
 
 
 
 
 
 
 

EVROPSKÝ FILOZOFICKÝ  
A HISTORICKÝ DISKURZ 

 

Svazek 4  
1. vydání 

2018 

 
 
 
 

 
 
 
 

EUROPEAN PHILOSOPHICAL  
AND HISTORICAL DISCOURSE  

 
 

Volume 4  
Issue 1 
2018 

 



 

Přístup redakce 
 
Evropský filozofický a historický diskurz – mezinárodní časopis věnovaný zkoumání aktuálních problémů moderní 
filosofie, dějin filozofického myšlení, teorie a filozofie dějin, analýzy historických procesů v různých světových 
regionech, včetně dějin střední a východní Evropy. Pro publikaci v časopisu přijímají se vysoce kvalitní články, 
což představují důležité inovativní, teoretické, koncepční, metodické a empirické příspěvky v příslušných oborech 
filozofie a historické vědy. V časopisu se uplatn´uje systém anonymního recenzování (peer-rewiev) pro ověření 
kvality vědeckých článků. 
Evropský filozofický a historický diskurz má velký zájem zejména o mezioborové studie ve filozofickém a 
historickém směru. Uvítáné jsou zejména zkoumání v rámci pokročilé a slibné oblasti historie, včetně výzkumu o 
ustní historie a historické informatiky. 
Evropský filozofický a historický diskurz přijímá k publikaci jenom původní materiály a nebere v úvahu možnost 
zveřejňovat dříve otištěné članky. 
 

Redakční kolégie: 
 
Viorel Vizerianů, Univerzita Bukurešťská (Rumunsko) 
Emma Hansová, PhD., profesorkyně, státní podník (škola) “Jižnoukajinská Národní pedagogická univerzita jm. 
K.D. Ušinského” (Ukrajina) 
Inna Golubovyč, PhD., profesorkyně, Odesská Národní univerzita jm. I.I. Mečnikova (Ukrajina) 
Mykola Zhurba, D.Sc. filozofie, profesor, Regionální institut postgraduálního pedagogického vzdělávání města 
Lugansk (Ukrajina) 
Oksana Dovhopolová, PhD. phyl., profesorkyně, Odesská Národní univerzita jm. I.I. Mečnikova (Ukrajina) 
Rustem Kadyržanov, ScD (Doktor filozofie), Profesor, Kazašská univerzita Mezinárodních vztahů a světových 
jazyků, jm. Ablai chána, Ústavu filozofie, politologie a religionistiky (Kazachstán) 
Oana Kamelie Serban, PhD, Univerzita Bukurešťská (Rumunsko) 
Oleksii Kchalapsis, Ph.D., Doktor filozofie, profesor, Národní hutní akademie Ukrajiny (Ukrajina) 
 
Taras Goncharuk, Doktor historie, profesor, Odesská Národní univerzita jm. I.I. Mečnikova (Ukrajina) 
Liudmyla Kormyč, PhD., Doktor historie, profesorkyně, Národní univerzita “Odeská právnická akademie” 
(Ukrajina) 
Yrii Kotliar, PhD., Doktor historie, profesor, Černomorská státní univerzita jm. Petra Mohyly (Ukrajina) 
Yevgen Kuzmin, PhD., Doktor historie, muzeum Jad-Vašem (Izrael) 
Mykola Russev, PhD., Doktor historie, Vyšší antropologická škola, Chisinau (Moldova) 
Andrzej Strojnowski, PhD., Doktor historie, Akadémie im. Jana Długosza, Częstochow (Polsko) 
 
Oleksandr Bezručko, doctor v oboru umění, profesor, Kyjivská nacionální  univerzita kultury a umění  (Ukrajina) 
Volodymyr Horpenko, PhD., doctor v oboru umění, professor, Kyjivská nacionální  univerzita kultury a umění 
(Ukrajina) 
Olena Ivanova, PhD. v oboru sociálních  komunikaci, profesorkyně, Odesská Národní univerzita  
jm. I.I. Mečnikova (Ukrajina) 
Tatiana Kuzněcova, PhD. v oboru sociálních  komunikaci, profesorkyně,  Národní  univerzita «Odeská právnická  
akademie» (Ukrajina) 
Jurij Loshkov, PhD., doctor v oboru umění, profesor, Charkivská Statní Akadémie umění (Ukrajina) 
Lyudmyla Moskalyova, D.Sc. pedagogiky, profesorkyně, Státní pedagogická univerzita  jm. Bogdana  
Chmelnického  ve m. Melitopol´ (Ukrajina) 
 
 

Administrativní redaktory: 
Mykola Poliovyy, PhD historie, doktor politických věd, profesor, Doněcká Národní univerzita jm. Vasylia Stusa  

Alina Polukhina, PhD v politických věd, Národní univerzita «Odeská právnická Academie» 
 
 
 
Časopis je indexovaný v mezinárodních scientometrických databázech Index Copernicus International 

Journals Master List:  https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=46666 
 



 

Editorial Policy 
 
The European philosophical and historical discourse is international Journal dedicated to researches on topical 
issues of modern philosophy, history of philosophical thought, cultural studies, theory and philosophy of history, 
analysis of historical processes in particular regions of the world, including history of Central and Eastern Europe 
countries. The Journal aims at publishing of high quality articles that may bring innovative and significant 
theoretical, conceptual, methodological and empirical contribution to relevant scientific fields. The Journal works 
with anonymous peer-review system that verifies scientific quality of submitted articles. 
The European philosophical and historical discourse has a particular interest in interdisciplinary researches in the 
field of philosophy, cultural studies and history, but by no means restricts its interests to these spaces. Researches 
in the field of advanced and promising directions of history such as oral history and digital history are also 
welcomed. 
The European philosophical and historical discourse accepts original materials which are not under consideration 
elsewhere at the time of submission and does not accept already published materials. 
 
 

Editorial Committee: 
 
Viorel Vizureanu, PhD, professor, University of Bucharest (Romania) 
Emma Hansova, ScD in philosophy, professor, South Ukrainian National Pedagogical University named after 
K.D. Ushynskyi (Ukraine) 
Inna Golubovych, ScD in philosophy, professor, Odessa National I.I. Mechnikov University (Ukraine) 
Oksana Dovhopolova, ScD in philosophy, professor, Odessa National I.I. Mechnikov University (Ukraine) 
Mykola Zhurba, D.Sc. in Philosophy Science, professor, Lugansk Regional Institute of Postgraduate Pedagogical 
Education (Ukraine) 
Rustem Kadyrzhanov, ScD in philosophy, Professor, Kazakh Ablai khan University of International Relations and 
World Languages; Institute of Philosophy, Political Science and Religious Studies (Kazakhstan) 
Oana Camelia Serban, PhD in philosophy, University of Bucharest (Romania) 
Oleksii Halapsys, ScD in philosophy, professor, The National Metallurgical Academy of Ukraine (Ukraine) 
 
Taras Honcharuk, ScD in history, professor, Odessa National I.I. Mechnikov University (Ukraine) 
Liudmyla Kormych, ScD in history, professor, The National University “Odessa Law Academy” (Ukraine) 
Yurii Kotliar, ScD in history, professor, Petro Mohyla Black Sea State university (Ukraine) 
Yevhen Kuzmin, PhD in history, Yad Vashem Museum (Israel) 
Mykola Russiev, ScD in history, High Anthropological School (Moldova) 
Andrzej Stroinovsky, ScD in history, professor, Jan Dlugosz Academy (Poland) 
 
Oleksandr Bezruchko, Doctor of Arts, Professor, Kyiv National University of Culture and Arts (Ukraine) 
Volodymyr Horpenko, Doctor of Arts, Professor, Kyiv National University of Culture and Arts (Ukraine) 
Olena Ivanova, Doctor of Social communications, Professor, Odessa National I.I. Mechnikov University 
(Ukraine) 
Tetiana Kuznietsova, Doctor of Social communications, Professor, National University "Odesa Law Academy" 
(Ukraine) 
Yurii Loshkov, Doctor of Arts, Professor, Kharkiv State Academy of Culture (Ukraine) 
Lyudmyla Moskalyova, D.Sc. in Pedagogical Science, Professor, Bogdan Khmelnitsky Melitopol State 
Pedagogical University (Ukraine) 
 

Administrative Editor: 
Mykola Polovyi, PhD in History, D.Sc. in Political Science, Professor, Vasyl’ Stus Donetsk National University 

Alina Polukhina, PhD in political science, National University “Odessa Law Academy” 
 
The Journal is indexing by Index Copernicus: 
https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=46666 

___________________________________________________________________ 

EVROPSKÝ FILOZOFICKÝ A HISTORICKÝ DISKURZ 
Evidenční číslo: MK ČR E 22312  

Vydavatel: BEROSTAV DRUŽSTVO 
Vlastislavova 562/15, 140 00, Praha 4 – Nusle 

http://ephd.cz 



ISSN 2533-4816 EVROPSKÝ FILOZOFICKÝ A HISTORICKÝ DISKURZ 

 4

Table of contents 

 

SOCIAL HISTORY 

Ihor Sribniak, «SPLENDEURS ET MISÈRES…» OF THE UKRAINIAN GENERAL  
(MYKOLA SHAPOVAL’S PUBLIC AND POLITICAL ACTIVITY IN FRANCE, 1925-1948) .......  6 

PARTICULAR ISSUES OF PHILOSOPHY OF RELIGION 

Sergii Sannikov, A TRINITARIAN VIEW OF WORSHIP FROM  
AN EASTERN PERSPECTIVE ..........................................................................................................  14 

Mykhaylo Mokiyenko, THE SIGNIFICANCE OF AMOS YONG’S  
METHODOLOGY FOR STUDYING THE DEVELOPMENT  
OF PENTECOSTAL MISSIONARY ECCLESIOLOGY ...................................................................  26 

Olha Khrystenko, PHENOMENON OF WOMEN’S CHRISTIAN MINISTRY  
IN THE CONTEXT OF MODERN PHILOSOPHY OF EDUCATION .............................................  31 

Нanna Salo, ANTHROPOLOGICAL COMPONENT OF THE RELIGIOUS OUTLOOK  
OF FOREIGN UKRAINIANS AS AN ETHNO-EXISTENTIAL ASPECT  
OF THE ROOTING OF HUMAN ESSENCE IN RELIGIOUS STUDIES ........................................  39 

Zynovii Timenyk, ETHNIC AND NATIONAL MOTIVATIONS IN PHILOSOPHICAL  
AND RELIGIOUS IDEAS: INNOVATION IN THE HISTORIOSOPHY  
OF UKRAINIAN STUDIES ................................................................................................................  45 

HISTORY AND THEORY OF CULTURE 

Oleksandr Bezruchko, THE UNKNOWN PAGES OF CREATIVE WORK  
OF JULIA SOLNTSEVA OVER THE FILM «VISUNSKA REPUBLIC» ........................................  52 

Serafym Zheliezniak, EVOLUTION OF CINEMA EXPRESSIVE MEANS.  
PART 1: DIACHRONIC DIMENSION OF AESTHETICS AND VISUAL FILM TOOLS ..............  58 

Liudmyla Lanoviuk, INTELLECTUAL IMAGES OF UKRAINIAN  
VILLAGE XX-XXI CENTURIES. THE MEASURE CHANGES THE PARADIGM  
OF HISTORICAL MEMORY OF UKRAINIAN SOCIETY ..............................................................  65 

Nataliia Shcherbyna, TYPES OF RESPECT IN EARLY MODERN BRITISH  
PHILOSOPHERS’ WORKS ................................................................................................................  70 

Leonid Podolianko, THE PHENOMENON OF FREEDOM AND CULTURE ..................................  76 

Alla Malii, Nataliia Yarmolitska, AXIOLOGICAL ROLE OF LANGUAGE PHILOSOPHY  
IN THE CULTURE OF A NATION ...................................................................................................  83 

Nataliia Ovcharenko, METAPHOR IN ART AS A FORM OF COGNITION  
AND REFLEXION OF REALITY ......................................................................................................  90 



EUROPEAN PHILOSOPHICAL AND HISTORICAL DISCOURSE • Volume 4 Issue 1 2018 

 5 

 

MODERN CULTURAL DISCOURSE 

Oksana Pidskalna, MULTICULTURALISM OR INTERCULTURALISM:  
A PARADIGM SHIFT IN SCIENTIFIC DISCOURSE ......................................................................  95 

Svitlana Fylypchuk, THE ORTHODOXY MEDIATIZATION IN THE SURVEY  
OF THE NEAR-CHURCH ORGANIZATIONS AND ASSOCIATIONS  
OF THE UOC-MP AND THE UOC-KP ACTIVITIES.....................................................................  101 

 

REQUIREMENTS TO MANUSCRIPTS (in Czech) ........................................................................  108 

REQUIREMENTS TO MANUSCRIPTS (in English) ......................................................................  112 

 



ISSN 2533-4816 EVROPSKÝ FILOZOFICKÝ A HISTORICKÝ DISKURZ 

 6

SOCIAL HISTORY 

 

Ігор Срібняк, д. і. н. 
Київський університет імені Бориса Грінченка, Україна 

«SPLENDEURS ET MISÈRES…»∗ УКРАЇНСЬКОГО 
ГЕНЕРАЛА (ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНА 
ДІЯЛЬНІСТЬ МИКОЛИ ШАПОВАЛА  
У ФРАНЦІЇ, 1925-1948 рр.) 

∗∗ 
Ihor Sribniak, ScD in History 
Borys Grinchenko Kyiv University, Ukraine 

«SPLENDEURS ET MISÈRES…»  OF THE UKRAINIAN 
GENERAL (MYKOLA SHAPOVAL’S PUBLIC  
AND POLITICAL ACTIVITY IN FRANCE, 1925-1948) 

The article reconstructs public and political activity of the retired Ukrainian general Mykola 

Shapoval in France (1925-1948). After he had moved to Paris, Shapoval edited newspaper «The 

Ukrainian Labourer», participated in activities of local branches of Ukrainian Socialist-

Revolutionary Party and represented himself as a publicist and translator. Due to his 

irreconcilable opposition to the State Centre of Ukrainian National Republic (UNR) in exile, 

Mykola Shapoval’s views and actions were influenced by the Bolshevik secret agencies in France, 

particularly Mykhaylo Volodin, whom he assisted in getting the confidential information about 

Symon Petlura. Shapoval continued his dissent against Ukrainian emigrants even after Petlura’s 

assassination in 1926. It caused tension and overall negative attitude towards the general among 

Ukrainian emigrant cultural groups in Paris. Nonetheless, the announced boycott did not change 

Shapoval’s mindset, which had been profoundly shaped by the Soviet ideology by the time. 

Keywords: Mykola Shapoval, Ukrainian political emigration, community, Volodin, Schwarzbard, 

Symon Petlura’s assassination, France. 

Обставини життя та діяльності Миколи Юхимовича Шаповала в еміграції (і, зокрема, 
у Франції) до сьогодні практично не відомі широкому загалу – наразі інформація про нього 
обмежується кількома біографічними замітками та нарисами, які здебільшого переповідають вже 
відому інформацію1. Видається цілком парадоксальним (але тільки на перший погляд), що коротка 
біографічна довідка про М.Шаповала міститься й в одному з російських електронних видань, 

                                                      
∗ Перші два слова з назви роману Оноре де Бальзака «Блиск і вбогість куртизанок» – авт. 
∗∗ Дану статтю було підготовлено завдяки сприянню Студіуму Східної Європи (Studium Europy Wschodniej) 
Варшавського університету, за ініціативи якого 2014 р. була започаткована щорічна Нагорода імені Івана 
Виговського (під почесним патронатом Президента Польщі), що вручається рішенням її Капітули з числа 
делегатів від 25 університетів та вищих шкіл Польщі – авт. 
1 Шаповал, М. (1886-1948). (1949). Україна, ч.1, 46-47. Енциклопедія Українознавства (перевидання в Україні). 
(2000). Т.10, 3788-3789; Колянчук, О., Литвин, М., Науменко, К. (1995). Генералітет українських визвольних 
змагань. Львів, 264-266; Тинченко, Я. (2007). Офіцерський корпус Армії Української Народної Республіки 
(1917-1921). Київ, кн.1, 489-490; Kolańczuk, A. (2009). Ukraiсscy Generaіowie w Polsce. Emigranci polityczni 

w latach 1920-1939. Słownik biograficzny. Przemyśl, 230-232; Науменко, К. (2013). Шаповал Микола Юхимович 
Енциклопедія історії України: у 10 т. Київ, т.10 (Т-Я), 594. 
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розміщених на сайті Дому-музею М.Цвєтаєвої у Москві1. Проте деякі його політичні кроки 
у Франції, спрямовані на послаблення української політичної еміграції в цій країні, достатньо чітко 
прояснюють приховану логіку цього факту. 

Даною статтею автор продовжує серію своїх публікацій про М.Шаповала, діяльність якого 
у таборі полонених вояків царської армії Раштат (Німеччина) у 1915-1916, а також після його 
виходу з табору – була позначена відданим служінням українській національно-визвольній ідеї2. 
Перебуваючи у таборах інтернованих Військ УНР в Польщі, М.Шаповал причинився до проведення 
розмаїтої благодійно-харитативної акції, завдяки чому значна кількість таборян отримувала 
матеріальну допомогу. Так само успішною була його діяльність на посаді начальника Спільної 
юнацької школи Армії УНР3. 

Відтак видається цілком логічним проведення реконструкції громадсько-політичної діяльності 
М.Шаповала на завершальному етапі його життєвого шляху, як з огляду на майже повну відсутність 
будь якої інформації4, так і через те, що опинившись у Франції, відставний генерал фактично зрадив 
Україні, працюючи на роз’єднання української політичної еміграції, і до того ж – його в якості 
«корисного ідіота»5 – використали більшовицькі спецслужби. 

*** 

Після річного перебування у Празі (серпень 1923 – вересень 1924 рр. М.Шаповал переїздить 
до Франції, де він відразу він відразу вступає до складу «Української громади» – організації 
українців-емігрантів есерівського політичного спрямування, опозиційно налаштованих 
до Державного Центру УНР в екзилі. Він докладає всіх зусиль аби посісти в ній помітне становище, 
для чого відставний генерал редагує газету «Український Робітник». Ця обставина сприяє 
зростанню його «популярності» серед частини українських емігрантів, які мали ліво-соціалістичні 
політичні погляди. 

М.Шаповал широко контактує з представниками різних політичних угруповань у Парижі, 
заводячи «корисні» знайомства з російськими есерами та французькими соціалістами. Водночас він 
перебуває в жорсткій опозиції до голови Державного Центру УНР в екзилі, закидаючи С.Петлюрі 
«полонофільство» та «зраду національних інтересів» за підписання Варшавської угоди. М.Шаповал 
був достатньо добре обізнаний з життям уенерівського політичного табору. Очевидно, що його 
гостро негативна (якщо не сказати ворожа) налаштованість до С.Петлюри була добре відома 
в еміграційному середовищі, що було успішно використано більшовицькими спецслужбами, які, 
виконуючи завдання вищого кремлівського керівництва, розпочали підготовку до вбивства 
С.Петлюри. 

Як це не парадоксально, але М.Шаповал, який брав діяльну участь у збройній боротьбі проти 
більшовизму і мав би розумітись на його дійсній суті, було, як вже зазначалось, використано як 
«корисного ідіота» аби зібрати дані про побут та звички Головного Отамана, а також для його 
ідентифікації в середовищі української еміграції. Зробити такий висновок дає ознайомлення 
з власноручною запискою М.Шаповала «До справи вбивства С.Петлюри»6, в якій він описав свої 

                                                      
1 Российское зарубежье во Франции (1919-2000). Биографический словарь в 3-х т. под общ. ред. Л.Мнухина, 
М.Авриль, В.Лосской. (2008-2010). Москва: Дом-музей Марины Цветаевой, т.3 (С-Я). 

<http://www.dommuseum.ru/old/?m=dist>. 
2 Срібняк, І. (2018). Виборюючи українську національну ідею (організаційно-виховна діяльність Миколи 
Шаповала у середовищі полонених вояків-українців російської армії, 1916 – початок 1918 рр.). Вісник 
Черкаського університету, серія: «Історичні науки», 1 (подано до друку). 
3 Срібняк, І. (2018). На захисті інтересів вояцтва (військово-фахова та громадська діяльність Миколи Шаповала 
у таборах інтернованих Військ УНР у Польщі, 1921 – квітень 1923 рр.) Od armii komputowej do narodowej 

V. Studia ofiarowane profesorowi Waldemarowi Rezmerowi w 70-tą rocznicę urodzin. Toruń, t.V (подано до друку). 
4 До приміру, в праці: Тинченко, Я. (2007). Офіцерський корпус Армії Української Народної Республіки  
(1917-1921). Київ, кн.1, 490 – нарис про М.Шаповала закінчується сакраментальною фразою: «У 1923 р. 
емігрував до Франції, де очолював місцеву українську громаду. Подальша доля невідома». 
5 Термін означає людину, введену в оману терористичною державою або спецслужбою (в даному випадку – 
Об’єднаним державним політичним управлінням (ОДПУ) при Раді народних комісарів СРСР), здатну 
виконувати потрібну ОДПУ роботу, не усвідомлюючи її можливих наслідків.  
6 Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (далі – ЦДАВО України).  
Фонд 4007, опис 1, справа 1, аркуш 5-22 (оригінал, рукопис).  
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контакти з більшовицьким агентом Михайлом Володіним – за словами автора записки – «головним 
і фактичним організатором вбивства С.Петлюри» (підкреслено в тексті – авт.). 

Останній нібито нелегально прибув 8 серпня 1925 р. до Парижу з Німеччини, і того ж дня – 
через російського лівого есера Олександра Шрейдера – познайомився з М.Шаповалом, який того 
дня брав участь у роботі конгресу Французької соціалістичної партії. Більше того – на прохання 
О.Шрейдера – М.Шаповал погодився прийняти М.Володіна на два-три дні до себе на помешкання. 
Побут останнього у М.Шаповала розтягнувся на 1,5 місяці, якого, слід розуміти, цілком 
влаштовувала така тривала присутність абсолютно сторонньої та непевної особи1. 

Після виїзду з квартири М.Шаповала М.Володін декілька місяців був відсутній, на початку 
1926 р. останній знову з’являється у Парижі та починає навідувати відставного генерала. Переїзд 
М.Шаповала до Латинського кварталу (15 лютого 1926 р.), де мешкав й С.Петлюра, призвів до того, 
що М.Володін почав бувати у нього кожного дня, а інколи й частіше. Залишається тільки 
дивуватись – що ж так близько єднало М.Шаповала та його візаві М.Володіна, який власне «про 
українство мав уявлення не як про нарід чи націю, а як про якусь секту, контрреволюційну партію». 

Не насторожили М.Шаповала й окремі факти з його напевно що дійсної біографії – 
революційна терористична діяльність на Далекому Сході, нелегальний переїзд до Чехії в 1920 р., 
контакти з галицькими москвофілами під час його побуту в Галичині, де він провадив розвідчу 
діяльність в інтересах більшовиків; служба у складі більшовицької місії у Празі, що була пов’язана 
з таємними контактами з місцевими комуністами, передачі їм грошей для організації повстання 
в Кладно (ЧСР). За цю підривну діяльність був двічі депортований з Чехії, після чого переїхав 
до Німеччини, де продовжував виконувати таємні завдання тамтешніх резидентів більшовицьких 
спецслужб2. 

Здавалось би, що дізнавшись про ці «героїчні» вчинки М.Володіна М.Шаповал – як генерал 
Армії УНР та українець-самостійник – мав принаймні перестати з ним контактувати, але навпаки – 
останній робив йому різні особисті послуги (супроводжував у прогульках Парижем, бо М.Володін 
абсолютно не знав французької та орієнтувався у столиці лише покладаючись на власну зорову 
пам’ять). Від М.Шаповала М.Володін майже завжди вирушав у напрямку цвинтаря Пер-Лашез, де 
нібито мешкали його знайомі (як з’ясувалось пізніше – у цьому районі проживав С.Шварцбард – 
вбивця С.Петлюри, який майже очевидно діяв за вказівками М.Володіна)3. 

З моменту чергової появи М.Володіна в Парижі на початку 1926 р., останній все більше 
цікавився С.Петлюрою, він неодноразово просив М.Шаповала організувати зустріч з ним для 
якогось його знайомого, який нібито добре знав Головного Отамана ще з Києва. При цьому 
М.Володін не вважав доцільним звертатись до когось з найближчого оточення С.Петлюри, а волів, 
аби ці зустріч відбулась без посередників. М.Шаповал, який належав до політичних опонентів 
С.Петлюри, і не мав жодних з ним контактів – не міг домовитись про таку зустріч, так само як і 
повідомити М.Володіну адресу проживання Головного Отамана4. 

