки шляхом обміну з іншими досягненнями, якостями та
характеристиками, які представлені в предметному полі дослідження.
Для впровадження вітчизняних програм підготовки фахівців рівня доктора філософії став у
нагоді європейський досвід, з якого слідує, що при визначенні компетенцій зарубіжними
дослідниками враховувались створення взаємних знань і відображення способів навчання та
викладання в різних країнах і основа кожної предметної області дисциплін; забезпечувалась
гнучкість і автономність в побудові навчальних планів. Це дало можливість відійти від традиційних
учбових програм, показавши, що результати можуть бути значно вагомішими, простішими та
придатними для розробки інших програм і переходу до нового циклу. При їхньому започаткуванні
враховувалась автономія інших учбових закладів, що дало можливість урізноманітнити не тільки
глобальну європейську, національну та інституціональну структури, але й діяти в контексті єдиної
освітньої програми3. Також, в нагоді для вітчизняних навчальних закладів стала, розроблена та
запропонована проектом Tuning, методологія створення та побудови навчальних планів, що
дозволило зрозуміти систему їх розробки у порівнянні з іншими планами та програмами,
започаткованими раніше. Хоча Tuning повною мірою визнає важливість нарощування і розвиток
предметних знань і навичок в якості основи для програм університетської освіти, в ньому було
підкреслено той факт, що час і увагу слід також приділяти розвитку загальних компетенцій або
переданих навичок. Цей останній компонент стає все більш актуальним для того, щоб добре
1
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підготувати випускників до майбутньої ролі в суспільстві з точки зору працевлаштування
і громадянства 1.
В останні роки дослідження в області компетентності не полишають своєї актуальності. Така
цікавість викликана тим, що компетентність дійсно підкреслює реальну можливість застосовувати
знання. Про людину можна сказати, що вона компетентна, якщо вона володіє знаннями та вміє їх
використовувати. Втім, необхідно проводити розмежування між навчанням і знаннями, з одного
боку, та знаннями та компетенцією, з іншого. Навчання має сенс тільки тоді, якщо воно породжує
знання, а знання має сенс тільки в тому випадку, якщо воно дає компетентність. Тому, основною
метою освіти повинно бути розвинення компетенцій в особистості. Навчання буде успішним тоді,
коли буде виховувати компетентних людей, які будуть відповідальними, адже суспільство потребує
не просто освічених особистостей, воно потребує ще й компетентних людей. Але тільки від нас
залежить, які компетенції необхідно розвивати, якщо ми хочемо, щоб випускники стали членами
європейського суспільства. Тому слід замислитись, як ці компетенції слід розробляти, та як
визначити саме ті компетенції, які необхідні для майбутнього українського та європейського
співтовариства. У цьому аспекті слід звернути увагу на компетенції, серед яких є такі, що необхідні
для підготовки фахівців рівня доктора філософії у вітчизняних навчальних закладах. Тут мова йде
про набуття професійних компетенцій, які вимагають зміщення акценту з процесу навчання
на конкретний результат.
Говорячи про ключові компетенції в учбовому процесу, то тут пріоритет треба віддати
розвитку широкого спектру таких компетенцій, які можуть використовуватись у різних ситуаціях і
контекстах. Загалом, основні групи компетенцій, в значній мірі, зв’язані між собою. Тому кожен
суб’єкт системи може впливати на розвиток соціальної, мотиваційної та функціональної
компетентності. Відповідно до інноваційної складової в компетентнісно-орієнтованому підході та
підлаштуванні його до сучасного вітчизняного типу освіти, можна виділити наступні ключові
компетентності: пізнавальні (учбові досягнення; інтелектуальні завдання, вміння оперувати
знаннями); особистісні (розвиток індивідуальних здібностей, динамічність знань, здатність
до рефлексії); самоосвітня (здатність до самоосвіти, гнучкість до застосування знань, умінь,
навичок); соціальна (співробітництво, робота в команді, комунікативні навички і т.п.). Таким чином,
втілення в освітній процес компетентнісно-орієнтованого підходу, в значній мірі, сприяє наукове
дослідження в галузі філософії, яке є не тільки результатом напруженої праці академічної спільноти,
а й здатне методологічно направити всі набуті компетентнісні для формування загальноосвітніх,
культурних і морально-виховних професійних компетентностей фахівця рівня доктора філософії, які
проявляються не тільки під час суспільної та фахової діяльності, а й забезпечують оптимальну
інтеграцію у соціальне середовище. Адже філософії відводиться особлива роль у вирішенні
смисложиттєвих проблем, інтеграції природного і гуманітарного знання, сприянню утвердженню
нового гуманізму, збагаченого універсальними загальнолюдськими цінностями. Та філософія, яка
має значення і в науці, і в житті, та філософія, яка стає основою науки і яка в змозі сформувати
людину науки (К. Ясперс).
Отже, застосування компетентності в освітніх цілях вимагає від фахівця в галузі філософії
рівня підготовки доктора філософії: здатності самостійно здійснювати науково-дослідну діяльність
у відповідності з напрямом програми з використання сучасних методів дослідження та
інформаційно-комунікаційних технологій; готовності до викладацької діяльності у відповідності
до направленості програми; здатності до критичного аналізу та оцінки сучасних наукових
досягнень, генерації нових ідей при вирішенні дослідних та практичних завдань, включаючи і
міждисциплінарні області дослідження; вміння проектувати та здійснювати комплексні
дослідження, на основі цілісного системного наукового світогляду; готовності використовувати
сучасні методи і технології наукової комунікації на державній та іноземній мовах; здатності
планувати та вирішувати завдання особистого професійного розвитку; здатності самостійно
обґрунтовувати та обирати й ефективно використовувати сучасні освітні технології, методи та
засоби навчання з метою забезпечення відповідного рівня особистісного та професійного розвитку.
Виходячи з вищевикладеного можна зробити висновок, що професійна підготовка фахівців
рівня доктора філософії у вищих навчальних закладав неможлива без урахування основних
положень компетентнісно-орієнтованого підходу. Формування нових професійних компетенцій для
1
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підготовки фахівців рівня доктора філософії є необхідною умовою розвитку цієї сфери, в якій
немаловажну роль відіграє філософія, як науково-ціннісний вимір людського існування, і є
необхідною умовою загальнокультурного розвитку людини, чинником її професіоналізму, сприяє
створенню творчого комунікативного клімату проектування і реалізації інноваційних професійних
проектів, сприяє здатності майбутнього фахівця рівня доктора філософії ефективно
використовувати в своїй подальшій практичній, соціальній і професійній діяльності філософськосвітоглядні, науково-теоретичні та культурологічні здобутки в процесі навчання в аспірантурі.
Будемо сподіватись, що ці попередні ідеї допоможуть знайти відповідний напрям для того, щоб
встановити проблеми, які мають важливе значення, для здійснення спроби визначення найбільш
актуальних питань та вирішення їх у подальших дослідженнях.
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