Зрештою, М.Володін дізнався про це з інших каналів, тим більше що він, як і Шаповал, 
широко контактував з представниками різних політичних течій в емігрантському середовищі. 
Зранку в день вбивства С.Петлюри М.Володін також з’явився у М.Шаповала спочатку о 10.00, і 
знову зустрівся з ним о 15.30, повідомивши при цьому, що на С.Петлюру було здійснено замах. 
Надзвичайна обізнаність М.Володіна з обставинами вбивства (він повідомив М.Шаповалу про напад 
С.Шварцбарда за годину потому), а також особисте його знайомство з вбивцею – змусили 
М.Шаповала замислитись про роль М.Володіна у цьому5. 

Але замість того аби повідомити поліцію про свої підозри (М.Шаповал – на відміну від 
більшості українців Парижу – дуже добре знав французьку мову, і міг в деталях оповісти відомі 
йому деталі підготовки до вбивства С.Петлюри) – генерал вирішив погратись у розвідника з метою 
«ще більше зібрати доказів про його (М.Володіна – авт.) причасність до вбивства», а відтак 
продовжував своє з ним знайомство, погодився сфотографуватись з ним, друкував його статті 
в газеті «Український Робітник»6. 
                                                      
1 ЦДАВО України. Ф.4007, оп.1, спр.1, арк.6-7.  
2 ЦДАВО України. Ф.4007, оп.1, спр.1, арк.7-8.  
3 ЦДАВО України. Ф.4007, оп.1, спр.1, арк.8, 11.  
4 ЦДАВО України. Ф.4007, оп.1, спр.1, арк.9-10.  
5 ЦДАВО України. Ф.4007, оп.1, спр.1, арк.10-11.  
6 ЦДАВО України. Ф.4007, оп.1, спр.1, арк.12.  
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Висновку про можливу причетність М.Володіна до вбивства дійшли й дехто зі спільних його 
(і С.Шварцбарда) знайомих – Е.Добковський, Карбовський, Іван Стасів. Але під час першої своєї 
зустрічі зі слідчим суддею (кінець липня 1926 р.) М.Шаповал так не розповів про свої підозри щодо 
М.Володіна, бо певно продовжував збирати інформацію про нього, а крім того – побоювався 
просочення своїх свідчень у пресу аби «не насторожити Володіна і далі стежити за ним»1. 

І тільки 23 березня 1927 р. М.Шаповал вирішив «відкрити свої карти», крім усього іншого 
знаючи, що М.Володін напередодні вбивства обідав разом зі С.Шварцбардом в ресторані на Сен-
Мішель, коли там була Ольга (дружина) і Леся (донька) Петлюри (свідчення Е.Добковського). 
До цього його напевно підштовхнуло усвідомлення – хоч і запізнене – своїх занадто близьких 
контактів з М.Володіним, що могло би витворити в українського громадянства переконання у тому, 
що і сам М.Шаповал є прихованим агентом Москви, який опосередковано виконував свою – лише 
йому відому функцію – у підготовці аттентату на С.Петлюру. 

Намагаючись запобігти витворенню такого негативного іміджу – М.Шаповал повідомляє 
слідчому про щоденні зустрічі М.Володіна та С.Шварцбарда перед вбивством, спроби М.Володіна 
розізнати у нього адресу С.Петлюри, оповіді М.Володіна про бажання одного з його знайомих 
зустрітися з Головним Отаманам без посередників, неймовірну обізнаність обставинами загибелі 
С.Петлюри (вже за годину після пострілів С.Шварцбарда) та ін.2 

Пояснення М.Володіна на подану М.Шаповалом інформацію були плутані, суперечили вони й 
свідченням С.Шварцбарда, але зрештою, не були взяті до уваги ані слідчим суддею, ані судом 
присяжних. Навіть та обставина, що С.Шварцбард нібито власноруч відправив дружині 
пневматичну пошту (о 14.35) біля станції метро «Hôtel de Ville» – за 20 хвилин після вбивства 
С.Петлюри. Виглядало цілком неймовірним, що вбивця, який прекрасно орієнтувався 
в Латинському кварталі, раптом вирішив надсилати пошту з цієї віддаленої від вулиці Расін станції, 
хоча поруч були інші зручні для її відправлення поштові відділення з пневматичними скриньками. 

Маючи завдання – вбити С.Петлюру – С.Шварцбард не міг так «ризикувати» та віддалятись 
на значну відстань від ресторації, в якій обідав Головний Отаман, не побоюючись з ним 
розминутись. Єдиним можливим поясненням цієї загадки є та, що саме М.Володін, отримавши з рук 
С.Швацбарда лист, відправив його зі згаданої станції. На користь цього свідчило те, що – як вже 
зазначалося – М.Володін практично не орієнтувався в Парижі, але цю станцію знав добре3. 

І нарешті ще одна обставина, яка мала би зацікавити слідство – знаходження під час обшуку 
речей С.Шварцбарда щойно видрукуваної УПСР у Празі брошури «Варшавський договір Петлюри 
с поляками від 21 квітня 1920 р.», два примірники якої за днів десять до вбивства були передані 
М.Володіну М.Шаповалом. Її вбивці міг передати тільки М.Володін, бо ця брошура ще 
не розповсюджувалась в Парижі. 

Але всі ці підозрілі обставини були підважені самим М.Шаповалом, який не зізнався спочатку 
в своїх тісних контактах з М.Володіним, а його пізніші звинувачення на адресу того вже не були 
серйозно сприйняті слідчим суддею саме через те, що генерал не подав їх в повному обсязі під час 
своїх перших свідчень4. Тому всі пізніші твердження М.Шаповала, що «Володін є головний і 
фактичний організатор убивства Петлюри й був активним співучасником Шварцбарда в цій 
акції»5, – вже не мали великого значення, а вся лінія поведінки генерала напередодні вбивства та 
після нього, можливо була зрежисована М.Володіним задовго до вбивства. Напевно що останній 
не сподівався таких висновків щодо себе, до яких прийшов М.Шаповал, але та обставина, що 
М.Володін не зник у перший же день вбивства, а з’являвся на виклики поліції та спростовував 
закиди з боку М.Шаповала, засвідчує наявність продуманої стратегії дій ОГПУ в майбутньому 
судовому процесі над С.Шварцбардом. 

Для розуміння світогляду М.Шаповала та зайнятої ним позиції видається дуже важливим 
простежити зміни в його політичних поглядах, який з самого початку своєї громадсько-політичної 

                                                      
1 ЦДАВО України. Ф.4007, оп.1, спр.1, арк.12-15.  
2 ЦДАВО України. Ф.4007, оп.1, спр.1, арк.15-19.  
3 ЦДАВО України. Ф.4007, оп.1, спр.1, арк.19-20. 
4 Яковлів, А. (1958). Паризька трагедія 25. травня 1926 року (До процесу Шварцбарда). Париж: Видання 
Комітету оборони пам’яти С.Петлюри та Комітету будови УАПЦ храму св. Симона в Парижі, 14-15.  
5 ЦДАВО України, ф.4007, оп.1, спр.1, арк.21-22. Аналогічна думка проводиться й авторами книги: 
Дерябин, А., Дерябин, П. (2000). Стражи Кремля. От «охранки» до 9-го управления КГБ». Москва, 67.  
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діяльності в Росії належав до Української партії соціалістів-революціонерів. Перебування на службі 
в Армії УНР не давало йому можливості для відвертого висловлення своїх поглядів (з огляду 
на заборону будь-якої політичної діяльності у війську), але його «тиха лють» до деяких 
представників Генерального штабу Армії УНР, з плином часу трансформувалась у цілковите 
неприйняття ідеї уенерівської державності, тим більше, що аналогічні погляди мав і його рідний 
брат – голова УГК Микита Шаповал. 

Після свого виїзду до ЧСР, а потім до Франції М.Шаповал стає на шлях непримиренної 
боротьби з цією течією в українській політичній еміграції, причому не шкодує ані сил, ані коштів 
для її компрометації. Його дійсні погляди розкривають машинописи його двох статей, які 
призначались для розміщення на шпальтах журналу «Нова Україна»1. В одній з них (недатованій, 
але не пізніше 1929 р. – авт.) під назвою «Західна Україна», йдеться про полонофільську та 
москвофільську орієнтації українських національних сил. 

Абсолютно не орієнтуючись в історичному контексті, а крім того цілком не розуміючи логіки 
дій С.Петлюри (в часі укладання ним Варшавської угоди 1920 р.), М.Шаповал запозичує ідеологічні 
кліше у більшовиків, та заявляючи, що «по своїй суті і в своїх логічних консеквенціях петлюрівці 
стоять на позиції внутрішньої горожанської війни», і що «проти петлюрівців буде збройно 
виступати подавляюча більшість тих українців, що перейшли через польські табори». 

Парадоксально – але факт: загибель С.Петлюри від рук більшовицького агента в Парижі 
у травні 1926 р., до чого М.Шаповал мав свій, хоч і опосередкований, стосунок; компрометація 
самого імені С.Петлюри шляхом звинувачень в антисемітизмі та виправдання вбивці – нічому не 
навчили відставного генерала. Об’єктивно граючи на руку Москви (а можливо й виконуючи її 
таємне завдання – авт.), М.Шаповал – «ничтоже сумняшеся» – заявляє у цьому своєму «писанні», 
що петлюрівщина є «незвичайно шкідливою», бо є таким «політичним ферментом, що увесь час 
стягає на себе всю невелику енергію боротьби, протесту, ненависти, суперечок, одхиляє увагу від 
реальної праці і спричиняє затемнення визвольної політичної свідомости: в політичній сліпоті люде 
кидаються в протилежний бік – до Москви»2. 

У цьому контексті видається зайвим говорити, що саме М.Шаповал невиліковно «страждав» 
на цей діагноз («політичну сліпоту»), одним з перших кинувшись в обійми більшовиків, 
наполягаючи при цьому, що «петлюрівщина з своїми планами не може бути реально (підкреслено в 
тексті – авт.) небезпечною для останнього бою за визволення, бо вона чисельно і морально 
незначна», і це у той час, коли уенерівська течія в еміграції була найчисельнішою і найпотужнішою. 
У М.Шаповала вистачило нахабства й на оббріхування імен та діянь лідерів УНР і ЗУНР: «Через те 
імена і Петлюри, і Петрушевича, якими персоніфіковані обидві, зрадницькі (підкреслено в тексті – 
авт.) по суті орієнтації (полонофільська і москвофільська – авт.), стали одіозними і перейдуть 
в історію, очевидно, як спомин про найтяжчі часи руїни і зрадництва замість благословення 
потомків героям визвольної боротьби»3. 

У ще одному своєму машинописі «Самостійність чи Соборність» (від 30 вересня 1927 р.) 
М.Шаповал знову не жаліє чорних фарб для критики полонофілів (петлюрівців) та москвофілів 
(галичан)4. Фактично єдиним сенсом його перебування у Франції стає затята ідеологічна боротьба 
зі згаданими політичними таборами, але у зв’язку з тим, що в Парижі перебували чільні діячі 
Державного Центру УНР в екзилі – М.Шаповал найпослідовніше виступав саме проти уенерівської 
течії українського національно-визвольного руху. 

Але М.Шаповал був би не самим собою, коли би обмежився тільки нападками на тільки ці два 
політичні табори – накопиченої в ньому отрути вистачило і на іншого його опонента українських 
есерів – ОУН. В своєму черговому пасквілі – не датованому машинописі «Фашистівські 
провокатори», він дає своє пояснення виразному посиленню її впливів: «наче на помах чарівної 
хустки повилазили ріжні стрільці-ловці легкого гроша, всі чорні духи заворушень і розкладу і 
заповнили фашистівські ряди: Організацію Українських Націоналістів». Безуспішно намагаючись 

                                                      
1 Є досить показовим, що ці тексти – певно з огляду на їх цілковиту одіозність – не були прийняті до друку 
в «Новій Україні», хоча стаття під такою назвою й з’явилась на її шпальтах (див.: Шаповал, М. (1926). 
Західня Україна. Нова Україна, № 3/4, 1-21.  
2 ЦДАВО України. Ф.4007, оп.1, спр.1, арк.32. 
3 ЦДАВО України. Ф.4007, оп.1, спр.1, арк.32-33. 
4 ЦДАВО України. Ф.4007, оп.1, спр.1, арк.62-63. 
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підважити основні постулати її ідеології, М.Шаповал вдається до гострої полеміки 
з М.Сціборським1. 

Водночас – свій політичний табір Шаповал окреслював як «соборницький» (до цієї ж течії 
очевидно ж належала й очолювана ним Українська громада у Франції), а сам він був, очевидно, 
головним «соборником». Але М.Шаповал лише намагався сховати під красивою «обгорткою» 
«соборництва» радянофільську за своєю суттю політичну орієнтацію, додатково ускладнюючи 
координацію дій між різними таборами української еміграції – як того й хотіла більшовицька 
Москва. 

На лютий 1929 р. припадає найвищий злет М.Шаповала в його кар’єрі громадського діяча – 
9 лютого ц.р. його було обрано головою Української громади у Франції, яка на той час 
(за неперевіреними даними) мала 20 філій і нараховувала близько 500 членів, здебільшого – 
робітників. Його ім’я відоме широкому загалу в Європі та Америці, М.Шаповал все ще 
користувався довірою багатьох емігрантів-українців, які у своїй переважній більшості нічого 
не знали про його дійсні політичні погляди. 

Посівши жадану посаду голови Української громади у Франції, М.Шаповал вже не вважав 
за потрібне «грати за правилами», та розпочав безкомпромісну боротьбу зі своїми політичними 
опонентами з уенерівського табору. Розмах та запеклість її була такою, що вже за 7 місяців 
М.Шаповал зумів налаштувати проти себе майже всі українські емігрантські організації Парижу, які 
скликали 15 вересня 1929 р. загальні збори своїх представників, що були покликані створити 
комісію «для зібрання матеріалів про негідну діяльність ген[ерала] Миколи Шаповала». До її складу 
увійшли Ф.Жеребко від «Української громади у Франції» (голова), М.Ковальський від Об’єднаної 
громади у Франції (секретар) і Т.Якимчук від Літературно-мистецького гуртка «Думка» (член)2. 

Наслідком її роботи стала ухвалена на наступних загальних зборах «Постанова», в якій 
констатувалось, що М.Шаповал, «узурпувавши назву Української Громади у Франції, переводив і 
переводить шкідливу для української еміґрації діяльність, вносячи в її життя розбрат і незгоду»; що 
він «прикриваючись високими і дорогими лозунгами Незалежности Держави Української та 
Соборности земель її, переслідував і переслідує свої партійні й особисті цілі», що він не зупинявся 
ані перед чим, вдаючись «до брехні, наклепів, інтриг, провокацій[…] обвинувачуючи укр[аїнських] 
громадян у большевизмі, у кримінальних вчинках, намагався дискредитувати честь і гідність 
української еміґрації». У «Постанові» також згадувався факт зловживань М.Шаповала 
з громадськими грошима та його небажання залагоджувати конфлікти шляхом їх розгляду 
громадським судом3. 

З огляду на доведену негідну поведінку М.Шаповала загальні збори постановили оголосили 
його «під громадським бойкотом і запросили до виконання цього бойкоту все українське 
громадянство». Українські ветеранські організації були поінформовані про те, що «такі особи як 
Микола Шаповал безчестять ранґу генерала тої армії, яка героїчно билася протягом багатьох років 
за волю батьківщини»4. У відповідь на цю постанову М.Шаповал заявив, що він не вважає це дієвим 
заходом проти нього. І дійсно – йому на допомогу прийшли керівні структури УПСР за кордоном, 
які до 1935 р. не мали жодних сумнівів у його партійній відданості, аж допоки 9 січня ц.р. Головний 
комітет закордонної організації УПСР не відкликав у М.Шаповала уповноваження представляти 
УПСР у цій країні5. У лютому того ж року – після довгих зволікань Український громадський 
видавничий фонд зважився притягнути М.Шаповала до товариського суду за тривалу несплату його 
боргів перед УГВФ6. 

Але все ці заходи морального впливу ніяк не зачіпали сумління М.Шаповала, бо можна 
припустити, що він перестав бути українцем, хоча й надалі залишався головою Української громади 
у Франції, та редактором її періодичного видання «Вісник». За деякими даними – під час Другої 
світової війни М.Шаповал двічі арештовувався німецькою окупаційною владою, після чого був 
змушений виїхати з Парижу та мешкати в провінції. У 1945 р. він відійшов від політичної діяльності 

                                                      
1 ЦДАВО України. Ф.4007, оп.1, спр.1, арк.87. 
2 ЦДАВО України. Ф.4007, оп.1, спр.8, арк.1. 
3 ЦДАВО України. Ф.4007, оп.1, спр.8, арк.1. 
4 ЦДАВО України. Ф.4007, оп.1, спр.8, арк.1. 
5 ЦДАВО України. Ф.4007, оп.1, спр.9, арк.90. 
6 ЦДАВО України. Ф.4007, оп.1, спр.9, арк.91. 
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у зв’язку з погіршенням стану здоров’я, закінчивши свій земний шлях 25 червня 1948 р. 
у м. Селонкур (Seloncourt)1. 

Однозначно оцінити життя і діяльність Миколи Шаповала дуже складно, бо у ньому 
поєднались всі «блиски» і «темряви» української політичної еміграції, що весь час свого існуванні 
була політично та світоглядно роз’єднана, і великою мірою – стараннями більшовицьких спецслужб. 
І М.Шаповал став одним з «облич» тієї її частини, яка свідомо або несвідомо піддавалась цим 
впливам, але в обох випадках їх свідомість назавжди залишалась отруєною радянською ідеологією. 

Після звільнення зі служби в Армії УНР та залишення Калішського табору перед Миколою 
Шаповалом не стояла проблема вибору подальшої життєвої траєкторії – маючи постійну моральну 
та матеріальну підтримку з боку свого брата Микити та очолюваного ним Українського 
Громадського Комітету в Празі – він переїхав до Праги, опинившись в самому епіцентрі 
громадсько-політичного життя. Але вже досить скоро його нездатність знайти спільну мову 
із земляками-емігрантами спонукала М.Шаповала до переїзду до Франції, де він сподівався знайти 
більші можливості для власної самореалізації. 

На новому місці М.Шаповал увійшов до складу однієї з українських громад у Франції (ліво-
соціалістичного спрямування), на кошти УПСР видавав українську газету, покликану задовольняти 
інформаційні потреби робітників-українців. При цьому М.Шаповал був дуже «не розбірливий» 
у своїх знайомствах з представниками різних емігрантських кіл у Парижі, відтак не є дивним, що він 
опинився в полі зору більшовицьких спецслужб, опосередковано допомігши одному з її агентів 
у зборі інформації про С.Петлюру. 

Загибель останнього від рук більшовицького агента нічому не навчила М.Шаповала, він і 
надалі провадив за своєю суттю розкольницьку діяльність у середовищі української еміграції – 
настільки всеосяжною була його ненависть до Голови Директорії та Головного Отамана Військ УНР 
С.Петлюри. І хоча інформація про нього й присутня в «Енциклопедії Українознавства», ця 
обставина жодним чином не свідчить про його заслуги перед українством, бо вся віддана служінню 
Україні перша частина життя М.Шаповала була перекреслена розкольницькою і навіть підривною 
його діяльністю проти неї у другій половині 1920-х – 1930-х рр. 
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approaches to worship, and particular attention is paid to unacceptable changes in the object of 
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The last fifty to sixty years have brought so many dramatic changes into the church life and ministry 
of Eastern churches that it is now quite difficult to see in proper perspective and rightly interpret the impact 
which these changes have exerted on our world view and the history of the Christian movement. Worship is 
one of the most unstable spheres of church life: it has undergone and is still undergoing the most drastic 
changes. 

Some experts note that «the last thirty years have seen an explosion in interest in, and focus on, 
worship in churches. A. W. Tozer, who bemoaned the state of worship in his day by calling it ‘The Missing 
Jewel in the Evangelical Church,’ would certainly be amazed at the worship reformation (or revolution) 
which has transpired since his prophetic call in the 1950’s»1. But irrespective of theological or theoretical 
meanings of the idea, liturgical (or ecclesiastical) practice in Baptist churches is undergoing even more 
drastic changes, thus accentuating the importance of elements of worship and praise. In many Western 
churches there is a special position in the church – «Pastor of Worship» – and quite a considerable number 
of books and brochures on church worship are published every year. In the minds of ordinary people 
worship is often viewed as a specific form of a musical or prayer worship service accompanied by some 
ecstatic elements, such as lifting hands, falling on the floor with loud exclamations and cries 
of «Hallelujah», etc. 

 
The meaning and essence of worship 
An idea of worship is present in all languages and nations – from the primitive savages of Oceania to 

highly organized inhabitants of Old Europe. Webster’s Dictionary defines the verb «to worship» literally as 
«adore, idolize, esteem worthy, reverence, homage,» etc. Dal’s Dictionary of the Old Russian language 
says, that «to worship means to revere somebody as God, adore, acknowledge as God or deity.» The 
biblical and theological meaning of the term «worship» is, of course, much wider since it embraces both an 
act and inner attitude toward the object of worship. Strong’s Lexicon translates the Greek word proskuneo, 
as to worship, to bow down, render homage, kneel, and bow low. The Hebrew shahah has the same 

                                                      
1 Man, R. (2016). What the Church Needs Now. Experiencing Worship (website). 
<http://www.experiencingworship.com/worship-articles/general/2001-8-What-the-Church.html>. 
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meaning. Gerhard Kittel explains that the word proskuneo «is used only in relation to a divine object»1 
in the ancient tradition as well as the LXX and the text of the New Testament. In early church history this 
term was used both in relation to God and (in the negative sense) idols. 

However, the development of cults rapidly led to a radical shift in worship. The accent in worship 
was shifted from God to the mediators (Mary and the saints) and sacred objects (icons, relics of saints’ 
bodies, etc.). It led to the second Council of Nicea in 787 allowing and even recommending «proskuneo» 
regarding icons. The last horos (decision) of the Council proclaimed it obligatory «to give them respect and 
worshipful honor (proskuneo) but not real adoration (latrea), which according to our faith is due only to the 
Divine Nature»2. 

A real shift from the process of worship to its object became apparent when Christianity had totally 
isolated itself from Judaism and started to identify itself as a part of Greco-Roman society, an element 
of Mediterranean civilisation. Discussions began to revolve not so much around the theme «how we 
worship» as the theme «who we worship». For a person in the Greco-Roman world it was difficult to 
worship without having a clear understanding of the object of worship. The tendency to visualize was too 
strong. Therefore, the iconoclastic movement, which existed for only thirty-three years, was doomed to 
failure, even though the iconoclastic doctrine was rigorously enforced at the Constantinople Council in 754. 
«Whoever in future dares to make such a thing, or to venerate it, ... shall, if bishop, presbyter, or deacon, be 
deposed; if monk or layman, be anathematized»3. 

Analysing the notion of worship from the biblical and secular perspectives, we should note that the 
substance of the notion may easily be distorted by ordinary consciousness. The problem lies in the fact that 
worship, especially in ancient times, was always connected with bodily actions. As a rule, those were 
«prostrating oneself, kneeling, and kissing»4. However, these activities, meant to acknowledge the greatness 
of the one who is adored, required vision of the object of worship or at least a clear idea about it. It did not 
take too long for the Jews, whom God led out of Egypt, to lapse into idolatry. As soon as Moses passed out 
of their sight, the Israelites cried out for a visible god who would «go before us» (Exod. 32:1), and Aaron 
made them a golden calf. God, knowing the human inclination to visualize the object of worship, strictly 
forbade his people to worship anyone or anything but the invisible God, true and eternal Yahweh, blessed 
be His name! «You shall have no other gods before Me. You shall not make for yourself an idol, or any 
likeness of what is in heaven above or on the earth beneath or in the water under the earth. You shall not 
worship them or serve them; for I, the LORD your God, am a jealous God» (Exod. 20:3-5). 

This strict and repeatedly stressed prohibition not only formed a practice of worshipping God without 
contemplating His visible image but also inculcated an understanding of true worship in Israel. From the 
standpoint of the Old Testament, idolatry is recognition of greatness, power, glory, and other divine 
attributes in some other deities besides the God of Abraham, Isaac, and Jacob. «There is no god but 
Yahweh» – this formula, which centuries later was repeated by Mohammed, reflects the heart and kernel 
of Judaism, the first commandment of the Decalogue. To consider someone else worthy of worship is a real 
abomination and blasphemy (Ezek. 8:9-17). Was not this truth demonstrated by Mordecai’s refusal to bow 
down before Haman (Esther 3:2-5) and the courageous conduct of the three Jewish youths before 
the golden image of Nebuchadnezzar (Dan. 3:18)? 

True worship was not limited to bodily movements. All instances of worship in the Bible describe 
various reactions to God’s presence. It was this Presence that initiated worship. When God revealed 
Himself in glory to His chosen ones, they could not but worship Him. Worship became a reality of the 
experience of God’s glory. Theophanies (appearances of God in a visible form to human beings) led Abram 
to «[fall] on his face» (Gen. 17:1-3) when God appeared to him. When God revealed himself to Moses in 
the burning bush, «Moses hid his face, for he was afraid to look at God» (Exod. 3:5-6). Isaiah had a similar 
experience too. When he beheld the glory of God he cried out: «Woe is me, for I am ruined! Because I am 
a man of unclean lips, And I live among a people of unclean lips; For my eyes have seen the King, the 
LORD of hosts» (Is. 6:5). The same reaction was with the Apostle John when he «turned to see the voice 

                                                      
1 Kittel, G., Friedrich, G. (eds.); Bromiley, Geoffrey W. (trans.) (1973). Theological Dictionary of the New Testament 
Grand Rapids: Eerdmans. 
2 Veneration of Images. New Advent (website). <http://www.newadvent.org/cathen/07664a.htm>. 
3 Medieval Sourcebook: Iconoclastic Council, 754. Fordham University (website). <http://www.fordham.edu/halsall/ 
source/icono-cncl754.html>. 
4 Léon-Dufour Xavier, et al. (1974). Vocabulaire de théologie biblique. Belgium: Cerf, 822. 
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that was speaking with me» (Rev. 1:12) and saw Jesus, whom he had known so intimately. But John was 
extremely terrified by the vision of the glory of the risen One and he «fell at His feet like a dead man» 
(Rev. 1:17). All these examples indicate that true worship is contiguity with God’s glory and not ritual 
bows, traditional psalms or canticles, theatrical gestures, and habitual exclamations of «Hallelujah». 

 
Is it necessary to know whom to worship? 
Worship as an experience of the presence of the glorified God can happen spontaneously, but it can 

also be an anticipated, deliberate act. A spontaneous worship is the result of God’s self-manifestation. 
It was experienced by Isaiah, and John on the island of Patmos. 

A planned or prepared worship takes place when man is constantly seeking to meet with God and the 
Lord grants him an opportunity to encounter Him. Such was the experience of Moses and the people 
of Israel at Sinai, and Daniel as he was praying and fasting to receive a revelation from God. 

In the first case man may not even know the One who is gloriously revealing Himself to him, but he 
is impelled to worship. No one can remain indifferent to the appearance of the Lord. From the standpoint 
of epistemology it may be admitted that this kind of encounter with the Absolute opens the door to a direct 
knowledge of the Deity. In the second case a person usually possesses some information or an idea of the 
One from whom he desires to receive a response. Speaking epistemologically man can know God 
indirectly, through his reflections. 

Thus the phenomenon of worship has to do with the problem of Deus absconditus (the hidden God) 
and Deus revelatus (the revealed God). The Apostle Paul came across this very problem in Athens where he 
found not only the Acropolis full of false gods-idols, but also some people in the Areopagus who seemed to 
have known these gods and have been in earnest about worshipping them. Among the Athenian objects of 
worship Paul found an altar to «An Unknown God». Some authors, such as Pausanius in his «Description 
of Greece» and Philostratus1, mention the existence of this altar. This fact has led some commentators to 
think that the Athenians admitted a limited character of their knowledge of gods, and did not exclude the 
existence of a god not known to them2. However, the existence of such a deity was most likely conceived in 
terms of Hellenistic or, it is better to say, Platonic philosophy as the existence of a totally unknowable god 
– the First Cause or the Prime Mover of all beings. Therefore an altar to this deity could not have a visible 
image or a certain appellation. That is to say that for the Athenians this god was not just a god, one of the 
gods, but he was the God, an absolutely transcendental and «Unknown God». At this point the Old 
Testament, depicting God as abiding in thick gloom and cloud covering, is strikingly close to the ideas 
of God that were widespread among the most intellectual people of Hellenistic society. 

An idea of the Original God, an active masculine principle, which was the originator of all other 
specific and local gods, was present in all nations, but characteristically in very vague terms. While 
speaking much about the Original Mother, goddess, who gave life to all gods, mythology always presents 
God the Father in symbols and obscurity. The Upanishads assert that He is «neither this nor that». 
«He surpasses being itself», said Plato3. This conception was adopted by patristic and then Byzantine 
theology. For instance, Origen taught that God is higher than every conceivable thing. This approach, 
which is often called apophatic or negative, allowing only negative terms in relation to God (what God is 
not), had a great effect on a body of Greek writings written by an unknown author but traditionally ascribed 
to Dionysius the Areopagite. The most famous expert in the Byzantine tradition, the late John Meyendorff, 
wrote: «In their apophatic theology the Greek Fathers affirm both that God surpasses the human language 
and intellect by virtue of a defective state of human nature and that He is unreachable in Himself. For the 
Pseudo-Dionysius God is ‘non-being’, He is ‘neither being nor essence’»4. 

Naturally this concept is either a deliberate or unconscious borrowing from the Neoplatonic thought. 
This fact was noticed by Barlaam the Calabrian who had entered a debate with the main ideologist 
of apophatic theology and practice of Hesychasm Gregory Palamas in the 40s of the 14th century. In his 

                                                      
1 Pausanias, Hellados Periegesis (1,24); Philostratus, Жизнь Аполлония (The Life of Apollonius), VI:3, 5. 
2 Gareth, L. (1966). Reese, New Testament History: A Critical and Exegetical Commentary on the Book of Acts 
(Ann Arbor: Braun-Brumfield), 168.  
3 For a detailed discussion of the topic, see the five-volume edition of Alexander Men’s История религий 

(The History of Religion), especially V. 1, 117; V. 5, 105. 
4 Meyendorff, J. (1979). Byzantine Theology: Historical Trends and Doctrinal Themes. New York: Fordham 
University Press, 12. 
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second letter to Palamas Barlaam wrote, «If you want to know whether the Greeks understood that 
supersubstantial and uncalled God surpasses reason, science, and all other achievements, read the 
Pythagoreans – Brotinus, Philolaus, Philoxenus, … who dealt with this issue. There you will find the same 
expressions which the great Dionysius used in his «Mystic Theology»1. Plato understood divine 
transcendence in the same way. And Palamas was forced to agree with this argument. Indeed, the Eastern 
Fathers just as the pagan Athenian philosophers not only admitted but also considered it necessary to 
worship the Unknown God – the God who cannot be known rationally. 

Thus answering the question: What is God, whom we worship, like? The Eastern tradition following 
Plato says: We cannot know what He is like. But in contrast to the Platonic dualism that sees the created 
and transcendent worlds as being opposed to each other, the Byzantine thinking adds: Worship is a positive 
encounter with the Unknown, and contemplation of God is higher than the knowledge of Him2. Some 
Western medieval mystics, for example, Nikolaus of Cusa, also wrote about it3. In the East, worship of God 
was conceived more in personal and existential rather than rational terms. But denying a possibility 
of knowing the inwardness of God, the Eastern theology, nevertheless, did not negate a possibility 
of knowing His will, His acts, and His desires. Gregory of Nyssa wrote: «If in our discussions about God 
there arises a question concerning His essence – this is the right time to be silent, but if we talk about His 
acts, the knowledge of which may come down to us, then this is time to speak of His omnipotence, to tell 
about His creation and interpret His deeds, using words for this»4. 

Those Fathers who had been influenced by the Bible more than Hellenism did not share such radical 
views on the transcendence of God. Thus Irenaeus argued that God according to His love and immeasurable 
grace came to the knowledge of men – not according to his greatness and essence because no one has ever 
measured or perceived Him. Later the medieval scholastics, especially Thomas Aquinas, gave a classical 
example of logical constructions, which were meant to bring a person to the knowledge of God and 
a meeting with Him. 

The Reformation very clearly formulated a harmony between apophatic and kataphatic approaches, 
having asserted that «we do not know God as He is; we know God only by what He has revealed 
of Himself»5. Both Luther and Calvin were vigorously opposed to any speculations about God which 
exceeded the bounds of His revelation. 

Thus worship of God is possible within the limits of His revelation as well as through an immediate, 
mystical contact with Him, passing all bounds. At present there exists an overly stressed opinion that the 
worshiper should know for sure whom he worships. Contemporary leaders of worship often ask: «How can 
you worship whom you don’t know?» Kelly Carpenter, well-known songwriter, worship leader, and 
musician, asked: «Do we truly understand this God that we worship?» And answered: «Yes, we do … 
I believe that how we worship is based upon our conception of who we worship. In other words, our 
conception of God will drive the way we worship Him»6. The idea that we can and should comprehend 
the God, whom we worship, was established by Scholasticism and the rationalism of the Enlightenment. 

Nevertheless, we should not reject a rational form of worship. We need to have knowledge of God 
not to initiate worship or improve it but to give the right shape to our worship. Eugene Peterson writes, 
«The theologian offers his mind in the service of saying ‘God’ in such a way that God is not reduced or 
packaged or banalized, but known and contemplated and adored, with the consequence that our lives are not 
cramped into what we can explain but exalted by what we worship»7. 

Even though every encounter with the glorious angelic world causes fear, terror, trembling, and 
prostrating, we should worship only the true God by acknowledging His divine dignity, glory, and 
greatness. When Balaam saw the Angel of the Lord standing in the way with his drawn sword in his hand, 
«he bowed all the way to the ground» (Num. 22:31). The same thing happened to Joshua when he met 

                                                      
1 Meyendorff, J. (1979). Byzantine Theology: Historical Trends and Doctrinal Themes. New York: Fordham 
University Press, 13. 
2 Palamas, G. (1983). The Triads. Mahwah, NJ: Paulist Press, 67. 
3 Nikolaus of Cusa wrote: «God can be approached only by those who understand that He is incomprehensible». 
4 Gregory of Nyssa (1991). Commentary on Ecclesiastes. Hellenic College Press, 7. 
5 Gregory of Nyssa (1991). Commentary on Ecclesiastes. Hellenic College Press, 101. 
6 Carpenter, K. (2003). Who We worship. Boise: Vineyard, 1. 
7 Peterson, E. (1988). Reversed Thunder: The Revelation of John and the Praying Imagination. San Francisco: 
Harper and Row, 3-4. 



ISSN 2533-4816 EVROPSKÝ FILOZOFICKÝ A HISTORICKÝ DISKURZ 

 18 

the captain of the host of the Lord (Josh. 5:14). When the Apostle John beheld the glory of the angel, who 
proclaimed the marriage supper of the Lamb, he fell at his feet to worship him. But the angel said: «Do not 
do that; I am a fellow servant of yours and your brethren who hold the testimony of Jesus; worship God. 
For the testimony of Jesus is the spirit of prophecy» (Rev. 19:10). The Lord is a jealous God and he will not 
endure a false worship in any way: neither in the case of deliberate and planned worship nor in the case of a 
blind and unthinking worship of spiritual powers, throwing men into confusion. As it turns out, not all 
revelations, miracles, and unidentified mystical objects should bring us to worship. We are to demonstrate 
reasonableness and discretion in this matter. We should have a correct idea about the God whom we revere. 

False gods or inadequate views of the one true God can nullify even the most sincere efforts to 
worship. The cult member often has a twisted perception of God’s character. An idolater fails to see how 
inadequate his god is when compared to the greatness of the God of Scripture. A materialist holds on to the 
god that Jesus called «Mammon» instead of the God who offers treasure in heaven (Mt. 6.24). 

 
Who is the God we worship? 
You shall worship the Lord your God, and serve Him only. 
Mt. 4:10 
God has the right to be the only object of our worship because He alone is worthy. And that 

worthiness is clearly seen as we reflect on His revelation and His nature. The incomprehensible God willed 
to make Himself, through general revelation, known to every human being coming into the world. Paul 
writes: «that which is known about God is evident within them; for God made it evident to them. For since 
the creation of the world His invisible attributes, His eternal power and divine nature, have been clearly 
seen» (Rom. 1:19-20). Besides, God «did not leave Himself without witness, in that He did good» (Acts 
14:17). Hence, observing God’s creation all men without exception can have a certain understanding 
of God in order to worship Him. This truth was especially vital for the people living, as John Fletcher said, 
in the dispensation of God the Father1. This dispensation is not necessarily a certain period of time, even 
though it is usually considered that the dispensation of God the Father is comprised of the people of the 
Old Testament. As with any other dispensation the one in question has to be regarded as a connection or 
relation based on a certain form of revelation for some people, even if they live in the period of the Holy 
Spirit and, owing to the force of circumstances, know nothing about Jesus. Using Barth’s terminology, 
the dispensation of God the Father presents «God in the highest». 

Luther wrote that all people possess a general knowledge of God, i.e., they know that God exists, that 
He created the heaven and the earth, that He is just, and that He punishes sinners. But they do not know 
what the true knowledge of God is, what God thinks about us, what He gives us, or what He does to set us 
free from sin and death and save us2. In that way, in order to know God truly and worship Him rightly, man 
has to be given special revelation. One of the most accurate and available forms of special revelation, which 
was given to the prophets, is the Bible. Karl Barth even defined God as the One «who is to be found in the 
book of the Old and New Testaments, which speaks of Him»3. Outside of Scripture it is impossible to gain 
a right understanding of God. 

 
God the Father 
We believe in one God, the Father Almighty, maker of heaven and earth4. 
 
Speaking about some features of self-manifestation of God in the dispensation of the Father, it should 

first of all be noted that we are not discussing divine qualities or attributes, i.e., His immutable 
characteristics. God’s qualities cannot be acquired or forfeited because they constitute an inner, objective 
characteristic of God, not dependent on our perception and interpretation. 

One of the main features of God is that He is a living and active God. Some theologians believe that 
«perhaps the most typical for identifying the God of the Old Testament is the word ‘living’. This signifies 
the God who acts in history, who performs mighty deeds of deliverance, and who manifests his power 
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among men»1. This truth can be seen very clearly in the self-disclosure of God by the name «I am» (Exod. 
3:14), i.e., «everlasting», «I am the LORD (hwhy) your God, who brought you out of the land of Egypt» 
(Exod. 20:2). The Lord is the God of the Old Testament – an acting God, not an abstract idea or a dead idol. 
This is a reality working in people’s lives. More than sixty times in the oaths, where the proper name 
of God is used, the following words are repeated: «As I live». The same idea of the living God as opposed 
to idols is always emphasized in the Bible: «But the LORD is the true God; He is the living God and 
the everlasting King» (Jer. 10:10). 

Unity is another distinctive feature of the God of the Old Testament. God is the one and only God. 
The golden verse of Judaism, which is called «Shma Israel», says: «Hear, O Israel! The LORD is our God, 
the LORD is one!» (Deut. 6:4). Speaking theologically this verse teaches strict monotheism. 

Of course, the history of the people of Israel is full of examples of constant deviation from 
monotheism and worship of other gods. This very fact indicates that the truth about the one God 
(monotheism, not polytheism or even Henotheism2) is not a product of historical development or a result 
of Moses’ genius, but it is God’s revelation. The idea of monotheism as such was not characteristic of the 
people of Israel, taking into account the natural (fallen) state of all humanity. 

«The prohibition of idolatry, the second commandment (Exod. 20:4), rests upon the uniqueness 
of Jehovah. He will not tolerate any worship of manmade objects, for he alone is God. He is the only 
member of a unique class. God repeatedly demonstrates his superiority to other claimants to deity»3. In his 
Dogmatics in Outline Karl Barth gives a very lucid explanation of the essence of monotheism. He writes 
that monotheism «has nothing to do with the number ‘one’, but with this subject in His sheer uniqueness 
and otherness over against all others, different from all the ridiculous deities whom man invents»4. 

The third feature of God the Father is His personhood. A person is someone possessing self-
consciousness and will and ability to feel, choose, and maintain personal relations with other social beings. 

The personal nature of God is revealed in the Scriptures in a variety of ways. For example, God has 
a name, by which He reveals Himself and thus demonstrates that He is not an impersonal power or an abstract 
and unknowable being. His deeds also speak of His personal traits. He had fellowship with the first human 
beings in the garden of Eden (Gen. 3). He gives heed to human prayers (Ps. 66:19). He speaks (Gen. 1:22). He 
is closely associated with humanity. He possesses all personal traits: God knows, feels, desires, and acts. As 
a Person God can regret (Gen. 6:6), love (Rev. 3:19), hate (Pr. 6:16), be jealous (Deut. 6:15), and be angry 
(1 Kings 11:9). All personal pronouns indicate that God is personal. This should make us reconsider narrow 
views of God as a «power that created everything» and perceive God as a real Person. 

The summarizing feature of the God of the Old Testament, who revealed Himself through Jesus 
Christ, is His fatherhood. In fact, this characteristic determines all other features of God. 

The fatherhood presupposes that God is a living and acting God, that He is one and personal, and that 
He is the source of life, being, and all that exists. The term «fatherhood» does not characterize God in relation 
to humanity. By nature all people are His creation, not His children. God is the Father by nature, by Himself, 
independent of mankind and all His creation. Even if the created world had not existed at all, God would have 
been the Father anyway. The Bible speaks about God the Father as the source of all reality. Being the Father 
God is also the source of divinity. The Father begets the Son and sends the Holy Spirit. 

Gregory of Nazianzus (the Theologian) writes: «. . . the three have one NatureЇGod. And the union is 
the Father from Whom and to Whom the order of the Persons runs its course, not so as to be confounded, 
but so as to be possessed, without distinction of time, of will, or of power»5. 

 
God the Son 
And in one Lord Jesus Christ, the only-begotten Son of God, begotten of the Father before all worlds, 

God of God, Light of Light, Very God of Very God, begotten, not made, being of one substance with the 
Father by whom all things were made6. 
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Worship based on the Old Testament idea of God is like «a shadow of the good things to come» 
(Heb. 10:1). It is true but incomplete and too limited in scope. But when the fullness of time came, God sent 
forth His only begotten Son, through whom all people have received a true knowledge of God. Jesus said: 
«He who has seen Me has seen the Father» (John 14:9). The prophets of the Old Testament came with the 
message from God, and declared something on behalf of God, but Jesus Christ was God who came in the 
flesh to mankind. Those who had seen His love, holiness, power, etc., could see God in His acts and self-
manifestation. 

Karl Barth writes: «When in countless passages the New Testament speaks about Jesus of Nazareth, 
whom the Church recognizes and confesses to be Jesus the Christ, it is using the same word which the Old 
Testament expresses by ‘Jehovah’»1. Indeed, the life of Christ as the Son of God was in the full sense of the 
word a bodily manifestation of «God in the highest». And in this theophany par excellence Christ did not 
forfeit His divinity. He was not a herald or representative of God, He was God Himself. «The Creator 
Himself, without encroaching upon His deity, becomes, not a demi-god, not an angel, but very soberly, very 
really a man»2. 

As the Son of God Jesus manifested the Father through His personality and His deeds. Actually, the 
personality of Christ and His deeds are closely interwoven and are equally important for the knowledge of 
God. When scholastic theology started to study Christ’s deeds apart from His personality, such an approach 
created the impression that it is not as important for us to know who Jesus was as to know what He did. But 
it was a profoundly erroneous impression. The things Jesus did cannot be separated from who He really 
was. As Philip Melanchton said: «To know Christ is to know his benefits.» 

Assuming (possessing) the title «Son of God» Jesus accentuated ontological or, as it is now popular 
to say, genetic unity with the Father. It means unity in essence or divine nature. Even though Jesus never 
referred to Himself as God, we can find more than enough statements in the Gospels affirming this idea, 
which otherwise would have been absolutely inappropriate if Jesus had not been God by nature. He forgave 
sins, and did it defiantly so as to point out that He had all rights to confer forgiveness; Jesus proved His 
right to forgive by healing a man’s paralysis (cf. Mark 2:5-12). He referred to God’s angels as His angels 
(Mt. 13:41); He demonstrates authority in His judgment over the world (Mt. 25.31-46); Jesus contended 
that He was entitled to change the status of the Sabbath (Mark 2:27-28); His existence was from eternity 
(John 8:58). All these instances plainly point out that Jesus acknowledged Himself to be God in the full 
sense of this word. By words and deeds, directly and indirectly, Jesus exercised His power over life and 
death, which, according to the Scriptures (1 Sam. 2:6; Ps. 119), belongs only to God. 

Jesus’ behavior at the trial before the Sanhedrin is yet another eloquent testimony to His divinity. The 
crime that was imputed to Jesus was that «He made Himself out to be the Son of God» (John 19:7). His 
judges knew perfectly well who Jesus thought He was. By a simple denial of the accusation Jesus could 
have used a wonderful opportunity to escape execution. If He had said, «No, I am not the Son of God,» the 
supreme council, the Sanhedrin, would have gladly justified and freed Him. But Jesus’ reply, which was 
taken as an admission that He was the Son of God, entailed capital punishment. 

Finally, the strongest proof of His divinity was demonstrated in the resurrection and the victory over 
death. The Apostle Paul connects the emergence of Christianity with the fact of the resurrection (1 Cor. 15). 
The speedy growth of the Christian faith and the fearless proclamation of Christ’s resurrection right after 
His death, as Wolfhart Pannenberg argues, irrefutably testify to the reality of His resurrection. Pannenberg 
notes that the Jewish polemic against the Christian message about Jesus’ resurrection in no way suggests 
that the grave of Jesus had been untouched3. 

In the Gospels and the Apostolic writings there are at least six texts in which Jesus Christ is explicitly 
called «God» (John 1:1-14; Heb. 1:8; Rom. 9:5; John 20:28; Tit. 2:13; 1 John 5:20). Paul’s words are 
especially significant: «from whom is the Christ according to the flesh, who is over all, God blessed 
forever» (Rom. 9:5). 

At the same time Jesus is not only the true and perfect God, but also a true man. He was born, and 
He grew up as any other human being. The Word of God does not leave us a single record which would 
prove that Jesus performed any miracles or led an unusual life before His baptism. He had the appearance 
of an ordinary man, but there is no doubt that His pure and holy life was reflected in His face and eyes. 
                                                      
1 Barth, K. (1959). Dogmatics in Outline. New York: Harper & Row, 84. 
2 Barth, K. (1959). Dogmatics in Outline. New York: Harper & Row 
3 Pannenberg, W. (1968). Jesus–God and Man. Philadelphia: Westminster Press, 100-101. 
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The Samaritan woman took Jesus for a Jew by His appearance. The Bible says that Christ «has been 
tempted in all things as we are, yet without sin» (Heb. 4:15). Just like every one of us Christ experienced 
hunger (Mt. 4:2), thirst (John 18:28), and weariness after journeys (John 4:6). Jesus fell asleep because of 
tiredness (Mt. 8:24), wept at the grave of Lazarus (John 11:35), and expected human sympathy in the 
garden of Gethsemane (Mt. 26:36-40). Therefore Jesus understands any temptation that is befalling us and 
«He is able to come to the aid of those who are tempted» (Heb. 2:18). 

At least eighty times in the Scriptures Jesus calls Himself the Son of Man, even though He did not 
mind being referred to by the title «Son of God». For instance, Nathaniel said to Jesus, «You are the Son of 
God; You are the King of Israel». Jesus accepted this designation but He immediately changed it to the 
term «Son of Man» (John 1:49-51). Most likely, Jesus did not want to over-stress His divinity to His 
contemporaries, but He preferred to be, in the apt expression of Kierkegaard, a «divine incognito». Perhaps 
Jesus wanted to show that in order to come to Him by faith it is not sufficient just to contemplate His deeds 
and miracles, and even His personality. Looking at Jesus and being unable to refute His miraculous deeds, 
the people were very amazed, but such amazement did not lead them to faith. A true acknowledgment of 
Christ as God occurs only in case of revelation or a decisive step of faith. Jesus confirmed it, saying: «flesh 
and blood did not reveal this to you, but My Father who is in heaven» (Mt. 16:17). 

It is very essential for our salvation to understand the human nature of Christ correctly. If Jesus had 
not been a real human being but only appeared to be a man, His substitutionary death would not have been 
sufficient for the salvation of humankind. But in the Patristic period the Church developed the theosis 
(deification) formula, most fully expressed by Athanasius of Alexandria: «God became man, so that man 
could become God». At the Fourth Ecumenical Council of Chalcedon theologians formulated a verbal 
definition of the relationship between the human and divine natures of Christ. 

Following the holy Fathers we teach with one voice that the Son [of God] and our Lord Jesus Christ 
is to be confessed as one and the same [Person], that he is perfect in Godhead and perfect in manhood, very 
God and very man, of a reasonable soul and [human] body consisting, consubstantial with the Father as 
touching his Godhead, and consubstantial with us as touching his manhood; … must be confessed in two 
natures, unconfusedly, immutably, indivisibly, distinctly, inseparably [united], and that without the 
distinction of natures being taken away by such union, but rather the peculiar property of each nature being 
preserved and being united in one Person and subsistence (hypostasis)1. 

Thus, worship of the Son of God, Jesus Christ, as God is not only acceptable and possible, but also 
available and necessary. 

 
God the Holy Spirit 
And in the Holy Ghost, the Lord and Giver-of-Life, who proceedeth from the Father, who with the 

Father and the Son together is worshipped and glorified, who spake by the prophets2. 
The dispensation of the Holy Spirit, which has been lasting for about two thousand years, is 

characterized by a special blessing given to men to be involved in close worship of God through the activity 
of the Holy Spirit. The Spirit is one with the Father and the Son and His work is to realize the design of the 
Trinity. The Holy Spirit is not just an influence or a power of God the Father, but a divine Person of the 
Trinity. For us God is the Holy Spirit. 

The divinity of the Holy Spirit is not as obvious at that of the Father and the Son. «It might well be 
said that the deity of the Father is simply assumed in Scripture, that of the Son is affirmed and argued, 
while that of the Holy Spirit must be inferred from various indirect statements found in Scripture»3. 
However, there are certain reasons that allow us to come to the conclusion that the Holy Spirit is God in the 
same way as the Father and the Son. 

First of all, we should note that references to God and the Holy Spirit are often used interchangeably. 
An excellent example of this may be found in the book of Acts. Ananias and Sapphira sold their property 
and brought a portion of the price to the Apostles. But Peter addressed Ananias with the following words: 
«Ananias, why has Satan filled your heart to lie to the Holy Spirit, and to keep back some of the price of the 
land?» (Acts 5:3). And further Peter says: «You have not lied to men, but to God» (Acts 5:4). It is clear that 
                                                      
1 «The Definition of Faith of the Council of Chalcedon» in Percival, Henry R. (ed.) (1991). The Seven Ecumenical 
Councils of the Undivided Church, The Nicene and Post-Nicene Fathers, Vol. 14. Edinburgh: T&T Clark, 264-265. 
2 The eighth article of the Nicene-Constantinopolitan Creed. 
3 Erickson, M. J. (1985). Christian Theology. Grand Rapids: Baker Books, 857. 
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for Peter, lying to the Holy Spirit and lying to God were one and the same. The Apostle Paul speaks of the 
analogous equality in his discourse on the body of the Christian in 1 Cor. 3:16-17 and 1 Cor. 6:19-20. From 
reading these texts it becomes clear that the abiding of the Holy Spirit is equal to the presence of God. By 
equating the expression «the temple of God» and «the temple of the Holy Spirit» Paul clearly shows that 
the Holy Spirit is God. 

The Holy Spirit possesses the qualities and attributes of God. One of these attributes is omniscience. 
In 1 Cor. 2:10-11 it is written, «For to us God revealed them through the Spirit; for the Spirit searches all 
things, even the depths of God. For who among men knows the thoughts of a man except the spirit of the 
man, which is in him? Even so the thoughts of God no one knows except the Spirit of God.» Jesus also 
spoke about the omniscience of the Spirit (John 16:13). The New Testament quite definitely speaks about 
the power of the Holy Spirit. In Lk. 1:35 the expressions «the Holy Spirit» and «the power of the Most 
High» are connected in parallel and synonymous construction. The passage concerns the greatest miracle of 
the virgin birth. Paul acknowledged that his ministry was fulfilled «in the power of signs and wonders, in 
the power of the Spirit» (Rom. 15:19). Moreover, Jesus pointed out the ability of the Holy Spirit to change 
men’s hearts: He convicts the world (John 16:8-11) and regenerates us (John 3:5-8). We must not forget 
that Jesus repeatedly said that God is the only One who is able to change human hearts: «With men this is 
impossible, but with God all things are possible» (Mt. 19:26; see also verses 16-25). Another quality that 
unites the Holy Spirit with the Father and the Son is the Spirit’s eternal existence. In Heb. 9:14 He is called 
«the eternal Spirit» through whom Jesus offered Himself as a sacrifice. But only God is eternal (Heb. 1:10-
12); all other created beings are finite. Hence, the Holy Spirit is God. 

The Holy Spirit not only possesses the divine attributes. He performs the deeds which are usually 
attributed to God. He was involved in the process of creation and He still exerts influence upon the whole 
creation. In Gen. 1:2 it is written that «the Spirit of God was moving over the surface of the waters.» In Job 
26:13 it is observed that by God’s spirit (or breath) the heavens are cleared. The psalmist writes: «When 
you send your Spirit, they (all elements of creation listed in the previous verses) are created, and you renew 
the face of the earth» (Ps. 104:30). The Holy Spirit works in the souls of people, especially in regeneration 
(John 3:5-8; Tit. 3:5). The Spirit resurrected Jesus and will one day «also give life to your mortal bodies 
through His Spirit» (Rom. 8:11). Another work of the Holy Spirit is linked with the Scriptures. Paul writes: 
«All Scripture is inspired by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, for training in 
righteousness» (2 Tim. 3:16). Peter writes concerning the same task of the Holy Spirit, accentuating the role 
of the Spirit in influencing the author, not the final literary product: «no prophecy was ever made by an act 
of human will, but men moved by the Holy Spirit spoke from God» (2 Pet. 1:21). 

The last argument for the divinity of the Holy Spirit is the Spirit’s equality with the Father and the 
Son. One of the most evident confirmations of this idea is the baptism formula in the Great Commission: 
«Go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and the Son 
and the Holy Spirit» (Mt. 28:19). Paul’s benediction in 2 Cor. 13:14 is another confirmation: «The grace of 
the Lord Jesus Christ, and the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit, be with you all» (2 Cor. 
13:14). And in 2 Cor. 12:4-6 Paul, discussing the spiritual gifts, combines the gifts in the three Persons of 
the Trinity: «Now there are varieties of gifts, but the same Spirit. And there are varieties of ministries, and 
the same Lord. And there are varieties of effects, but the same God who works all things in all persons.» 

On a popular level the Holy Spirit is often conceived as a mystical power or the breath of God. But 
the Bible clearly shows that the Holy Spirit possesses personal qualities. In Scripture only masculine 
pronouns are used in relation to Him, even though the Greek word «pneuma» is neuter. However, John 
wrote the following words of Jesus about the Spirit: «But when He, the Spirit of truth, comes». Mind, will, 
and emotions are traditionally regarded as the basic elements of personality. The Holy Spirit displays all 
these elements. The Spirit can teach (John 14:26), show emotions (Eph. 4:30) – He can be grieved. We 
cannot do something like this to an impersonal power. For example, it is impossible to grieve electric 
current, or to lie to it. The Spirit shows will, distributing spiritual gifts to each one individually «just as He 
wills» (1 Cor. 2:11). 

The fact that the Holy Spirit is a Person allows us to establish personal relations with Him; the fact 
that He is God not only allows but obliges us to worship Him. 

 
The Trinity 
A correct, biblical idea of the Trinity permits us to organize worship in the right form since it gives a 

harmonious notion of each Person and their interaction. 
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The doctrine that God exists as three Persons united in one substance or being is a unique Christian 
idea not found in any other world religion. The uniqueness of the doctrine is so great that there is no other 
way to explain its emergence except to suggest that it was revealed by God, not created by man’s carnal 
mind. The Bible contains this teaching as an inscrutable revelation of God, who is totally different from the 
gods invented by men. Someone has said, «If you try to explain the Trinity, you will lose your mind. But if 
you deny it, you will lose your soul.» 

The concept of the «only God» does not exclude the idea of the three Persons that we believe in. The 
word «one», which indicates a single thing or unit, is sometimes used in a collective sense in the Sacred 
Scriptures. For example, «and they (husband and wife) shall become one flesh» (Gen. 2:24), «behold, they 
are one people» (Gen. 11:6), «he who plants and he who waters are one» (1 Cor. 3:6-8). 

The Old Testament does not contradict the Trinitarian understanding of God, but we will surely 
stretch a point if we try to see the whole doctrine of the Trinity in this part of the Bible. The New 
Testament does not set forth the teaching about the Trinity in a manifest form either, but the whole Bible 
points in the direction of the Trinity and does teach that the one God reveals Himself in three Persons. 
Historically, this doctrine was developed in the course of the debates on the divine nature of Christ. If we 
acknowledge the faith of the early Church, which was expressed in the simple statement «Jesus Christ is 
the Lord of everything and everyone», we must agree that the Son is God. This may be interpreted 
in a way that the Scriptures reveal several gods, which is absurd. Therefore, in its attempt to formulate 
an idea of God in terms that accord with reason and logic, the Church inevitably came to the concept 
of the Trinity. 

The theologians of the Nicene period upheld the concept of consubstantiality of the Father, the Son, 
and the Holy Spirit against the position of subordinationism – the theological teaching that the first person 
of the Holy Trinity is superior to the Son and the Holy Spirit, who were viewed as the highest creations or 
the «second gods» (Origen). If we accept Arius’s main thesis concerning Jesus that «there was a time when 
Jesus Christ was not», and thus regard Christ as a created being, then our worship of Christ will be 
equivalent to worshipping the creature, which is nothing else but idolatry. The First Nicene Council held in 
325 rejected the idea of Jesus as the «second god», and accepted the Athanasian definition: «the Son is of 
one substance with the Father». The Second Ecumenical (Constantinople) Council (381) further developed 
the concept of consubstantiality by the formula «one essence, three hypostases». The Cappadocian Fathers 
explained the difference between the essence and hypostasis by defining them as the existence of One God 
in the three modes of being or, speaking about the unity of the Godhead, the Cappadocians noted that 
various energies of each hypostasis are the energies of one and the same essence. 

Carefully avoiding subordinationism the Eastern fathers nevertheless taught that only the Father is 
the source or the beginning of divinity and all being. This served as the starting point in the «filioque» 
controversy, which flared up over the issue of whether the Holy Spirit proceeded «from the Father» or 
«from the Father and the Son». As it is known the controversy was formally considered the main issue in 
the break between the churches in 1054. Even though the difference between the two sides of the 
controversy does not seem too serious to a modern man, in reality it concerns the fundamentals of our 
understanding of the Trinity. The East has always held that the Father only is the sole and supreme cause of 
everything, including the Son and the Holy Spirit. The Son and the Spirit derive from the Father, but both in 
a different way. As a result of their search for an adequate expression of the relationship that exists between 
the Persons of the Trinity, the theologians decided in favor of two quite different images: The Son is 
begotten by the Father, while the Holy Spirit proceeds from the Father. This complicated terminological 
construction is based on the two Greek words «genesis» and «ekporeusis», which are difficult to translate 
into modern languages. In order to illustrate the difference between the two terms we should imagine a 
person pronouncing a word. He is breathing out the air for the word to be heard and understood. In this 
illustration there are some deep biblical ideas which indicate that the Son is the Word of God, and the Holy 
Spirit is the breath of God. 

Discussing the Trinity from the perspective of the source of divinity, it is totally unthinkable to 
assume that the Holy Spirit proceeds both from the Father and the Son. Why? Because in holding such a 
view we will completely compromise the principle of the sole source of divinity. This thought leads to the 
idea that there are two sources of divine nature in the Trinity, with all the ensuing internal contradictions. If 
the Son shares the exclusive ability of the Father to be the source of every divinity, then the ability is no 
longer unique. That is the reason why Byzantine theology regards the Western idea of the «double 
procession» of the Spirit almost as complete unbelief. 
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Augustine and most of the Western theologians who followed him emphasized the idea of the unity 
of God. Augustine developed the idea of the interrelation within the Trinity, arguing that the Persons of the 
Trinity are defined by their relations with each other. According to this view, the Spirit has to be considered 
the bond of love and fellowship between the Father and the Son, the connection, as Augustine said, which 
is the basis of the unity of love and design of the Father and the Son, as presented in the Gospel of John. 
Therefore he wrote that the Father is the cause of the Spirit’s procession since he begets the Son and 
begetting Him the Father made Him the source from which the Holy Spirit proceeds.1 This is the foundation 
upon which the Western understanding of the procession of the Spirit from the Father and the Son has been 
built. The Eastern theologians could agree with the following wording of the formula: the Spirit proceeds 
«from the Father through the Son», but not «from the Son». 

 
Conclusion 
The biblical concept of God has a deep practical meaning for worship. The essential 

incomprehensibility of God should make us be ready to worship Him and fall on our faces in praise at any 
time, especially if He desires to disclose Himself to any one of His people. At the same time the possibility 
to know the Unknowable in the limits of His revelation and to meet Him personally should encourage us to 
serve and seek a blessed encounter with the Lord. 

The divine nature of every Person of the Trinity requires us to worship not only the Creator, God the 
Father, but also the Son and the Holy Spirit. But Christ as the Son of God should be the centre of our 
worship. He is the One by whom all things came into being, who is working out our salvation, and who is 
going to be given a central position in heaven. In contrast to the Jews who focus on Yahweh as the centre of 
their worship, and the pneumatics, worshipping the Holy Spirit, the Baptists, as the Early Church, remain 
Christocentric in their worship. 

The conception of God as plurality in unity suggests an idea of collective worship of the Church – the 
assembly of believers gathered in the Name of the One (Christ). Thus, corporate worship corresponds with 
the very nature of God. The equality within the Trinity implies that it is inadmissible to limit the number of 
those involved in worship to a special group of chosen ones. Worship is a responsibility and privilege of all 
church members. It is organically connected with the typically Baptist idea of the priesthood of all 
believers. On the other hand, worship is always individual, as is every hypostasis of the Trinity, but this 
individuality does not grow into separatism and isolation of every worshipper. 

The mystery that covers God and His essence makes it meaningless to regulate worship forms. They 
are to be diverse like the nature of the Godhead, but the diversity of forms should not turn into disorder and 
ecstasy. Forgetting that our God is a God of order and peace (cf. 1 Cor. 14:33), people tend to reduce 
worship to an unbridled euphoria of carnal feelings, which are closer to the netherworld than to heaven. 
One of the most well-known teachers of piety, Richard Foster, writes: «Certainly it is more fitting to come 
in reverential silence and awe before the Holy One of eternity than to rush into his Presence with hearts and 
minds askew and tongues full of words».2 However, contemplation of the Lord should lead us to 
an irrepressible glorification and a sacrifice of praise – «the fruit of lips that give thanks to His name» 
(Heb. 13:15). As Warren Wiersbe said: «Worship is the believers’ response of all that they are – mind, 
emotions, will, and body – to what God is, and says, and does.»3 
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methodologies for the study of the development of Pentecostal missionary ecclesiology. In 

general, Pentecostal missionary ecclesiology is developing in the direction of overcoming 

subjectivism and primitivism towards the creation of objective and intersubjective mission theory 

and mission ecclesiology. Of particular importance is the Triada "Spirit-Word-Community", which 

constitutes the church and is a condition for the mission’s success. Namely, the practice of 

experiencing the presence of the Spirit gives the persuasiveness of the Word of Scripture, and they 

together form the Community, which, as a people of God, is a place of manifestation of the 
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power over the world, which must manifest itself in completeness in the eschatological reality of 

the Kingdom of God, and is now manifested in Pentecostal church movements. 
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Місійно-еклезіологічна рефлексія у вітчизняному п’ятидесятництві знаходиться 
у зародковому стані. Багато десятиліть рух перебував на грані виживання через радянський 
атеїстичний експеримент і, як наслідок, заборону легальної діяльності. Відтак, осмислення 
магістральних теологічних питань було загальмовано. За чверть століття перебування 
п’ятидесятництва у новому статусі прориву у цьому напрямку не сталося. Звідси, спроба 
використати зовнішню допомогу задля методологізації дослідження. Закордонні дослідження 
п’ятидесятницького феномену, крім галузей історії та біблеїстики, є теж доволі молодими. Втім, там 
вже напрацювано чималий доробок в царинах місіології та еклезіології й зроблено чимало спроб 
методологізації руху. В цілому, п’ятидесятницький рух – надзвичайно динамічна складова 
сучасного християнства. Сьогодні його послідовники є найбільшою християнською спільнотою 
після католицтва, і перевершують за чисельністю всі інші форми протестантизму, взяті разом. За 
останнє століття цей рух зріс з нуля до принаймні півмільярда прихильників. Його дивовижне 
зростання, духовна жвавість і спроможність адаптуватися до місцевих ситуацій актуалізують 
необхідність дослідження п’ятидесятницького розуміння місії та церкви, виявлення ролі цих 
поглядів для практик руху. 

Сьогодні назріла необхідність систематичного аналізу методології дослідження розвитку 
п’ятидесятницької місійної еклезіології, що і є метою статті. 

Перш за все, дане дослідження покликане зробити крок в налагоджені діалогу між 
систематичним богослов’ям та місіонерськими дисциплінами, про необхідність якого у свій час 
писав Д. Бош1. Цьому суттєво має допомогти процес «оновлення християнськими традиціями 

                                                      
1 Бош, Д. (1997). Преобразование миссионерства. Санкт-Петербург: Богомыслие, 492-496.  
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протягом ХХ ст. місіонерської спрямованості еклезіології»1. Цей процес, значно активізувався 
на початку XXI ст., виявивши значний евристичний потенціал місіонерської еклезіології. Водночас, 
коли в центрі дослідження п’ятидесятництво, неможливо оминути пневматологію, що живить 
не лише місійну еклезіологію, а увесь корпус п’ятидесятницької теології. 

На нашу думку, для дослідження трансформацій в місійно-еклезіологічній царині 
вітчизняного п’ятидесятницького руху доречним буде використання методології малайзійського 
вченого та пастора Амоса Йонга. Він є автором значної кількості книг та статей в яких демонструє 
яскраво п’ятидесятницький підхід при цьому фокусуючись на взаємодії християнської теології та 
інших віросповідань. Методологія А. Йонга також тринітарна, орієнтована на церковні громади й 
бажання вірних приймати участь у Божій роботі в усьому світі. 

Найбільш повно А. Йонг представляє свою методологію у книзі «Дух-Слово-Спільнота»2, яка 
спрямована на консенсусний підхід, що може допомогти подолати богословські кордони тих 
пропозицій, які наразі існують. Стержнем цієї методології є своєрідна тріада «Дух-Слово-
Спільнота», яка витікає з дослідження Трійці й прагне причетності вірних до відмінності, 
взаємозалежності, обопільності та перихоретичності відносин між Духом, Сином та Отцем. При 
цьому тріада понять Духа, Слова й Спільноти відображає дію Трійці не механічно. 

Коли А. Йонг говорить про «Дух», він фокусується на моменті практики, досвіду та 
інтерпретації, стверджуючи, що Бог являє себе через наш суб’єктивний досвід, а розуміння має 
фундаментальне значення для інтерпретації нашого досвіду. Момент «Слова» концентрується 
на думці та об’єктах, які є вихідними даними для інтепретації. Особливе значення тут має зустріч 
з Христом через Писання. Акцент на «Спільноті» є фокусом на загальних умовах та традиціях, які 
формують прийняті інтерпретації. До них відносяться різноманітні церковні параметри й теологічні 
традиції, критично використовувані в теології3. Зазначені три елементи не можуть існувати один без 
одного бо виходячи з перихоретичного розуміння Трійці, і кожному з них необхідно бути 
пов’язаним з іншими. Богослов’я обумовлене такою методологією є трансформуючим, 
преображаючи віруючого Духом у напрямку Христа й дозволяючи спільноті бути відкритою 
до коректив. При цьому кожен з моментів відноситься як до церковної роботи Бога так й загальної 
діяльності у всьому світі. На думку А. Йонга така методологія веде до поєднання досвіду Духа, 
лейтмотиву Слова, діалогу між Спільнотами задля направленості руху зовні. 

Як стверджує Д. Якобсен з початку п’ятидесятницького руху існувало переконання, що 
пневматологія забезпечує життєво важливий вхід в богослов’я4. Водночас для А. Йонга 
пневматологія не є кінечним пунктом п’ятидесятницького богослов’я, а скоріше тим, що Дух веде 
до надійного тринітарного підходу в теології: «Тільки пневматологічний теїзм спроможний 
подолати бінарні концепції Бога й рухатися в напрямку повністю тринітарного богослов’я»5. Таким 
чином, Дух допомагає вирішити проблему полярності в богословських підходах не дозволяючи їм 
стати дуалістичними, а скоріше сприяє оцінці обох сторін протиріччя й взаємодії між ними. 

Згідно із А.Йонгом, Дух працює в одному та в багатьох, що дозволяє мати відносини між 
Богом і людством, людей з людьми, говорячи про теми спасіння й примирення. Дух також передає 
зрозумілу мудрість, яка сфокусована на Христі. Сила Духа забезпечує есхатологічний рух по дорозі 
до нового життя як окремої людини, так і всього творіння. 

Звертаючись до другого елементу своєї методології «Слова», А. Йонг підходить до Писання та 
Христа через поняття досвіду, який він називає «зростаючим» та «тим, що вторгається». Писання 
відображає інтерпретації людей про їх переживання Бога, особливо переживання вірними Бога, що 
з’явився у Христі. Переживання Бога героями біблійних наративів пов’язане з нашим досвідом 
сьогодні таким чином, щоб привести до цілісного практичного зростання й радикальної 
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трансформації в характері особи. Силою Духа Слово Боже вторгається в життя особи й кидає 
виклик людському розумінню. Для християн в центрі їх життя та світогляду є незаперечна 
унікальність особи Ісуса Христа, живого Слова Божого. Водночас А. Йонг задає питання: 
«Як Писання, зосереджені на Христі, звертаються до наших реалій?» й підкреслює особливу роль 
у цьому християнського співтовариства, що формує «еклезіологічну традицію», яка задля 
розрізнення істини має розглядатися поза межами сучасного контексту1. Останнє є завданням 
теології, що спроможна з’єднати Дух, Слово й Спільноту так, щоб наше життя в світі 
преобразилося. Коли ж теологія помиляється, допомогти може взаємодія зі спільнотами поза 
церквою, де Бог теж продовжує діяти. 

Дослідник Е. Лорд, аналізуючи методологію А. Йонга, справедливо робить декілька 
критичних зауважень, які стосуються перш за все пневматологічного критерію, що відкриває шлях 
до універсалістського підходу до спасіння2. А. Йонг підкреслює всеохопність дії Духу, що 
забезпечує проголошення Євангелія через універсальне «злиття духа на всяку плоть». Такий підхід 
імпонує п’ятидесятникам. Однак, А. Йонг робить із цих роздумів висновок стосовно послідовників 
інших релігій, а саме, що вони можуть стати частиною есхатологічного царства на підставі більш 
універсальної дії Бога поза межами церкви. Подібні висновки для п’ятидесятників, особливо 
вітчизняних, є неприйнятними через заперечення ними сотеріологічного універсалізму, який, крім 
всього іншого, демотивує місіологічну активність3. Спасіння можливе лише через християнську 
церкву, – таким є положення віровчення п’ятидесятників, від якого вони не можуть відмовитися. 

Слід зазначити, що християнський фундаменталізм у сотеріології дуже цінний і значимий для 
п’ятидесятників, оскільки лише сповідуючи виключність особи Христа, їм вдавалося й вдається 
підтримувати високу динаміку місії. Втім, думки А. Йонга можуть бути корисними надаючи, 
своєрідної «пневматологічної контекстуалізації» Христу в суспільстві, у різних місцевих 
обставинах. Тоді в рамках християнського світогляду Христос постає не лише як «унікально 
виключний», а й як «унікально всеохоплюючий». Як зазначає Е. Лорд, Євангелія зосереджені на 
Христі – це даність християнської віри, але так як існує можливість похибки в інтерпретаціях робота 
Духа та Спільноти стає життєво необхідною4. Тому більший акцент на Христі та Його реальності 
в наших життях змушує Спільноту рухатися зовні силою Духа, а реальність Духа, що діє у всьому 
світі неминуче приваблює людей у світі до Христа. 

Ще одним уразливим моментом методології А. Йонга є надмірна універсалізація досвіду Духа, 
яка приводить до неспроможності виробити окреслену п’ятидесятницьку теологію. Деякі 
п’ятидесятницькі богослови схильні підкреслювати першість Слова у відношенні до досвіду, а 
не навпаки, апелюючи в тому числі й до ранніх п’ятидесятників, які виробили свій метод читання 
Біблії даючи початок певному п’ятидесятницькому наративу5. Так К. Арчер в своїй методології 
схиляється до обмеження розрізнення Духа Писанням, а не за допомогою досвіду. З іншого боку, 
п’ятидесятництво вкорінене в переживані Духа, Який відкриває Бога дивним та захоплюючим 
чином, і цей рух важко зрозуміти без подібних переживань. Тому модель А. Йонга має перевагу, бо 
суміщає універсальний досвід переживання божественного із застосуванням особистого 
християнського досвіду переживання Христа й Писання. Слово не стільки протистоїть Духу та 
Спільноті, скільки по відношенню до цих категорій зростає (стверджуючи загальне) й вторгається 
(даючи силу унікальності). 

Говорячи про Спільноту, А. Йонг стверджує, що його ідеалом є духовна апостольська 
спільнота, що відповідає апостольському посланню й отримує завдання приєднатися до місії Месії. 
Однак у його роздумах виникає певне напруження, яке В. Вунді назвав протиріччям між 
археологічною методологією, яка шукає витоки п’ятидесятництва разом з іншими християнськими 
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традиціями, й телеологічною, котра орієнтована есхатологічно1. А. Йонг наполягає на 
есхатологічній орієнтації, щоб віддати перевагу майбутньому не відкидаючи й минуле. Тут варто 
зауважити, що в п’ятидесятництві завжди була велика турбота про минуле, оскільки воно пов’язане 
з його власними витоками, і акцент А. Йонга на Спільноті дозволяє враховувати традиції минулого. 
Складнішим для п’ятидесятників є збереження такого есхатологічного погляду, який би цінив 
традиції, що вели й продовжують вести вперед. 

Варто зазначити, що активна місіонерська спрямованість, яка визначає ідентитет 
п’ятидесятництва може примирити напруження на яке вказував В, Вунді. Ключовим аспектом 
власне п’ятидесятницької еклезіології є наголос на присутності в громаді віруючих перетворюючої 
сили Святого Духа, який засвідчує звістку Церкви про те, що у Христі до людей наблизилося 
Царство Боже. Дух здійснює це через ознаки й знамена, а також відтворюючи в віруючих цінності та 
чесноти Царства Божого. Таким чином, Дух Святий робить Церкву здатною бути знаком – свідчити, 
що Царство Боже прийшло під час першого приходу Христа, і вказівником – спрямовувати на 
майбутнє настання Царства у його повноті в час другого приходу Христа. На переконання 
п’ятидесятників, завдання Церкви між днем П’ятидесятниці й настанням есхатологічного Царства 
Христа – через місіонерську активність продовжувати Божу роботу, спрямовану на трансформацію 
як окремих осіб, так і спільнот, до яких вони належать. Таким чином, автентична п’ятидесятницька 
еклезіологія завжди бачить Церкву як «Церкву в місії». Всі аспекти церковного життя – 
богослужіння, навчання, євангелизм, відкриття нових громад повинні бути спрямовані на 
поширення Царства Божого в суспільстві. Такий підхід на думку А. Йонга вимагає чутливості до дії 
Духа Святого і здатності змінювати узвичаєні форми і структури церковної організації, якщо вони 
не дозволяють ефективно здійснювати Божу місію в нових умовах. 

На думку німецьких католицьких богословів Т. Кесслера та А. Ретманна співвідношення Духа 
та Спільноти, пневматотогії та еклезіології експліцитно виражено у Апостольському символі віри, 
де вказано спочатку на віру в Святого Духа, а потім на віру в Церкву2. Надання Церкві другорядної 
ролі й визнання пріоритету Духа Святого формує зважені акценти й для місіології. Дух, на думку Т. 
Кесслера та А. Ретманна, «своєрідна провокація» для збереження Спільнотою скромності: «Церква 
не має права задерти носа, бо в центрі місії не вона, а Дух Святий». Ці католицькі богослови 
апелюють до відомої фрази Томи Аквінського, який стверджує, що Церква має важливість, тому що 
Дух Святий діє в ній. Водночас, подібно до А. Йонга, Т. Кесслер та А. Ретманн прагнуть 
збалансувати свій підхід апелюванням до христології й цитують І. Конгара: «Пневматологія лише в 
тому випадку корисна, коли вона посилається на Христа. В силі Христа й Святого Духа Церква 
може бути виключно відкритою»3. Отже, можна спостерігати, що в католицькій традиції існують 
спроби методологізації місійної еклезіології через пневматологічні складові, що органічно 
пояснюють рух Церкви зовні. При цьому місія Духа та місія Христа тісно взаємопов’язані 
забезпечуючи необхідну динаміку та баланс для Церкви. 

Методологія А. Йонга є яскраво п’ятидесятницькою, тому що вона виходить з конкретного 
досвіду Духа, тримає увагу на христології й зорієнтована на діяльності Спільнот назовні, у світі. Але 
при цьому існує певна складність екстраполяції усіх складових його методології на вітчизняні 
п’ятидесятницькі реалії. Це стосується не лише сотеріологічного універсалізму та занадто 
оптимістичного погляду А. Йонга на роботу Бога поза межами церкви, а й самої природи 
вітчизняного п’ятидесятництва, сформованого в умовах державно-правових утисків у специфічному 
конфесійному контексті. Наслідком цього стане специфічне сприйняття оточуючих реалій, яке 
відображатиметься в обмеженому усвідомленні культурно-світоглядних трансформацій, 
унеможливлюючи, крім всього іншого, глибоку теологічну рефлексію. Справедливими видаються 
слова П. Яроцького: «Перевага Святого Письма над теологією, християнської етики – над 
філософськими й соціальними вченнями традиційно притаманна багатьом пізньопротестантським, 
зокрема євангельським, течіям»4. Водночас п’ятидесятники визнають, що намагання розвивати 

                                                      
1 Vondey, W. (2006). Pentecostalism and the Possibility of Global Theology: Implications of the Theology of Amos 
Yong. Pneuma 28, no. 2. 289–312. 
2 Kessler, T., Rethmann, A. (2012). Pentekostalismus. Die Pfingsbewegung als Anfrage and Theologie und Kirche. 
Verlag Friedrich Pustet Regensburg, 176.  
3 Kessler, T., Rethmann, A. (2012). Pentekostalismus. Die Pfingsbewegung als Anfrage and Theologie und Kirche. 
Verlag Friedrich Pustet Regensburg, 179. 
4 Яроцький, П. (2004). Релігійний фактор у сучасній Україні. Людина і світ, 3, 6. 
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моделі життя Церкви, орієнтуючись виключно новозавітні тексти не враховує культурної та 
соціальної дистанції між новозавітним християнством й сучасними реаліями церковного життя. 
Намагання транспонувати новозавітні зразки церковного життя на сучасність випускає з поля зору 
різноманіття форм церковного життя та динаміку їх видозмін в Писанні. Звідси, методологія 
А. Йонга з одного боку може здатися відірваною від українських реалій, однак з іншого, акцент 
на універсальний досвід Духа робить її релевантною в різних контекстах. Це, втім, не означає 
заперечення застосування інших типів дискурсу, як-от філософсько-релігієзнавчого, соціологічного 
та історичного, що в комплексі дозволять зробити об’єктивні висновки щодо розвитку ідентичності 
українських п’ятидесятників. 

Водночас, методологія А. Йонга дає можливість не лише використовувати в досліджені 
п’ятидесятництва абстрактну мову дискурсу. Аналізуючиючи еклезіологічну саморефлексію 
вітчизняного п’ятидесятництва, не можливо оминути використання образів та метафор 
в ідентифікації Церкви та її місії. В наявному колі джерел, що стосуються вітчизняного 
п’ятидесятництва, практично не використовується мова дефініцій та пропозицій стосовно сутності 
та призначення Церкви, немає тут й системного викладу вчення про Церкву як такого. Це пов’язано 
з обережністю руху хрещених Святим Духом у ставленні до спроб дати визначення Церкві 
у термінах форми і структури, побоюючись, що така систематизація призведе до духовної стагнації і 
Церква перестане виконувати призначену їй функцію проповіді Євангелія в силі Духа. Наявний 
небагатий набір образів та метафор, що часто дублюють новозавітні (скоріше за формою, ніж 
наповненням) з невеликими відмінностями, які віддзеркалюють уяву спільноти про саму себе, 
власний духовний досвід й підкреслюють особливості суспільного контексту, в якому знаходиться 
спільнота. При цьому використання образів та метафор вітчизняними п’ятидесятниками обумовлено 
не стільки розумінням складної реальності Церкви, яку неможливо описати логічним визначеннями 
чи соціологічними моделями, а своєрідним «пневматологічним бібліоцентризмом» про який писав 
П. Яроцький. 

Методологічна тріада «Дух-Слово-Спільнота» дозволяє не лише теологічно розщепити 
п’ятидесятництво, а й пояснити логіку історичного поступу руху, зрозуміти його соціологічні 
параметри. Недоліки підходу, особливо ті, що випливають з пневматологічної пріоритетності, 
можуть, навпаки, відобразити специфіку ідентичності вітчизняного п’ятидесятництва, 
продемонструвати механізм його місійно-еклезіологічних трансформацій, з’ясувати процес 
усвідомлення віруючими соціокультурних реалій. 
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Постановка проблеми. Сьогодні, коли молоде покоління вибирає шляхи пошуку істини та 
особистісної самореалізації, важливим постає питання пізнання духовно-інтелектуального досвіду 
людства. У контексті філософії освіти необхідно представити студентській молоді різні аспекти 
духовного самовдосконалення з точки зору їх аксіологічної сутності. Це сприятиме формуванню 
гуманітарних компетентностей, наприклад, здатності об’єктивно оцінювати роль різних релігійних 
спільнот, громадських організацій у суспільному житті та формувати власну систему світоглядних 
цінностей. 

Для молоді ХХІ століття поняття «служіння» носить швидше історичний характер. Але ми 
вибрали тему «жіночого служіння» з метою показати сутність діяльності жінок у межах 
християнської Церкви й виховну вартість такого досвіду. Феномен «жіночого служіння» у контексті 
історії та сучасності містить глибинний виховний потенціал формування моральних якостей 
молодої людини, її гуманістичного світогляду та розуміння сенсу життя. Тому, спрямовуючи 
зусилля на виховання духовно здорового суспільства, варто репрезентувати такі світоглядні 
цінності, які допоможуть молодим дівчатам і хлопцям відчувати себе потрібними, важливими, 
здатними дарувати добро людям й, відповідно, наповнювати власне життя гідним змістом. 
Водночас, реалізація таких виховних пріоритетів сприятиме попередженню у молодіжному 
середовищі негативних особистісних та соціальних явищ алкоголізму, наркоманії, проституції, 
злочинності, депресій, суїцидів тощо. 

Отже, дана тема тісно пов’язана з проблематикою міждисциплінарних досліджень джерел і 
шляхів формування системи цінностей сучасної молоді, ефективності її гуманітарної підготовки та 
гуманістичного духовного виховання. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Науковий інтерес становлять праці, автори яких 
аналізують проблему духовності та ціннісні орієнтації сучасної молоді (Н. Антонова1,  
                                                      
1 Антонова, Н.О. (2003). Ціннісні орієнтації у системі особистісних якостей студентів вищого педагогічного 

навчального закладу: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук: спец. 19.00.07 «Педагогічна 
та вікова психологія». Київ, 21. 
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І. Бех1, О. Дубасенюк2, А. Крючков3, О. Целякова4 та ін,). Дослідження, що репрезентують певний 
досвід викладання предметів духовно-морального спрямування й формування духовності майбутніх 
фахівців також окреслюють своєрідне тло для нашого наукового пошуку (В. Жуковський5, 
О. Гелета6, С. Яремчук7 та ін.). 

З іншого боку, констатуємо, що діяльність жіночих релігійних спільнот як самобутній 
феномен у історії та сучасності вивчають українські та іноземні вчені-історики, соціологи, педагоги. 
Так, О. Маслій8 репрезентує ґрунтовне наукове дослідження про роль жіночих чернечих спільнот 
Української Греко-Католицької Церкви (УГКЦ) в Галичині у підпіллі, їх участь у процесі легалізації 
цієї традиційної української Церкви. І. Гудима9 аналізує роль жінки в сім’ї, релігії й суспільстві як 
приклад позитивного формування особистості. Robert L. Fisher & Sr. Mary Ann Murphy10 
досліджують харитативну працю католицьких монахинь у Північній Америці, зокрема, засади, 
духовно-соціальні наслідки та перспективи жіночого християнського служіння. Milica Bakiж-
Hayden11 з’ясовує особливості жіночих православних монастирів Сербії у соціальному та 
антропологічному вимірах тощо. 

Водночас, нерозв’язаними залишаються питання визначення ролі жіночих релігійних спільнот 
як носіїв і практиків системи християнських світоглядних цінностей, що відображають духовні 
потреби сьогоднішнього суспільства. 

Завданням даного дослідження є з’ясувати сутність, особливості феномену жіночого 
християнського служіння та визначити його виховний потенціал у контексті сучасної філософії 
освіти. 

У ході дослідження використано наукові методи: історичного аналізу умов розвитку жіночого 
християнського служіння, філософського аналізу ідейних засад діяльності релігійних жіночих 
спільнот, педагогічного аналізу виховного потенціалу християнського «жіночого служіння», а також 
методи індукції, дедукції, синтезу – для формулювання результатів та висновків наукового пошуку. 

Виклад основного матеріалу. За результатами нашого дослідження, можемо стверджувати, 
що характер діяльності жіночих християнських спільнот ідентифікується із поняттям «служіння» – 
у сенсі надання матеріальної, фізичної та / чи духовної допомоги потребуючим людям. 

Як свідчать джерела, турбуватися про хворих, інвалідів, сиріт, безхатченків, убогих, самотніх 
немічних та інших людей з особливими потребами є сутністю жіночого служіння у межах Церкви 
в Україні та інших країнах упродовж різних історичних періодів. Так, на запрошення Митрополита 
                                                      
1 Бех, І.Д. (2008). Виховання особистості. Київ: Либідь, 848. 
2 Дубасенюк, О.А. (2014). Духовно-моральне виховання студентської молоді. Інноваційні підходи до виховання 
студентської молоді у вищихнавчальних закладах: матеріали Міжнар. наук.-практ. конференції (м. Житомир, 
22-23 травня 2014 р.). Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 78–87. 
3 Крючков, А.И., Крючкова, Л.М. (2003). Мировоззренческий портрет современного украинского студента. 
Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Філософські науки, 

вип. 20, 71–76. 
4 Целякова, О.М. (2009). Духовність і ціннісні орієнтації студентської молоді України в трансформаційному 
суспільстві. Гуманітарний вісник ЗДІА, вип. 38, 222–233. 
5 Жуковський, В.М., Москальова, Л.Ю. (2013). Теорія і методика викладання предметів духовно-морального 

спрямування: навч. посіб. Острог: Вид-во НаУОА, 364. 
6 Гелета, О. (2016). Критерії та рівні духовно-морального розвитку особистості у процесі роботи православних 
недільних шкіл на Волині. Педагогічний часопис Волині, 2(3), 60–65. 
7 Яремчук, С.В. (2012). Проблема духовності в процесі професійної підготовки майбутніх педагогів.  
Збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка Національної АПН України. Т. ХІV, Ч. 1. 
Київ, 397–404. 
8 Маслій, О. (2015). Жіночі чернечі спільноти УГКЦ у Галичині в підпіллі. Україна-Європа-Світ. 

Міжнародний збірник наукових праць. Історія, міжнародні відносини, вип. 15, 299–307.  
9 Гудима, І. (2016). Постать жінки в Новому Заповіті. Науковий вісник Мелітопольського державного 

педагогічного університету. Серія: Педагогіка, 2, 184–187. <http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmdpu_2016_2_31> 
(2018, січень, 10). 
10 Fisher, R.L., Sr. Murphy, M.A. (2013). The Harvest of Ministry. Exploring the Ministry of Catholic Sisters.  
Journal of Religion and Society, vol. 15, 1–15. <http://moses.creighton.edu/jrs/2013/2013-5.pdf> (2018, січень, 12). 
11 Bakić-Hayden, M. (2003). Women Monastics in Orthodox Christianity: The Case of the Serbian Orthodox Church. 
The National Council for Eurasian and East European Research. Washington. <https://www.ucis.pitt.edu/nceeer/ 
2003_816_20_BakicHayden.pdf> (2018, січень, 10).  



EUROPEAN PHILOSOPHICAL AND HISTORICAL DISCOURSE • Volume 4 Issue 1 2018 

 33 

УГКЦ Андрея Шептицького, на початку 20-х років ХХ ст. в Україну прибули перші місіонерки, 
сестри Милосердя Св. Вікентія з Бельгії, місією яких було служити потребам нещасних, 
обездолених і найубогішого населення. Відтак, засновано українську гілку цього Згромадження 
у східному обряді й дівчата з Галичини отримали можливість проходити новіціат у бельгійському 
монастирі, здобуваючи належну освіту та формаційний вишкіл для подальшої праці у сфері 
харитативного служіння на рідних землях1. 

У 1926 р. розпочався «апостолят сестер» (2 українки і 3 бельгійки) в Україні; монахині 
допомагали хворим, калікам, старцям та убогим медичною обслугою, одягом, нехитрим харчем та 
моральною і духовною підтримкою, опікувалися сиротинцем (понад 120 дітей), а згодом «перебрали 
під свою оруду і цілу 7-класну школу»2. У 1929 р. у Львові сестри організували пансіонат для бідних 
сільських дівчат, котрі в пошуках праці йшли до великого незнайомогоміста. Тут молоді українки 
могли безкоштовно проживати, отримати «недорогий харч» і духовне виховання3. Настоятелька 
Згромадження с. Єлизавета (Елізія Потті) стала першою адміністраторкою збудованої упродовж 
1930-1938 рр. Народної Лічниці у Львові й черниці служили людям, чергуючи вдень і вночі біля 
важкохворих. З історичних джерел дізнаємося, що в умовах радянської атеїстичної влади підопічні 
сестер потребували організаційної духовної допомоги: вони нерідко просили привести священика; і 
черниці, незважаючи на небезпеки, супроводжували підпільних греко-католицьких та православних 
священиків до хворих, які хотіли посповідатися і приступити до Святих Тайн4. 

Крім цього, характерною рисою жіночого християнського служіння є освітня духовна 
підтримка суспільства. Так, жіночі чернечі спільноти в Галичині проводили підпільне духовне 
виховання дітей5, що виступало фактором забезпечення духовної єдності поколінь. Велику роль 
зв’язкової впродовж майже тридцяти років виконувала с. Володимира зі Згромадження Сестер 
Милосердя св. Вікентія, що в містечку Дейнзе (Бельгія). Монахиня в одязі звичайної селянки їздила 
в Україну і передавала владиці Василю Величковському вказівки та інструкції Йосифа Сліпого. 
Згодом функції зв’язкових виконували й інші українські сестри, передусім василіянки з тодішньої 
Югославії Анастасія Пітка і Тереса Сапук. Це були «справжні мироносиці, які несли слово 
духовного батька його синам і дочкам»6. 

Отже, в Україні у період до проголошення державної незалежності важка відповідальна ноша 
служіння потребуючим, незахищеним людям лягала на плечі громади, в тому числі, підпільних 
жіночих чернечих спільнот. Разом з тим, українські монахині розділяли трагічну долю 
національного духовенства, будучи ув’язненими радянським тоталітарним атеїстичним режимом. 

В умовах лібералізації суспільно-політичного життя в СРСР після проголошення Михайлом 
Горбачовим політики «перебудови» (1985), жінки-християнки активно долучилися до процесу 
легалізації УГКЦ та духовного відродження свого народу. Так, 4 серпня 1987 р. чотири українських 
монахині підписали заяву про вихід із підпілля7. Окреме місце в боротьбі за легалізацію Церкви 
займала акція голодування греко-католиків на захист своїх прав на Арбаті в Москві. Її активними 
учасницями були черниці різних християнських спільнот (усього 20)8. У згаданий період монахині 

                                                      
1 Гринчишин, М., Крупа, Г., Тереховський, Р. та ін. (ред. кол.) (2004). І пізнаєте правду… 1953-1963. 

Документи. Матеріали. Світлини. Львів, 10. 
2 Гринчишин, М., Крупа, Г., Тереховський, Р. та ін. (ред. кол.) (2004). І пізнаєте правду… 1953-1963. 

Документи. Матеріали. Світлини. Львів, 11. 
3 Гринчишин, М., Крупа, Г., Тереховський, Р. та ін. (ред. кол.) (2004). І пізнаєте правду… 1953-1963. 

Документи. Матеріали. Світлини. Львів, 11. 
4 Гринчишин, М., Крупа, Г., Тереховський, Р. та ін. (ред. кол.) (2004). І пізнаєте правду… 1953-1963. 

Документи. Матеріали. Світлини. Львів, 14. 
5 Маслій, О. (2015). Жіночі чернечі спільноти УГКЦ у Галичині в підпіллі. Україна-Європа-Світ. 

Міжнародний збірник наукових праць. Історія, міжнародні відносини, вип. 15, 305. 
6 Дацько, І. (2017). У пошуках єдности і правди: Вибрані твори. Марія Горяча (упоряд.). Львів: Видавництво 
Українського Католицького Університету, 228. 
7 Маслій, О. (2015). Жіночі чернечі спільноти Галичини в контексті легалізації УГКЦ наприкінці 80-х рр. 
ХХ ст. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Розділ 1. 

Історія України, 7, 84. 
8 Маслій, О. (2015). Жіночі чернечі спільноти Галичини в контексті легалізації УГКЦ наприкінці 80-х рр. 
ХХ ст. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Розділ 1. 

Історія України, 7, 84. 
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всебічно допомагали в організації так званих «відкритих» Богослужінь у містах і селах Західної 
України. Більше того, у відповідь на репресії більшовицької влади проти греко-католицьких 
священиків, які проводили Богослужіння, сестра Згромадження Сестер Пресвятої Родини с. Андрея 
Галина Стецевич написала відкриту заяву генеральному секретареві ЦК КПРС Михайлу Горбачову 
про приєднання до голодування на знак протесту проти арештів священиків1. 

Монахині брали участь у поході вулицями Львова до Собору Св. Юра 17 вересня 1989 р., 
засвідчивши свою сміливу громадянську та духовну позицію. І загалом, незважаючи 
на переслідування, підпільні жіночі чернечі спільноти не просто не зліквідувалися, а й по 
можливості приймали нових членкинь, молодих дівчат2. 

Ми вже згадували, що поруч із черницями, духовним потребам українського народу служили 
непоодинокі свідомі світські жінки-християнки. Одним із яскравих, досі маловідомих прикладів 
такої діяльності є життєва спадщина д-ра Анни-Галі Горбач3. Опинившись у Німеччині, ця українка 
не лише сприяла розвитку української літератури в еміграції, переклавши численні твори 
на німецьку мову, але й допомагала репресованим українцям – пересилала бандеролі, посилки 
до тюрем, таборів для ув’язнених земляків. 

Крім того, д-р Анна-Галя Горбач підтримувала контакти з українськими правозахисниками, 
серед яких о. Василь Романюк (згодом Патріарх Української Православної Церкви Київського 
Патріархату Володимир), владика УГКЦ Павло Василик, ієромонах Григорій Будзінський. 
Як зазначає о. Іван Дацько, дім Горбачів у оденвальдському Берфурті став гостинним прилистком 
не одного патріарха (Мирослава Любачівського, Любомира Гузара), єпископа і священика4. 
Упродовж 1986-1988 років до Берфурта з’їжджалося 15 осіб – Блаженніший Любачівський, деякі 
єпископи, священики, миряни, щоб обговорити справу гідної легалізації УГКЦ. Д-р Анна-Галя 
Горбач «великою мірою була душею цих нарад»5. 

Характерною рисою жіночого християнського служіння є те, що черниці виконували соціальні 
функції держави. Адже саме суспільство, держава повинні опікуватися соціально незахищеними 
верствами населення. Це ж, власне, ознака цивілізованої, демократичної, соціальної, правової 
держави – забезпечити гідне життя, насамперед, людям з обмеженими можливостями та тим, які 
опинилися у складних життєвих обставинах. Але в різні періоди історії, коли панував, наприклад, 
тоталітарний режим у країнах колишнього Радянського Союзу або нацистський авторитаризм 
у Німеччині, фізично чи психічно неповносправних людей не те, що не підтримували – їх, навпаки, 
пригнічували, використовували для проведення небезпечних експериментів, вбивали як 
«некорисних» членів суспільства… Нерідко жертвами переслідувань диктаторських режимів були й 
громадяни певної національності (українці-патріоти, євреї тощо). І у таких важких геополітичних 
обставинах жінки-монахині старалися допомагати потребуючим. 

Одним із багатьох прикладів самовідданого, жертовного служіння був життєвий шлях Йосифи 
(Олени) Вітер (1904-1988), монахині-студитки, ігумені Свято-Покровського жіночого монастиря 
в селі Яворові на Львівщині. Ця милосердна і водночас смілива українка надавала медичну 
допомогу учасникам українського національно-визвольного руху в період Другої світової війни, 
зокрема, членам Організації Українських Націоналістів, а також притулок – їхнім дітям та дітям 
з єврейських родин. За таку філантропічну діяльність радянська тоталітарна влада засудила Йосифу 
(Олену) Вітер на 20 років тюремного ув’язнення6. 
                                                      
1 Маслій, О. (2015). Жіночі чернечі спільноти Галичини в контексті легалізації УГКЦ наприкінці 80-х рр. 
ХХ ст. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Розділ 1. 

Історія України, 7, 85. 
2 Маслій, О. (2015). Жіночі чернечі спільноти Галичини в контексті легалізації УГКЦ наприкінці 80-х рр. 
ХХ ст. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Розділ 1. 

Історія України, 7, 86. 
3 Дацько, І. (2017). У пошуках єдности і правди: Вибрані твори. Львів: Видавництво Українського 
Католицького Університету, 91. 
4 Дацько, І. (2017). У пошуках єдности і правди: Вибрані твори. Львів: Видавництво Українського 
Католицького Університету, 98. 
5 Дацько, І. (2017). У пошуках єдности і правди: Вибрані твори. Львів: Видавництво Українського 
Католицького Університету. 
6 Сліпий, Й. (2017). Спомини. Іван Дацько. Вид. 3-тє, виправлене й доповнене. Львів, Рим: Видавництво УКУ, 
323. 
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У контексті філософії історії можемо сказати, що ця українська духовна діячка (як і багато 
інших людей, котрі були вірні високим моральним християнським чеснотам) знала про небезпечні 
наслідки гуманної патріотичної життєвої позиції в умовах диктатури, однак, незважаючи на це, 
вибрала шлях саможертовного служіння людям. Пізніше, Інститут Яд Ва-Шем визнав українку 
Йосифу (Олену) Вітер «праведницею народів світу»1, адже, ризикуючи власним життям, вона 
допомагала дітям іншої (єврейської) національності, яку в той час переслідували та нищили. Цей 
промовистий історичний факт підтверджує сутність жіночого християнського служіння, яке 
охоплює усіх потребуючих людей, незалежно від культурної, релігійної чи національної 
приналежності, і постає як реальний універсальний гуманізм. 

Жінки-християнки активно служили й служать в умовах громадянських воєн, соціальної 
нестабільності, бідності, голоду, епідемічних спалахів, природних катаклізмів, насамперед, у так 
званих «країнах третього світу» – від Матері Терези та заснованого нею Ордену Милосердя, який 
поширився у понад ста країнах світу до низки сучасних християнських жіночих чернечих 
згромаджень та просто світських волонтерських організацій. У такий спосіб жіноче християнське 
служіння виступає суттєвим чинником внутріполітичного та міжнародного життя. І коли 
авторитетні світові лідери, організації працюють за столами переговорів, підписують різні 
декларації щодо врегулювання локальних, національних чи міжнародних конфліктів, жінки-
християнки, часто ризикуючи власною безпекою і навіть життям, надають посильну допомогу 
жертвам світових геополітичних катаклізмів. 

Харитативна діяльність жінок-християнок не втрачає актуальності й у високорозвинутих 
країнах, де все ж таки існує певна частка обездолених людей, а все суспільство потребує духовного 
зміцнення, зростання у моральних чеснотах та переорієнтування з крайнього індивідуалізму, 
гедоністичних засад на співчутливу, взаємодопомагаючу, милосердну, ближчу до альтруїзму 
життєву позицію. Адже лише в такий спосіб матеріально благополучна західноєвропейська 
цивілізація зможе уникнути морального звиродніння та духовної деградації. 

У цьому контексті значущими є такі цільові напрями служіння католицьких монахинь 
Північної Америки: сіяти зерна любові (виховувати милосердних особистостей) та сприяти 
усвідомленню (людьми) Божої Любові («Awareness of God’s Love»2). З огляду на зміст служіння 
жінок-християнок, можна стверджувати, що воно виявилося безпосереднім наслідуванням Ісуса 
Христа, Який служив людям, надаючи їм необхідну, посильну Божому Синові допомогу 
(оздоровляв хворих на проказу, сліпих, глухих, німих, паралізованих, душевнохворих; а також 
навчав Істини гідного життя). Відтак, Христова ідея про любов до Бога через любов до ближніх 
стала засадничою у жіночому християнському служінні. Ісус Христос мотивував усіх 
до доброчинності як єдиного способу самовираження своєї приналежності до тієї групи людей, які 
вірні та угодні Богові. 

Очевидно, жінки-християнки, які здійснюють харитативну діяльність, охоче виконують ці 
гуманістичні Христові заповіді, яскраво і чітко охарактеризовані на сторінках Святого Письма. Далі 
подаємо коротку цитату: «Тоді скаже Цар тим, хто праворуч Його: Прийдіть, благословенні Мого 
Отця, посядьте Царство, уготоване вам від закладин світу. Бо Я голодував був і ви нагодували Мене, 
прагнув і ви напоїли Мене, мандрівником Я був і Мене прийняли ви. Був нагий і Мене зодягли ви, 
слабував і Мене ви відвідали, у в’язниці Я був і прийшли ви до Мене. Тоді відповідять Йому 
праведні й скажуть: Господи, коли то Тебе ми голодного бачили і нагодували, або спрагненого і 
напоїли? Коли то Тебе мандрівником ми бачили і прийняли, чи нагим і зодягли? Коли то Тебе ми 
недужого бачили, чи в в’язниці і до Тебе прийшли? Цар відповість і промовить до них: Поправді 
кажу вам: що тільки вчинили ви одному з найменших братів Моїх цих, те Мені ви вчинили» 
(Мат. 25: 34-40)3. 

Отже, зміст харитативної діяльності жінок-християнок базується на ідеї про те, що ставлення 
до людини є ставленням до самого Бога (Який перебуває у «ближніх» і прагне їм допомогти через 
милосердя інших людей). Й оскільки жіноче християнське служіння зосереджене в найнижчому, 

                                                      
1 Сліпий, Й. (2017). Спомини. Іван Дацько. Вид. 3-тє, виправлене й доповнене. Львів, Рим: Видавництво УКУ, 
323. 
2 Fisher, R.L., Sr. Murphy, M.A. (2013). The Harvest of Ministry. Exploring the Ministry of Catholic Sisters. 
Journal of Religion and Society, vol. 15, 5. <http://moses.creighton.edu/jrs/2013/2013-5.pdf> (2018, січень, 12). 
3 Біблія. Пер. І. Огієнка (2011). Київ: Українське Біблійне Товариство, 1103. 
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найнеавторитетнішому і найскладнішому соціальному сегменті («Advocacy for Marginalized», «Voice 
for Voiceless»1), воно має глибокий виховуючий і суспільно рятівний характер. 

За результатами дослідження ми визначили напрями жіночого християнського служіння та їх 
виховний потенціал: 

а) підпільне духовне виховання дітей, яке здійснювали черниці УГКЦ – вчить забезпечувати 
освітній розвиток нації та духовну єдність поколінь навіть у складних історичних, політичних 
умовах; 

б) виконання функцій зв’язкових священиків, єпископів, митрополитів (передання 
повідомлень, звернень, листів між духовними особами та до мирян; надсилання посилок ув’язненим 
репресованим духовним лідерам, що сприяло їх фізичному виживанню) – вчить працювати для 
загальної справи духовного супроводу нації, допомагати духовним провідникам; 

в) внесок у легалізацію Церкви – вчить брати участь у визвольних, політичних, соціальних, 
культурних рухів, у тому числі, за відродження / легалізацію національної духовної ідентичності; 

г) харитативна діяльність (різноманітна допомога людям з особливими потребами) – вчить 
формувати у студентів компетентність доброчинності (а саме: 

знання про покликання людини творити добро, відповідальність здорових і багатих членів 
суспільства за слабших і бідніших, національний і міжнародний досвід доброчинності, а також 
велику потребу в допомозі соціально незахищеним верствам населення (формування стійкої 
позитивної мотивації служіння потребуючим); 

уміння аналізувати проблеми людей з особливими потребами, визначати способи, зміст, 
умови, можливості для допомоги різним категоріям потребуючих, використовуючи власний 
життєвий / професійний досвід, ресурси, талант; 

цінності – повага і милосердя до бідних, обездолених, людей з обмеженими можливостями; 
особистісне духовно-моральне зростання шляхом практикування доброчинності; 

комунікація – навики організації благодійної, волонтерської діяльності малих / великих груп, а 
також виховної роботи з метою формування в молодіжному середовищі цінностей практичного 
милосердя; налагодження співпраці з органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян; 

автономія та відповідальність – здатність творити та реалізовувати власні ініціативи щодо 
вирішення проблем потребуючих людей у конкретному населеному пункті / регіоні / країні; 
готовність приймати рішення у конкретних життєвих ситуаціях, пов’язаних із відношенням 
до особливо потребуючих людей, нести відповідальність за них; брати безпосередню участь 
у доброчинних соціальних проектах). 

Можемо узагальнити особливості жіночого християнського служіння: 
а) сучасні християнки служать суспільству в умовах зменшення ресурсів, збільшення 

кількості потребуючих та малої кількості «служителів»; 
б) характерним є подвійний фокус жіночого християнського служіння: черниці безпосередньо 

працюють у суспільстві (поза церковною інституцією) й водночас репрезентують Церкву 
(християнські цінності) світським людям2; 

в) служіння християнок спрямоване на вразливі, незахищені категорії суспільства, які є 
неавторитетними, нешанованими, нестатусними (неповносправні люди з обмеженими 
можливостями та особливими потребами, відкинуті суспільством маргінали, фактично, найважчий 
«контингент», з яким ніхто не бажає спілкуватися, не те, щоб вирішувати його проблеми); 

г) своїм практичним милосердям християнські черниці намагаються довести сучасному 
суспільству цінність «маргіналів» та повернути цим знедоленим людям утрачену / принижену 
людську гідність, надію і засвідчити, що вони не покинуті, а Бог любить їх і допомагає через 
доброчинну1 діяльність своїх вірних слуг / слугинь (об’єднуюча любов Бога виступає фундаментом 
благодійності); 

д) жіноче християнське служіння є безпосереднім наслідуванням Христа, який служив людям 
відповідно до своїх можливостей Божого Сина і стверджував, що хто допомагає нужденним, той 
допомагає самому Богові. Таке відношення до ближніх розкриває найвищу сутність Людини, 
                                                      
1 Fisher, R.L., Sr. Murphy, M.A. (2013). The Harvest of Ministry. Exploring the Ministry of Catholic Sisters. 
Journal of Religion and Society, vol. 15, 5. <http://moses.creighton.edu/jrs/2013/2013-5.pdf> (2018, січень, 12). 
2 Fisher, R.L., Sr. Murphy, M.A. (2013). The Harvest of Ministry. Exploring the Ministry of Catholic Sisters. 
Journal of Religion and Society, vol. 15, 3. <http://moses.creighton.edu/jrs/2013/2013-5.pdf> (2018, січень, 12). 
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обличчя її людяності, людськості, істинності й водночас відповідає потребам сучасного суспільства 
у доброчинній праці. 

Висновки. Незважаючи на те, що Церква є відокремленою від держави, жіноче християнське 
служіння показує, що жінки є активними учасницями суспільно-будівничого життя, виконуючи 
функції соціального захисту його найуразливіших категорій. 

У контексті сучасної філософії освіти це мало б передбачати вивчення в межах суспільно-
гуманітарних дисциплін феномену жіночого християнського служіння з метою формування 
компетентності доброчинності у фахівців усіх спеціальностей. 

За умов фактично другорядної ролі жінки в християнській Церкві, досвід жіночого 
християнського служіння засвідчує величезний позитивний внесок жінок у розвиток діяльного, 
практичного, людинолюбного християнства й гуманізації суспільства в цілому. 

Відтак, ідейно-практичний досвід жіночого християнського служіння очевидно претендує 
на вихід поза межі чернечих спільнот чи прицерковних об’єднань мирян з метою підготовки нових 
лідерів, формування навиків харитативної діяльності, культивування цінностей практичного 
милосердя у світському середовищі. 
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The study highlights the existential rooting of human and the peculiarities of interpreting the 

thinking of the authenticity of human existence, as well as understanding the truth of human 

existence. The doctrine of Ukrainian thinkers in foreign countries from the point of view of their 

value potential is investigated. Considered the problem of human rooting based on the study of 

the creative heritage of leading Ukrainian thinkers such as D. Chizhevsky, N. Shlemkevich, 

I. Mirchuk, I. Ohienko, V. Oleksiuk and S. Jarmus. Given this the relevance of the study was 
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religious studies. The anthropological orientation of scientific works of Ukrainian philosophers is 
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discourse. 

В сучасних координатах буття якісно нового значення набуває проблема людського існування. 
Вона охоплює усе ширші сфери життя як матеріального, так і духовного. Відбувається поглиблення 
людських взаємовідносин засобами глобалізації, що веде до видозміни цінностей, а також 
соціальних орієнтирів. У цьому контексті національні держави із багатовіковим розвитком 
характеризуються сталою системою суспільних поглядів на місце людини у світі та існуванні 
загалом. Звідси, сукупність культурних, релігійних надбань дає можливість розглядати особистість 
як центральну постать, що активізує духовні зв’язки між цілими континентами. 

В свою чергу, різноманітність традицій, звичаїв у світі обумовлює необхідність вироблення 
власного національного світогляду, спрямованого на базові засади української традиційної 
духовності. Проте, будь-яка система світобачення виражається крізь призму людського буття, 
роблячи акцент на тих чи інших аксіологічних детермінантах. Саме тому, важливо проаналізувати 
сутність самого поняття світогляду у його багато вимірності. 

Мета даної статті: з’ясувати антропологічну складову релігійного світогляду закордонного 
українства як етноекзистенційний аспект сутності людини в релігієзнавстві. 

Як відомо релігія є спрямованою на людину. Так само можемо констатувати, що релігійний 
світогляд виявляється антропологічно зорієнтованим, а значить укорінюється в бутті особистості, 
здійснюючи відповідні впливи на її життєві погляди і позиції. З огляду на це, існування людини 
постає як проблема, яка потребує свого розкриття крізь призму екзистенційного підходу. 

Екзистенційне укорінення людини у навколишній дійсності відбувається на чуттєвому та 
раціональному рівнях. Якщо перший реалізовується засобами трансцендентного, то другий 
пізнавальними можливостями розуму. Так чи інакше обидва начала людської природи виступають 
у тісному зв’язку між особою, що пояснюється діалектичністю буття. Таким чином, екзистенція 
постає як особливий рід буття, де людина не просто існує, а повинна вести своє життя. Тут буття 
підвладне самому собі, воно не просто є, а й знаходить себе тут. Тому екзистенція – це не лише 
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констатація наявності, а й постійний рух, що характеризує категорію буття з точки зору її 
динамічності у просторі та часі. Звідси, існування людини пояснюється сенсом її самореалізації. 
В бутті особистість здатна усвідомити власну неповторність, унікальність та індивідуальність. 
Проте, горизонтом буття людини все ж таки виявляється час, який розділяє існуюче і суще. 
Водночас екзистенція розкриває себе у моральних зусиллях людини, які спрямовані на її саму. 
Тобто свідомість не відмежована від світу, інакше втрачався б сенс буття, яке спрямоване на пошук 
сущого у свободі1. Тому, початок екзистенція бере у взаємозв’язку людини та її існування, 
де особистість формує себе, шукаючи своє місце. 

Отже, екзистенція віднаходить себе у площині реалізації особистості свого особистого «Я», 
яке стверджується та укорінюється в онтології. Діяльність розкриття сутності світу і самого себе 
відбувається паралельно, оскільки людина пропускає крізь свою чуттєвість усі аспекти життя. 
Внаслідок цього, екзистенція відкриває внутрішній світ людини до різного роду духовних потягів і 
хвилювань. 

Повертаючись до вчення українських зарубіжних мислителів, стає очевидним, що філософія 
існування людини осягається крізь призму чітко визначених координат буття, у яких перебуває 
особистість. Ці точки відліку пов’язані насамперед із факторами національного, ментального, 
світоглядного вимірів життя людини, яка на основі певних усталених традицій плекає аксіологічні 
засади власної екзистенції. Наприклад, діаспорні філософи, розглядаючи проблематику людини, 
зверталися до етнічно-національних коренів українців, виводячи тим самим характерні ознаки 
індивідуальної рефлексії особистості. Самовираження пересічного українця відбувалося на фоні 
його внутрішніх почувань, що варто співвідносити із душевною сферою як проміжною ланкою між 
розумом людини та її духовним абсолютом. В свою чергу, дух прагне до вищого пізнання істини, 
якою виступає Бог. А отже, налагодження зв’язку раціонального початку людської природи 
із трансцендентним можливе засобами вірування. В процесі цього віра викристалізовується як 
своєрідна система спілкування українця із Богом. Як ми вже раніше визначали, у цій комунікації 
традиційне українське суспільство знаходило порятунок від буденних життєвих проблем. Віра 
ставала ціллю у пошуках справедливості і правди як ознак гармонії існування. Саме тому, 
екзистенційність української людини полягає у її релігійному світогляді, який увібрав віковічні 
культурні та ідейні традиції, притаманні конкретно взятій спільноті. 

Насправді, проблема укорінення людини в її існуванні крізь призму релігійного світогляду 
розглядалася ще у ХІХ ст. Наприклад, український письменник П. Куліш неодноразово звертався 
до аналізу феномену надприродних сил. Видатний діяч ще змолоду був досить натхненний Біблією, 
проте його почування подекуди вступали у дисонанс із раціональним розумом. Водночас 
світоглядні засади Куліша базувалися на його християнському розумінні Бога у якості розумної і 
доброї сили, яка організувала усе в світі. На думку українського письменника, суспільно-історичний 
процес є керований Богом, а тому він має підпорядковуватися благородній меті. Пантелеймон Куліш 
стверджував, що процес впорядкування людського роду є неперервним, оскільки людська душа не 
зупиняється на своєму праведному шляху навіть попри те, що інколи її окутує темрява. В кінцевому 
результаті душа досягає Бога, його розуму та правди2. На фоні власних духовних пошуків П. Куліш 
освоював релігійні постулати, заглиблюючись у сутність моралі. Письменник залишив достатньо 
цікаві історіософські роздуми, які стали об’єктом дослідження збоку діаспорних філософів у тому 
числі. 

Так, Д. Чижевський відзначає, що дуже цікавими з історико-філософського боку є погляди 
П. Куліша. Зокрема, вони пов’язані із глибинними філософськими та релігійними ідеями, які через 
свою загальну не систематизованість потребують конкретизації. На думку Чижевського, цими 
ідеями просякнута поетична і прозаїчна творчість українського письменника3. Натомість, деякі 
сучасники критикують Д. Чижевського за те, що діаспорний мислитель відносить до філософів 
деяких українських письменників. Зокрема, дослідник А. Хруцький відносить П. Куліша 
до нефілософських письменників. На думку науковця, єдине, що пов’язує українського письменника 

                                                      
1 Шевченко, С. (2009). Онтологічний вимір екзистенції в філософії М. Гайдеггера: «Das selbst» versus «Das 
man» / С. Шевченко. Вісник Національного університету «Львівська політехніка», 639, 63. 
2 Нахлік, Є. (2006-2007). Особливості релігійно-філософського світогляду Пантелеймона Куліша. Україна: 

культурна спадщина, національна свідомість, державність. Вип. 15. Львів, 487. 
3 Чижевський, Д. (1931). Нарис історії філософії на Україні. Прага, 139. 
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із філософією, це категорія світогляду та своєрідна ідеологія. Вона безперечно є пов’язаною 
із християнською догматикою, яка укорінюється в емоційності1. Проте, не можна занадто 
категорично оцінювати погляди Д. Чижевського, якого часто вважають істориком філософії. 
Водночас, діаспорний філософ систематизував різні прояви філософської думки в Україні, які 
в подальшому лягли в основу вітчизняної філософської науки. На нашу думку, доробок 
Чижевського є цінним з точки зору його глибинної спрямованості на сутність людини, яка 
укорінюється в повсякденності свого буття. Тут екзистенція розкривається крізь призму сукупності 
факторів, що знаходяться у площині суб’єктивних пізнавальних можливостей людини та її чуттєвої 
сфери. В індивідуальному відображається продовження світу і навпаки, в дійсності знаходить своє 
продовження людський дух. 

Звідси, велике значення має релігійний дискурс, відображений у доробку Д. Чижевського, що 
присвячений творчості Г. Сковороди. Ми не будемо знову намагатися з’ясувати сутність поглядів 
українського філософа, а звернемо увагу на ті ідеї, що були спрямовані на людину в її потягу щодо 
укорінення в бутті. Зокрема, у тілесному світі, який є тлінним захована правда як те зерно. Воно є 
Богом, у якому розкривається безліч можливостей для гармонійного існування людини. Ці 
можливості є іншими світами2. Відкриття нових світів відбувається шляхом пізнання Бога, що 
знаходить своє продовження у людській подобі. Діє метафізичний принцип, коли існування буття 
перебуває у безперервному русі, відбувається коловорот подій, а значить рухається і людина. 
Плинність часу змінює події, внаслідок чого самостверджується людське буття в екзистенції. 

Проблематика українського світогляду у своїх дослідженнях неодноразово підіймає 
діаспорний мислитель І. Мірчук. Дослідник стверджує, що глибока релігійність є притаманною для 
українського світобачення. Відбувається утвердження переваги почувань над розумом у духовному 
житті людини. Воля, яка керується почуттями подекуди не є витривалою, постійною та стійкою. 
Внаслідок цього український світогляд інколи безмежно захоплений і піднесений, а згодом 
розчарований і неактивний. Звідси, навіть сильні особистості втрачають життєву енергію, 
розпилюючи її під гнітом об’єктивних обставин буття. Подекуди взагалі не простежується 
розумовий підхід, який опирається на теоретично-практичну площину. Натомість, охоплення 
дійсності проходить на рівні чуттєвості3. Тобто, стихійність української духовної природи 
обумовлюється її глибинною сентиментальністю, що відстежується на прикладі християнської віри 
та національного мистецтва. На основі цих величин укорінюється людська індивідуальність, яка 
характеризується не лише своєю етнічною приналежністю, але й засобами сприйняття 
навколишньої дійсності. 

Слід зазначити, що усвідомлення процесів об’єктивного світу людина завжди сприймає крізь 
призму суб’єктивного бачення. Тому, актуально звернутися до напрацювань Мірчука, що 
розкривають особливості людського відчування. Згідно поглядів мислителя, кожне із наших 
переживань має свій окремий характер, своєрідний ритм. Він живе у душі, охоплюючи її цілісно та 
абсорбуючи усі її прояви. Діалектичний зв’язок особистості з оточуючи буттям налагоджується за 
рахунок її настрою, а отже перебуває в межах її духовної системи, яка здатна сприймати речі та 
явища у відповідності до власної позитивної або негативної налаштованості4. На основі 
комплексного підходу людина постає як складова природи, але водночас вона позиціонує себе як 
окрема складна дієва організація, що спрямована на видозміну усталених законів розвитку всесвіту. 

У цьому контексті важливим аспектом сприйняття є релігійний світогляд. Якщо розуміти 
світобачення крізь призму буття, то необхідно окреслити його суть. Наприклад, діаспорний філософ 
В. Олексюк пояснює буття як дію, звертаючись до вчення томізму. У реалістичній метафізиці Фоми 
Аквінського постає не лише сутність буття, але і його спрямування. Так, розум намагається 
залишити осторонь всі обмеження матерії і пізнає щось безвідносне до неї. Тим самим раціональне 
начало людини стає незалежним від зовнішнього світу і заглиблюється у власне існування. 
В процесі мислення закладаються ідеї, які за своїм походженням ототожнюються із Богом. Згідно 
Олексюка, будь-яка підміна Бога є хибною, оскільки не можна замінити трансцендентне, звідки 

                                                      
1 Хруцький, А. (1988). Коментар до історіографії філософії в Україні Чижевського. Сучасність: література, 

мистецтво, суспільне життя, Ч.5 (325). Мюнхен, 62. 
2 Чижевський, Д. (1934). Філософія Г.С. Сковороди. Праці Українського Наукового Інституту. Варшава, 96. 
3 Мірчук, І. (1942). Світогляд українського народу : (спроба характеристики) : [окрема відбитка], 238-240. 
4 Мірчук, І. (2003). Естетика. Мюнхен, 77. 
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розгортається іманентність1. Звідси черпання головних ідейних посилів відбувається на основі 
релігійного світосприйняття, яке виконує спрямовуючу роль в існуванні людини. Попри 
обмеженість у пізнанні особистість становить собою комплекс духовних та розумових сил, які 
водночас є можливостями в екзистенції суб’єкта буття. 

Як стверджував В. Олексюк, лише у християнській філософії постає індивідуальність кожної 
окремої людини, родини та соціуму в цілому. В згаданій системі координат віднаходиться Бог, який 
акумулює у собі людську правду та мудрість. Як наслідок буття потребує своєї причинності і 
призначення, що стверджується у Божому об’явленні2. Відбувається зустріч природного розуму та 
християнської мудрості. Цими засобами осягається світ у його доступній дійсності, коли надприродне 
(Боже) зустрічається з природним (людським). Саме тому проходив тривалий перехід від містерії як 
одностороннього шляху, прокладеного від Бога до людини. Відтепер, людина також ставала по 
шукачем зв’язку із Богом3. Зовнішній світ переставав бути об’єктивною самобутністю у розумінні 
людини. Динаміка буття поставала у реальній дійсності, де внутрішній світ людини не міг більше 
зачинятися в самому собі. Цей світ ставав душевним віддзеркаленням, яке тягнулося до Божої любові. 
Це була свята візія, що укорінювалася в особистісному світогляді посередництвом релігії. 

Слід зазначити, що на основі любові здійснюється одвічна зустріч людини та Бога. Це власне і 
є основним аспектом релігії. Наприклад, С. Ярмусь дотримувався точки зору, що Бог у своїй любові 
являється людині сам, а людина пізнає це, внаслідок чого відповідає також любов’ю. Проте, таке 
можливе лише у разі визнання Бога як джерела усіх явищ та їх осмислення. Прозріння такого 
характеру можуть бути цілком випадковими та блискавичними, але водночас вони настають у разі 
духовного прозріння, що є тривалим у часі і розвивається поступово. Інколи осяяння стають 
результатом богослужіння чи в окремі моменти життя. Так чи інакше, вони породжують віру, яка 
змінює цілком життя людини4. Без цих своєрідних взаємовідносин втрачався б сенс взаємовідносин 
між Богом та людиною, а також релігії загалом. Крізь моління людина рухається до непізнаваного, 
яке з Богом стає одкровенням, а без нього – неможливим. 

Людину як істоту, яка характеризується душевним та тілесним буттям, відзначав і митрополит 
Іларіон. Діаспорний мислитель стверджував, що людина стає маловартісною, якщо вона не дбає про 
власну душу. В свою чергу, душа стає повноцінною лише у своїй національній православній 
обстановці, де творилися українські звичаї та традиції. Не є винятком і віра, яка, на думку І. Огієнка, 
виступає душою України та оживляє її5. Згідно поглядів митрополита, відходження від церкви та 
віри – то є духовна смерть для особистості. Звідси, традиційне життя українців засновувалося на їх 
глибокій релігійності, в якій знаходило своє відображення існування людини у часі та просторі 
протягом історії окремо взятого народу. В І. Огієнка релігійний світогляд відображений як світогляд 
ідеалістичний, заснований на християнських догмах, а значить виводить рушійні сили із категорій 
любові, віри та надії. Проте, вони не мають бути недосяжними. Людина має прагнути до них своєю 
наполегливою працею. Тут релігійне світобачення знаходиться на перетині моральних засад, серед 
яких совість, милосердя та сумління займають чільне місце6. В процесі духовного 
самовдосконалення людина віднаходить любов в подобі Бога, який присутній в онтологічному 
вимірі особистості. На цій основі проявляється зв’язок Божественного та земного у співвідношенні 
абсолютне – відносне, безмежне – скінченне тощо. Знов-таки відбувається рух людини до Бога як 
певне оновлення її духовного початку7. Багатоваріантність морального зростання людини 
відбувається в її релігійному світобаченні, яке наближує до Творця та універсальних аксіологічних 
засад буття в цілому. 

Необхідно відзначити, що для діаспорного релігійно-філософського дискурсу притаманним є 
поєднання універсальних аксіологічних орієнтирів та християнських постулатів, характерних для 

                                                      
1 Олексюк, В. (1981). Основи реалістичної (аристотелівсько-томістичної) філософії. Чікаго-Мюнхен, 39. 
2 Олексюк, В. (1970). Томізм: християнська філософія св. Томи з Аквіну. Чікаго, 15 – 16. 
3 Олексюк, В. (1970). Томізм: християнська філософія св. Томи з Аквіну. Чікаго, 24. 
4 Ярмусь, С. (1981). прот. Релігії світу. Культура і християнське православіє. Вінніпег, 16 – 17. 
5 Огієнко, І. (1956). Книга нашого буття на чужині (Бережімо все своє рідне!). Вінніпег, 37. 
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традиційного українського світогляду. В контексті цього процесу людина опиняється на чільному 
поступі буття, перебуваючи в своїй активній екзистенції. Стверджується принцип постійного руху 
всесвіту та якісних змін, із якими пов’язує активність вільного духу. 

Наприклад, діаспорний мислитель С. Ярмусь відносить свідому активність людського духу 
до загального поняття духовності. Воно веде до ідеалу добра, який облагороджує людину. Завдяки 
цьому людина здатна врівноважувати свої природні потяги та переживання, рухаючись 
до божественного. В екзистенції, де знаходить свою діяльність серце та розум людини, реалізується 
первинне натхнення, ототожнене із взірцем найвищого добра – благодаттю Божественного духа1. 
Виходячи із зазначених положень, особистість прямує до пошуку вищих сил, які здатні надихнути її 
на життєві звершення. Попри цілеспрямованість, виявляється потреба у поясненні явищ буття, які 
залишаються поза розумовим пізнанням. Звідси, з’являється потреба у релігійному світогляді, що 
послуговується християнською мораллю. 

Таким чином, попри розмаїтість світоглядних позицій діаспорних філософів, їх вчення 
безсумнівно є людиноцентричним. Засновуючись на вивченні творчої спадщини провідних 
українських мислителів, філософи західної діаспори у своїх дослідженнях розглядали проблематику 
природи людини з точки зору її укорінення в бутті. У процесі розкриття дискурсу зарубіжних 
українських науковців треба конкретизувати, що безпосереднім об’єктом їх вивчення був світогляд 
українців, що сформувався на ниві національних традицій та звичаїв. З огляду на це, нагальною 
потребою поставав повноцінний аналіз екзистенції, що була притаманна саме українському 
суспільству. Як наслідок, такі дослідники як Д. Чижевський, М. Шлемкевич, І. Мірчук, В. Олексюк, 
І. Огієнко та інші, зосереджували свою увагу на комплексному вивченні української філософської 
думки, яка несла свої витоки ще із початку ХVIII ст. В поле зору діаспорних філософів потрапляла 
творчість різних представників вітчизняної інтелігенції, яка акумулювала у собі як богословів, так і 
письменників та вільних мислителів. Наприклад, Д. Чижевський активно вивчав релігійно-
філософські сентенції українських письменників, зокрема й Пантелеймона Куліша. В свою чергу, 
М. Шлемкевич неодноразово у своєму науковому доробку звертається до феномену світобачення 
Г. Сковороди. Тобто, в діаспорному середовищі українська людина поставала крізь призму доробку 
видатних українців. На цій основі ґрунтувалася ідея про українську душу, яка бере свої початки у 
глибинності сердечних почувань. Як наслідок, відбувається пересічення ідеї буття та 
самоствердження свобідного людського духу, який криється у детермінанті існування особистості. 
Звідси, наріжним каменем у доробку філософів української діаспори стає категорія світогляду, яка 
в українському національному вимірі однозначно пов’язана із одвічними традиціями вірування, а 
отже із релігією в цілому. Саме тому, розглядаючи релігійно-філософський дискурс зарубіжних 
українських науковців якісно нового значення набуває вкорінення людини у її бутті. В цьому 
ракурсі існування людини постає у сенсі її взаємовідносин із навколишньою дійсністю, яка 
проникає у людину засобами почування. Відбувається сплетіння національного, ментального та 
трансцендентного чинників в єдине ціле, що породжує вільний український дух. У доробку 
діаспорних мислителів цей дух оживає і є динамічним, він безперервно рухається у своїх пошуках 
краси, істини та правди. Із цих понять, переважна більшість діаспорних філософів виводять ідею 
абсолюту як цілюще Боже об’явлення, у якому заховані усі потаємні можливості людського 
існування. Проте, зв’язок людини із Богом не є одкровенням, він потребує свого специфічного 
налагодження шляхом освоєння християнських аксіологічних засад, а отже й прийняття релігійного 
типу світобачення. Характерною рисою цього світогляду стає обумовленість буття речей, джерелом 
яких виявляється Бог. Для осягнення Божого одкровення людині замало її розумових можливостей, 
а значить є необхідним звертання до власного внутрішнього світу, де криється потенціал духовного 
збагачення. Згідно поглядів мислителів діаспори, не слід шукати істину поза межами себе самого, 
оскільки пізнання Бога є можливим лише за умови пізнання власного «Я» у різних його проявах. 

Отже, релігійно-філософський дискурс філософів західної української діаспори на основі 
класичних європейських підходів здійснює комплексний аналіз феномену буття людини крізь 
призму її духовного самоствердження у релігійному та етнічно-традиційному житті. Особливість 
вчення зарубіжних українських мислителів полягає в його антропологічній спрямованості, яка 
водночас не є відірваною від ірраціональних категорій існування. В результаті досліджень 

                                                      
1 Ярмусь, С. (1983). Духовність українського народу: короткий орієнтаційний аналіз. Вінніпег: Волинь, 30. 
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українська людина фактично вперше постає як самобутня не лише у своєму локальному просторі 
існування, але і в європейський системі філософських координат. Ідейна спрямованість, яка була 
закладена провідними діячами релігійно-філософської думки у середовищі західної діаспори, 
потребує свого подальшого тематичного розгортання у сучасному вітчизняному релігієзнавстві. 
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nation, universe. 

Постановка проблеми і огляд джерел. В епоху глобалізації актуалізується питання про 
збереження й розвиток етнонаціональної спадщини українців задля утвердження соборного 
національного духу. Зокрема, коли зважити, що етнонаціональне пронизує також язичницький 
простір, як і саму багатовимірність світоглядно-свідомісної й менталітетної сфер пра- і сучасних 
українців. Сюди долучаються і філософсько-релігійні ідеї, структура яких володіє здатністю 
утверджуватись і у (між)релігійних комунікаціях1, і у міждисциплінарнім просторі. Публікацій, 
котрі безпосередньо стосувалися б запропонованої теми, не виявлено. У низці інших матеріалів 
дотично або сегментно висвітлено окремі, переважно – теоретико-методологічні питання. Зосібна, 
Н. Жиртуєва намагається взаємообумовити найвищі рівні свідомості із проявами непросвітленої 
свідомості (зокрема, з огляду на те, що остання здатна спричинювати страх перед «чужим», 
руйнуючи духовну цілість світу)2. Тут непроявно заторукнуто контроверсійні процеси в ідеї 
взаємодії добра-зла, світла-правди. В І. Печеранського латентно прочитуються вияви історичної 
пам’яті з погляду ідеї істинності й повноти (між)релігійних комунікацій, узалежнюючи таке 

                                                      
1 Префікс «між» у понятті «(між)релігійні комунікації» узято в дужки з огляду на специфіку їх виявів.  
«(і у міждисциплінарнім просторі. Між)релігійне» й «конкретно релігійне» усталюються внаслідок переважно 
одночасних взаємообумовленостей. 
2 Жиртуєва, Н. (2012). Містичне просвітлення як основа релігійної толерантності. Філософські обрії, 27. 

Полтава, 179. 
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від ««укоріненості» національної традиції <…> у віковічній мудрості предків, яка оповита 
тенденцією до сакралізації1 минулого»2. А Д. Предко імпліцитно розмірковує про темпоритміку 
відношення «Бог–людина–Бог» з огляду на потребу «діалогічної взаємодії»3, не ставлячи, однак, 
за мету розкрити особливості такої взаємодії. Сутнісною є думка В. Волошина про недостатність 
термінів у царині релігієзнавства, а, отже – й у філософії релігії4. Назване свідчить про потребу 
осмислення запропонованої теми. 

Метою статті є з’ясувати, як у текстах низки українських дослідників (90-х рр. ХІХ ст.–  
70-х рр. ХХ ст.) інтерпретовано етнонаціональні мотиви стосовно обміркованих тут ідей. Таку 
інтерпретацію є сенс пов’язати з українознавчим дискурсом – передусім через його неоднозначну 
темпоритміку5. 

Виклад основного матеріалу доцільно осмислити, використовуючи такі чинники, як методи 
аналізу, порівняння, синтезу. Аби розкрити тему, застосовано також принципи поетапності-
послідовності, дотичності й сегментації, єдності протилежностей і єдності всього сущого, а також – 
принцип гармонії-симфонії. 

Передусім треба відзачити, що переважна більшість дослідників зберегла основну мисленнєву 
традицію українців – філософування в Бозі. Зокрема, у ситуації, коли «<…> велику ролю починає 
грати  с а м о с в і д о м і с т ь6 – свідоме зв’язування себе <…> з певною культурною традицією»7 і 
коли «особливості національного характеру виявляються в думці без свідомого бажання 
мъсленника»8. Дмитро Чижевський непроявно розмірковує фактично про феноменологізацію 
мимовільного уконтекстування у духовнокультурне довкілля нації того чи того діяча і про 
відповідні наслідкові стани зі світоглядно-свідомісного погляду. Звідси випливає, що українськість 
концептуальних засад у працях деяких дослідників була опертою передусім на практичнім намірі 
творити її, попри вимушені обставини друкувати свої праці мовою російською9. 

Прикметно, що передусім М. Бердяєв і С. Булгаков найінтенсивніше виражали свої позиції, 
суголосні українським філософсько-релігійним ідеям. З огляду на цензуру, маючи на увазі справжні 
українські національні традиції поклоніння Богові, М. Бердяєв, зосібна, проводив непроявно 
виражені асоціації із поклонінням цареві. Водночас автор не сприймав позиції тогочасних 
слов’янофілів, діяльність яких переродилась була у «казенний патріотизм <…>», [тобто коли 
пропагувалися] «матеріальні застиглі форми релігійної свідомості»10. Латентно мовилося про такі 
форми, які упротилежнювались традиційно українським з їхньою багатопроявною 
темпоритмічністю. 

Поруч з елементами філосософсько-релігійного уявленя про Бога, Микола Бердяєв імпліцитно 
утверджував волелюбність – одну із менталітетних рис українців як етнонації. Він зазначав:  

                                                      
1 Курсив І. Печеранського. 
2 Печеранський, І. (2016). Зв’язок політичної філософії та ідеології в контексті українського консерватизму. 
Гілея, вип. 113(10). Київ, 286. 
3 Предко, Д. (2015). Специфічні особливості релігійних почуттів. Вісник Черкаського університету. 
Серія «Філософія», вип. 11 (344), Черкаси, 29. 
4 Волошин, В. (2013). Методологія наукового пізнання релігії: якою вона може бути сьогодні? Філософська 

думка. Sententiae: Спецвипуск IV: Герменевтика традиції та сучасності у теології та філософії, [вип.] IV. 
Київ, 311.  
5 Під час евристичних студій доцільно використовувати «темпоритміку» з огляду на те, що їй властива 
наскрізна спроможність зафіксовувати й виражати концептуальні мотиви у різножанрових творах, супровідно 
причинюючись до утвердження цілісності викладених там розмислів. Унаслідку поетапно формуються 
гармонія, симфонія і елементи синтезу у руслі Божого та людського світів. Осмислити комплекс виниклих 
процесів – означає також з’ясувати систему органічно взаємообумовлених станів у (між)релігійних 
комунікаціях, у міждисциплінарнім просторі. Згодом комплекс процесів формується у своєрідний «каскад 
процесів», що свідчить про різновимірність, багатоваріантність, неоднозначність їх контекстуальних 
виражень.  
6 Друк цього слова розрядкою збережено.  
7 Чижевський, Д. (1928). Філософія на Україні (Спроба історіографії), ч.1, 2-ге вид., випр. і доп. Прага, 6. 
8 Чижевський, Д. (1928). Філософія на Україні (Спроба історіографії), ч.1, 2-ге вид., випр. і доп. Прага, 24. 
9 Маються на увазі обмірковані тут твори Миколи Бердяєва і Сергія Булгакова. 
10 Бердяев, Н. (1904). О новом русском идеализме. Вопросы философии и психологии», V(75), ноябрь-декабрь. 
Москва, 697. 



EUROPEAN PHILOSOPHICAL AND HISTORICAL DISCOURSE • Volume 4 Issue 1 2018 

 47 

«<…> свобода вище від щастя й задоволення, вище від міцних устоїв життя, вище, може, навіть від 
самого життя, що свобода – Бог, що Бог – абсолютна свобода, як суще, <…> людина має служити 
<…> свободі в ім’я Всевишнього»1. Тут переплітаються елементи моральної філософії із проявами 
релігійного екзистенціоналізму. Простежується процес становлення ідеї Божества2 з погляду 
структури людини і світобудови, коли утверджується національне буття, під час якого поняття 
свободи абсолютизується порівняно зі щастям. 

З погляду філософської концепції часу Бердяєва сентенція уконтекстовувалась у формування 
складної симфонії духовнокультурного буття українців, попри те, що станом на початок ХХ-го 
століття вони перебували у двох імперіях – Російській та Австро-Угорській. За таких обставин 
елементи філософсько-релігійного у світогляднім утвердженні волелюбності українців – як 
етнонації – мимоволі спонукували до перспективного розуміння «правди-істини-свободи-щастя». 
І таке стосовно Бердяєва свого часу слушно ствердив чеський дослідник Іво Поспішіл3, коли 
сприймав його розмисли на зіткненні візіонерства, провидництва, а ще ширше – осмислення 
обміркованих ситуацій на перспективу їх розвитку. 

Комплекс процесів латентно сегментується також з ідеєю взаємодії добра-зла, світла-темряви, 
коли Бердяєв намагається спрогнозувати деструктивні стани у внутрішньому світі людини. «Згідно 
із духом соціалізму кожен повинен боротися <…> проти єрархії індивідуальностей, яка є 
споконвічно даною з погляду Божественної4 гармонії»5. Усвідомлюючи проникнення зла-темряви 
до внутрішнього світу людини, таку єрархію (через модель «індивід–особистість») поєднано 
із твердженням про споконвічний намір людини шукати Бога: «<…> будь-хто має значення, коли 
сповнює своє індивідуальне призначення, <…> стає особистістю, образ якої вічно перебуває 
у творчій мислі Божества»6. Чим непроявно (у контексті двох обміркованих ідей) стверджено ще 
одну етнонаціональну рису українців – їхню споконвічну побожність через уже згадуване 
філософування в Бозі. 

Стосовно Сергія Булгакова, то у статті «Із роздумів про національність» він абсолютизував 
поняття «національне», не послуговуючись натомість висловом «етнічне». Унаслідку «природні» 
(язичницькі) релігії трактуються там просто як «національні»7. Очевидно, таку ситуацію спричинює 
мисленнєва особливість, коли щоразу відбувається семантична універсалізація конкретного поняття 
під час проникнення у міждисциплінарний простір. 

Уоднозначнення «етнічного» із «національним» може відбуватися тоді, коли зі смисловою 
універсалізацією наступає ситуативна абсолютизація процесів. До таких наслідків причетні також 
поняття, котрі крізь модель «колись-тепер» здатні постійно зафункціоновувати у (між)релігійних 
комунікаціях (цього разу – через «світ Божественний», «одкровення», «богослов’я релігій»). А при 
застосуванні еволюційного методу і методу синтезу «колись-етнічне» крізь «каскад процесів» 
утверджується у «тепер-національному». Тому С. Булгаков стверджував: «<…> національні релігії є 
ступенями природного одкровення, є дотиканням до світу Божественного8, промені якого 
переломлюються через призму національної душі і її своєрідних сприйнять. <…> І богослов’я цих 
релігій є символічним вираженням таких своєрідних <…> одкровень»9. Зазнаючи попередньо, що 
«<…> природні релігії зароджуються в темній глибині релігійного інстинкту виключно як 
національні»10

. Тут філософування в Бозі – як одна із українських ментальних прикмет – 
                                                      
1 Бердяев, Н. (1904). О новом русском идеализме. Вопросы философии и психологии», V(75), ноябрь-декабрь, 
Москва, 718. 
2 У статті поняття «Божество», «Бог» є синонімічними. 
 3 Pospišil, I. (1992). Vizionáŕ pro tŕeti tisicìletì: [Передмова]. Ivo Pospišil. Berdajev Nikolaj A. Duše Ruska. 
Brno: Petrov, 7–10.  
4 Це слово у тексті вміщено з малої літери. 
5 Бердяев, Н. (1906). Социализм, как религия. Вопросы философии и психологии, V(85), Москва, 541.  
6 Бердяев, Н. (1906). Социализм, как религия. Вопросы философии и психологии, V(85), Москва, 541.  
7 Булгаков, С. (1903). Из размышлений о национальности. Вопросы философии и психологии, ІІІ(103), 
Москва, 406. 
8 В оригіналі це слово – з малої літери. 
9 Булгаков, С. (1903). Из размышлений о национальности. Вопросы философии и психологии, № ІІІ(103), 
Москва, 406.  
10 Булгаков, С. (1903). Из размышлений о национальности. Вопросы философии и психологии, ІІІ(103), 
Москва, 405. 
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універсалізується одночасно і в міждисциплінарнім просторі, поєднуючись із психофізичними 
станами. Супровідно долучається до цього й запропоноване нове поняття – «одкровенознавство»1. 

Тут доречно з’ясувати, як етнонаціональні мотиви сприймаються з погляду їх 
феноменологізації у (між)релігійних комунікаціях. Парадоксальною виглядає позиція М. 
Грушевського. Але найперше – дещо з його контроверсійних суджень (зокрема, щодо тих пам’яток 
культури, які органічно увібрали у себе найсутніше із язичницької спадщини). Автор «Історії 
України-Руси» стверджував: «Його Требник2 <…> відродив темну середньовічну фантастику, з її 
обрядами на вигнаннє і приборканнє3 нечистої сили та поученнями, переповненими в реальність 
всякої чортівщини. З[і] старої української літератури видобуто і спопуляризовано Печерський 
Патерик з його хоробливим4 аскетизмом і тою ж фантастикою, чортівщиною і безконечними 
чудами. <…> Натомість не було в ній5 ніякого реального знання, нічого, що б будило гадку 
громадську, енерґію, навіть національну свідомість»6. 

Відтворені з духовної пам’яті українців окремі елементи, мотиви, явища етнонаціонального і 
органічно закомпоновані у структуру Могилянського Требника задля збереження й розвитку 
історичної пам’яті про них – усе назване Грушевський сприйняв не інакше, як «темну середньовічну 
фантастику» з додатком «всякої чортівщини»7. Не зіставляючи наразі таку позицію з поглядами 
інших дослідників, є підстави стверджувати не тільки про контроверсійність, а й про 
непослідовність і непереконливість таких суджень. Так, автор «Історії України-Руси» торкається 
епохи Середньовіччя, але якщо б він, застосувавши принцип єдності і протилежностей, принцип 
єдності всього сущого, пов’язав висловлене з епохою Античності (передусім – за Новозавітнього 
часу), то якою згармонізованою, конструктивною (на язичницько-християнському суміжжі) 
видалась би теза Апостола Павла із Послання до Римлян: «<…> погани, що не мають Закону, 
з природи чинять законне, вони, не мавши Закону, самі собі Закон» (Рим.2:14)8?! Названі 
суперечності у судженнях Михайла Грушевського виникли, зокрема, через незастосування 
порівняльного методу при бажаному осмисленні текстів Біблії, духовні сентенції якої здатні певною 
мірою з’ясовувати складність язичницько-християнських ситуацій. 

Відтак цитоване кредо українського історика від 1894-го не набуло ваговитості й у році  
1925-ім. Хоча спочатку стверджувалось: «Не той недужий, немощний, що зостається при самім 
аналізі, <…> а той здоровий плодотворящий скепсис, що веде за собою слідом роботу синтетичну»9. 
Якщо «З історії релігійної думки» довідуємося про згаданий тут так званий «хоробливий аскетизм» 
у Печерському Патерику, то в «Історії України-Руси» її автор дотримується іншої думки. Зокрема, 
Теодосія охарактеризовано як прихильника «крайнього аскетизму»10, однак – не хворобливого, а 
щодо Антонія – засновника Києво-Печерського монастиря, – то його аскетизм названо просто 
«новим»11. Звідси випливає, що рівень феноменологізації такого стану безпосередньо 
узалежнюється від рівня усвідомленості гармонії в етнонаціональнім бутті українців. Особливо, 
коли мати на увазі сегментацію двох ідей: взаємодії добра-зла, світла-правди та істинності, повноти 
(між)релігійних комунікацій. 

                                                      
1 «Одкровенознавство» – системна осмисленість різновимірної та історіософськи неоднозначної сукупності 
відомостей про надчуттєве пізнання Бога (Божества), про обожествлення природи (і її складових) через акт 
містичного осяяння (одкровення). Запропоноване поняття взято в лапки з огляду на те, що наразі не 
усталилось у дослідницькім процесі. Вводиться з експериментальною метою.  
2 Мовиться про Требник Митрополита Петра Могили 
3 Тут і далі правопис автора збережено. 
4 Тобто – з хворобливим аскетизмом. 
5 Тобто – у книжності Митрополита Петра Могили.  
6 Грушевський, М. (1925). З історії реліґійної думки на Україні. Львів, 80. 
7 Грушевський, М. (1925). З історії реліґійної думки на Україні. Львів, 80.  
8 Цит. за: Біблія або Книги Святого Письма Старого і Нового Заповіту. Із мови давньоєврейської й грецької 
на українську дослівно наново перекладена [перекл. Івана Огієнка] (1962). [Лондон]: Bible Society, 1523.  
9 Грушевський, М., Сохань, П. (голов. ред.) (2002). Вступний виклад з давньої історії Русі, виголошений 
у Львівськім університеті 30 вересня 1994 р. Твори: у 50 т. Т. 1. (Серія “Суспільно-політичні твори.  
1894–1907»), Львів: Світ, 74. 
10 Грушевський, М. (1900). Історія України-Руси. Т.1: До року 1340. Збірник Історично-фільософічної секції 
[Наукового Товариства імени Шевченка]. Т. 3 і 4. Львів, 413. 
11 Грушевський, М. (1900). Історія України-Руси. Т.1: До року 1340. Збірник Історично-фільософічної секції 
[Наукового Товариства імени Шевченка]. Т. 3 і 4. Львів, 412. 
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Ще із сентенцій М. Грушевського: «Старі поганські свята, приладившися номінально 
до християнських, жили далі й[,] не вважаючи на заходи проти них духовенства, подоживали до 
наших часів, а в ті часи мусіли заховувати в повній свіжості свій поганський зміст. Поруч 
християнської догматики жили далі поганські погляди на природу, заповнену ріжними чудесними 
силами, надприродними істотами, що вимагали обережности й поважання»1. Тут помітно лишень 
констатацію подій, без розкриття причин неминучої охристиянізації язичницьких елементів – як 
історично закономірного факту у руслі феноменологізації вияву спільних світоглядно-свідомісних 
рис пра- і тогочасних українців (коли розмірковувати про обожествлення природи, пошанування 
культу предків, багатовимірне емоційне ірраціональне мислення). 

Між тим інші дослідники непроявно зазначали: на будь-що добре-світле має вплив 
онтологізація історичної пам’яті, у контексті якої взаємообмовлювалось два поняття – 
«віковічність» і «стародавність»: «Закон народу – це його віковічні звичаї, <…> це – вся його 
душа»2. Водночас застерігалося: «Не руйнуймо <…> своїх стародавніх законів, цебто звичаїв свого 
народу, але доповнюймо їх, коли треба, щоб вони на рідному ґрунті зростали на краще, – і в цьому 
буде природний розвиток (еволюція) їх»3. Через принцип поетапності-послідовності ситуативно 
формується конструкт «неруйнування–доповнення–розвиток». 

Названа онтологізація здатна набувати офольклорнено-етнографізованого спрямування. 
Зокрема, коли мати на увазі духовний сенс колядок та інших атрибутів різдвяно-новорічного циклу; 
через феноменологізацію вони на емоційно-смисловому рівні певною мірою згармонізовуються 
з догматично-канонічним. Тому й були підстави стверджувати, що «<…> коляда – це найкращий 
вияв і віри в Христа, і радости з неї в житті»4. Переосмислені асоціації латентно уреальнюються 
з Божеством Коляди. Мовиться не стільки про те, що це наймення внаслідок трансформаційно-
переосмислених процесів утвердилось у колядах, як передусім з огляду на світлоносність – спільну 
ознаку двох віровизнавств (язичницького й християнского). Відтак феноменологізація коляд певною 
мірою вносить свої «корекції» у спроможності навіть самої теології. Можна припустити, що з таких 
міркувань Владика Йосиф стверджував: «В них [тобто – в колядах] висловлена уся теологія і 
вкладена ціла українська душа»5. 

Сюди долучалась і етнографічна атрибутика з огляду на органічну взаємообумовленість 
гармонії-симфонії під час формування ідеї істинності й повноти (між)релігійних комунікацій. Тому 
Владика Йосиф Сліпий стверджував: «<…> Свята Вечеря, пшениця-кутя, коляди і різдвяна ікона – 
це геніяльна творчість, віра в радість українця, в яких він вложив цілу свою душу <…>»6. 

Ще більше розширює можливості етнонаціонального Митрополит Іларіон (Огієнко), який 
духовнокультурний спадок пра- і сучасих українців (на підставі принципу єдності всього сущого) 
вважав єдиним цілісним організмом: «Релігія, обряди, епос, народні пісні, мудрість попередніх віків, 
передання, казки, повір’я, пережитки довгих століть – усе це склало людину, у нас – <…> 
українця. <…>. Це її рідна стихія, її рідна кров»7. Помітний намір уконтекстувати свої мисленнєві 
стани у кілька видів пам’яті, зокрема, – ґенетичної, яку пов’язано з пам’яттю історичною, 
національною, коли, синхронно взаємообумовлюючись, вони сприяють формуванню названих ідей. 

Стосовно ідеї Бога в структурі людини і світобудови, то сюди більше тяжіє національна 

пам’ять Зокрема, коли на зіткненні психофізики, епістемології, націософії відбувається інтенсивна 
онтологізація такої ідеї. Тобто коли «<…> людина розуміє Бога найглибше тільки в свойому 
національному переломленні, тільки в своїй національній уяві. Національність допомагає скоріше й 

                                                      
1 Грушевський, М. (1900). Історія України-Руси. Т.1: До року 1340. Збірник Історично-фільософічної секції 
[Наукового Товариства імени Шевченка]. Т. 3 і 4. Львів, 402. 
2 Іларіон Архиєп [Огієнко]. (1943). Бережімо все своє рідне! Холм: Свята Данилова Гора. 2-е вид.  
3 Іларіон Архиєп [Огієнко]. (1943). Бережімо все своє рідне! Холм: Свята Данилова Гора. 2-е вид.  
4 [Сліпий, Й.] (1967). Різдвяний привіт Верховного Архиєпископа Кард[инала] Кир Йосифа [від] 8.І. 1967 р.]. 
Благовісник», 1-2, Рим, 11. 
5 [Сліпий, Й.] (1968). Різдвяний привіт Верховного Архиєпископа Кард[инала] Кир Йосифа. Благовісник, 1-2, 
Рим, 5. 
6 [Сліпий, Й.] (1967). Різдвяний привіт Верховного Архиєпископа Кард[инала] Кир Йосифа [від] 8. І. 1967 р.]. 
Благовісник», 1-2, Рим, 11.  
7 Іларіон Митр. [Огієнко] (1970). Книга нашого буття на Чужині. Бережімо все своє рідне! Ідеологічно-

історичні нариси. Вінніпеґ, 9-10. 
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глибше пізнати Бога»1. Між поняттям «рідноетнічне» і «ріднонаціональне» відбуваються інтенсивні 
взаємовпливи, унаслідок чого етнічне здатне синтезуватись у національнім, зливатися з ним. 

Елементи пантеїзму і народної космогонії також уконтестовуються у простір філософсько-
релігійних ідей: «Природа найкраще навчає про велич Бога, найкраще виявляє Божу істоту. Ось 
тому жити з природою – це жити ближче до Бога»2. З погляду християнського богослов’я 
створюється парадоксальна ситуація: у пізнанні Того, Хто Найвищий пріоритет надається (нехай – і 
ситуативно) елементам пантеїзму. Особливо, коли контекст народної космогонії безпосередньо 
оприсутнено у розмислах про Ісуса, Який є «<…> символ майбутнього і поміч та дороговказ для 
всіх високих задумів <…> з найкращими гороскопами і візіями в грядущі віки <…>»3. Непроявне 
вираження обміркованих ідей уконтекстовано у всенаціональне розуміння такої космогонії, тобто 
коли «<…> різдвяні гороскопи зоріють перед кожним із нас і цілим нашим народом <…>»4. 

Отже, є підстави стверджувати, що: 1). етнонаціональні мотиви в обміркованих ідеях – 
багатопроявні і водночас – взаємообумовлені з потенційними можливостями на духовнокультурну 
перспективу; 2). міра вияву названих мотивів узалежнена від міри функціональної активності 
окремих елементів взаємопов’язаних галузей знання, темпоритміка вияву яких здатна набувати 
гармонійного спрямування і спроможна трансформуватись у симфонію взаємобуття самих 
філософсько-релігійних ідей. Ґенетична, історична й духовно-культурна пам’ять системно 
взаємопроникають, набуваючи нового сутнісного утвердження у (між)релігійних комунікаціях і 
стаючи потенційним чинником в осмисленні обміркованих ідей. До вивчення процесів супровідно 
долучається «одкровенознавство» – (поки що ймовірна) галузь знання, яка має підстави 
на утвердження, оскільки є незамінним засобом для системного вивчення різних одкровень – у 
цьому разі на язичницько-християнськім суміжжі. 

Подальше вивчення теми уперспективнюється, бо уможливлює виявляти взаємоконтакти між 
різними видами пам’яті і через евристичні зусилля – обґрунтовувати нові концептуальні засади 
духовного буття українців як етнонації. І таке своєю чергою актуалізує спадщину обміркованих 
українських дослідників стосовно її уконтекстування у європейський дослідницький простір. 
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In the 30s of the XX century, famous Russian and Ukrainian actress and film director Julia 
Ippolitovna Solntseva (7.08.1901, Moscow – 28.10.1989, Moscow) made many efforts to become a film 
director at Kyiv Film Studio (Kyiv Movie Factory). 

As recorded in the declassified «Operational message about J. Solntseva from January 24, 1939» 
of the Branch archive of Security Service of Ukraine: «Last years Solntseva intensely aspired independent 
work without Dovzhenko. She said she wanted to work without Dovzhenko’s help, because her work under 
the supervision of Dovzhenko would be estimated by all as his own (and not her) success»1. 

However, J. Solntseva who had great work experience in the cinematography as an actress in such 
feature films as «Aelita» (1924, Аelita), «Cigarette Girl From Mosselprom» (1924, Zina Vesenina), «Leon 
Couturier» (1927, Katya), «Storm» («Lighthouse in the Black Sea», «A Story of One Night», 1928, Katya), 
«Jimmi Higgins» (1928, Ellen), «Eyes Which Saw» (1928, Rosa), «Two Women» (1928, Krekshina), 
«Earth» (1930, daughter of Opanas) and as film director assistant (in films by О. Dovzhenko «Earth», 
«Ivan», «Aerograd») needed a young film director who knew the latest achievements in the field of film 
direction, but had not own projects, so she could enjoy all the fame in the creative tandem. 

For this role as a perfect match served the graduate of S. Eisenstein film direction workshop 
Мychajlo Borisovich Vinjarskyj (21.11.1912, Bobrinetc, Elizavetgradska guberniya (today – Kropivnickiy 
reg.) – 30.03.1977, Кyiv), who attended a course of great lectures by leading Soviet cinema teachers at the 
Higher State Institute of Cinematography (VGIK, today – S. Gerasimov All-Russian State University 
of Cinematography, however, he did not manage yet to prove oneself as an independent film director. 
Moreover, he came to the Kyiv Film Studios to shoot a debut film. 

Despite the references on personal life and career of J. Solntseva (in most cases  
in respect to O. Dovzhenko) in the publications by S. Trymbach2 3 4 5, R. Коrogodskiy6,  

                                                      
1 Оперативне повідомлення про Ю. І. Солнцеву (1939). Галузев. держ. архів Служби Безпеки України  

(ГДА СБ України), Ф. 11, Спр. С–836, Т. 2, Ч. І, 19–21. 
2 Довженко, А. (2013). Щоденникові записи, 1939–1956. Харків: Фоліо, 879. 
3 Агеєва, В., Тримбач, С. (2014). Довженко без гриму: листи, спогади, архівні знахідки. Київ: КОМОРА, 471. 
4 Тримбач, С. (2001). Не віднесена вітром: 100 років Ю. Солнцевій. Дзеркало тижня, вип. 30, 11–17 серпня, 16. 
5 Тримбач, С. (2007). Олександр Довженко: загибель богів: ідентифікація автора в національному часо-

просторі. Вінниця: ГЛОБУС-ПРЕС, 800. 
6 Корогодський, Р. (2000). Довженко в полоні : розвідки та есеї про Майстра. Київ: Гелікон, 352. 
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М. Shchudrya1 2 3, L. Cherevatenko4 5, V. Маrochko6, V. Popyk7 8, Т. Derevyanko9, V. Ageeva10, 
V. Prigorovskiy11, E. Sverstyk12, V. Кudin13 14, V. Мyslavskiy15, O. Bezruchko16 17 18 and others, we can 
acknowledge that Ukrainian art historians in fact did not research the creative work director and 
screenwriter J. Solntseva during her work on the film «Visunska Republic» remains unknown. 

J. Solntseva and М. Vinjarskyj got acquainted during shooting of «Aerograd», where the trainee was 
under supervision not only of the film director Oleksandr Dovzhenko, but also film director assistant 
J. Solntseva, that was described by S. Talskyj in the All-Soviet newspaper «Kino»: «The daily joint work 
with the film director assistant Solntseva ensured the conditions for the really fruitful production training 
of М. Vinjarskyj»19. 

As it was noted in the article «Chronicle of Screenplay Portfolio» from November 28, 1936 
J. Solntseva started to work on the screenplay of «Visunska Republic» at Kyiv feature film studio and 
became the major film director of the future film: «The screenplay of «Visunska Republic» is written and is 
going to be shot at the Kyiv feature film studio by a merited actress J. Solntseva. This film is about heroic 
struggle of peasants of the village Visun against White Russians»20. 

But just in one and a half month in the same newspaper «Za Bil’shovytskyj Film» it was noted that 
creative tandem Solntseva-Vinjarskyj, who were authors-directors of «Visunska Republic», in modern 
terms authors of the screenplay, who later became producers of this screenplay. 

Although in most cases there was usually in a tandem a co-director or in modern terms the second 
director as for example by the feature film from 1937 «Tom Sawyer», shot in 1936 at Kyiv Film Studios. 
In most cinema guides, it is noted, that the directors of this film were Lazar Frenkel and Glib Zatvornytskyj. 
At Gosfilmofond the case of the film «Tom Sawyer» was revised. In the authorization permit #510/36 
the only director is stated: Lazar Frenkel21. To clarify the situation with the status of Glib Zatvornytskyj 
helps the second page of editorial scripts of «Tom Sawyer»: «Director – L. Frenkel. <…> Co-director – 
G. Zatvornytskyj»22. 

Therefore, Lazar Frenkel was a film director (in modern terms producer), and Glib Zatvornytskyj 
a co-director (in modern terms – film director or second director). 

At the same time there were also director tandems as for example Oleg Pavlenko – Grygorij Lipshyts 
on the film «Willows and Pavements» with the screenplay by Vanda Vasylevska, where both directors were 
producers. 

However, most likely taking into account the higher status of J. Solntseva, М. Vinjarskyj was in this 
creative tandem a co-director. To set the record straight finally helped a declassified document from 

                                                      
1 Шудря, М. (2005). .Геній найщирішої проби. Нариси. Розвідки. Рецензії. Інтерв’ю. Публікації.  
Київ: Юніверс, 382. 
2 Шудря, М. (2004). Священні миті осяяння. Дніпро, вип. 9/10, 72–79. 
3 Шудря, Н. (2004).Юлька и ее Запорожец. Аспекты, 1–7 октября, 7. 
4 Череватенко, Л. (1994). Олександр Довженко: Літопис життя. Фільми. Малюнки. Задуми. Київ, 144. 
5 Череватенко, Л. (2005). Довженко визволений. KINO–КОЛО, вип. 25, 108–135. 
6 Марочко, В. (2006). Зачарований Десною: іст. портрет О. Довженка. Київ: Видавн. дім «Києво-Могил. 
академії», 285. 
7 Попик, В. (1995). Під софітами ВЧК-ДПУ-НКВС-НКДБ-КДБ. Дніпро, вип. 9/10, 21–59. 
8 Попик, В. (2000). Під софітами спецслужб. Київ, 406. 
9 Дерев’янко, Т. (1994). Неопубліковані листи Олександра Довженка. Дніпро, вип. 9/10, 26–37. 
10 Агеєва, В., Тримбач, С. (2014). Довженко без гриму: листи, спогади, архівні знахідки. Київ: КОМОРА, 471. 
11 Пригоровський, В.М. (2011). Довженко О. Його Юліана: з епістоляр. спадщини О. Довженка. Ніжин: 
Аспект-Поліграф, 107. 
12 Сверстюк, Є. (2005). Олександр Довженко вчора і сьогодні: затемнені місця в біографії. Луцьк: Терен, 200. 
13 Кудін, В. (2004). Зоряний шлях: худож.-докум. Повість. Київ: Парлам. вид-во, 224. 
14 Кудін, В. (2004). Сашко: худож.-докум. повість. Київ: ЕКМО, 263. 
15 Миславський, В.Н. (2015). Олександр Довженко: маловідомі сторінки. Харків: Дім реклами, 280. 
16 Безручко, О. (2008). Невідомий Довженко. Київ: Фенікс, 312. 
17 Безручко, О. (2012). Архівна спадщина Олександра Довженка: монографія. Київ: КиМУ, Т. 8, 204. 
18 Безручко, О. (2008). Таємниці щоденників Олександра Довженка. Пам’ятки: археогр. щорічник, вип. 9, 208–230. 
19 Тальский, С. (1935). Студенты на производстве. Кино, 4 июля. 
20 Хроніка сценарного портфелю (1936). За більшовицький фільм, 28 листопада. 
21 Справа кінострічки «Том Сойер» (1937). Держфільмофонд РФ «Білі стовпи», Ф. 7, Оп. 1, Спр. 2544, 1. 
22 Справа кінострічки «Том Сойер» (1937). Держфільмофонд РФ «Білі стовпи», Ф. 7, Оп. 1, Спр. 2544, 2. 
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the archive of Security Service of Ukraine: «Solntseva was appointed a single producer of the film 
«Visunska Republic»»1. 

At the lecture on April1, 1936 to the students of the Director Academy of VGIK Oleksandr 
Dovzhenko remembered М. Vinjarskyj, who at the villages of Mykolaiv oblast met such people, found out 
about such life cases, full of deep social meaning and dramatic tension that one could make up for years and 
would never reach such a result»2. 

Such trips М. Vinjarskyj made in the framework of material gathering for the screenplay 
of «Visunska Republic». On January 21, 1937 in the editorial article «Screenplay Portfolio of Kyiv Film 
Studios», it was noted that among screenplays of the second queue there was a film by the tandem: 
««Visunska Republic» – authors- directors – Solntseva and Vinjarskyj»3. 

January 22, 1937 the head of the trust «Ukrainfilm» М. Tkach in the All-Union newspaper «Kino» 
informed: «The division of the civil war and defence of the USSR in our thematic schedule includes one 
more film, the screenplay to which finish J. Solntseva and М. Vinjarskyj – «Visunska Republic», devoted 
to one of the extremely important and heroic episodes of struggle of Ukrainian working peasantry against 
White Russians for the Soviet power»4. 

In February 1937 М. Galperin in the article «Target of the Anniversary Year» (and the year 1937 for 
the Soviet Union was in fact anniversary – The Great October Revolution turned 20 years) informed that 
Kyiv Film Studios would work on 11 films, among which there was also «Visunska Republic» (authors-
directors – J. Solntseva and М. Vinjarskyj)»5. Though it was noted in this article, that they are short 
of finally worked out screenplays, among which he listed «Visunska Republic»6. 

Doubtless, that the screenplay «Visunska Republic» by his beloved wife and a student О. Dovzhenko 
read and corrected, however, he was not able to help them actively because he worked hard on «Shchors» 
movie ordered by Stalin. 

However, in summer 1937 this director tandem, where the major role was played J. Solntseva 
gradually started to switch on to the project, which was politically more significant. As Semen Gets 
reported in the main Ukrainian newspaper for the youth in those times «Komsomoets Ukrainy», Solntseva 
and Vinjarskyj «were assigned by the Chief Department of Kino and Photo Industry to produce «How the 
Steel Was Tempered»»7. That is why one and a half month after the speech of S. Gets in the All- Soviet 
newspaper «Kino» appeared information that at the Kyiv Film Studios «there is a screenplay not oriented 
on the certain director «Visunska Republic» by Solntseva and Vinjarskyj»8. 

From this we can draw a conclusion that the screenplay on which Solntseva and Vinjarskyj worked 
more than a year and which they wanted then shoot themselves, stayed free. Strange is another fact why it 
was given to other young directors who as it is noted in the same article by J. Borisov, had no screenplay: 
«There is still reservation for 15 unengaged directors among whom definitely there are talented people»9. 

One of such young directors under reservation was М. Тrjaskin, who in the beginning of 1937 
graduated from Director Academy of VGIK and was sent to the Kyiv Film Studios to shoot his diploma 
work, in the beginning of September furiously asked on the pages of the newspaper «Za Bil’shovytskyj 
Film» in the article with the crying title «Bunglers at Screenplay Department»: «Seven months have been 
gone since I graduated from director faculty of the academic course in VGIK, I was sent by Chief 
Department of Kino and Photo Industry to Kyiv Film Studios to fulfil my trial assignment. And І have been 
waiting for the screenplay already 7 months»10. 

Most likely Solntseva and Vinjarskyj having worked more than a year on the screenplay «Visunska 
Republic» and having attained the honoured assignment to shoot more significant feature film «How the 

                                                      
1 Оперативне повідомлення про Ю. І. Солнцеву (1939). Галузев. держ. архів Служби Безпеки України  

(ГДА СБ України), Ф. 11, Спр. С–836, Т. 2, Ч. І, 19–21. 
2 Довженко, А.П. (1959). Беседа с молодыми режиссерами-слушателями Режиссерской академии ВГИК  
(1 апр. 1936 г.). Из истории кино : материалы и документы. Москва: АН СССР, вып. 2, 8–28. 
3 Сценарний портфель Київської кіностудії (1937). За більшовицький фільм, 21 січня. 
4 Ткач, М. (1937). На пороге 1937 года. Кино, 22 января. 
5 Гальперін, М. (1937). Завдання ювілейного року. За більшовицький фільм, 10 лютого. 
6 Гальперін М. (1937). Завдання ювілейного року. За більшовицький фільм, 10 лютого. 
7 Гец, С. (1937). Вирощувати майстрів радянського кіно Комсомолець України, 22 серпня. 
8 Борисов, Е. (1937). Студия без сценариев. Кино, 4 октября.. 
9 Борисов, Е. (1937). Студия без сценариев. Кино, 4 октября. 
10 Тряскін, М. (1937). Головотеси у сценарному відділі. За більшовицький фільм, 4 вересня. 
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Steel Was Tempered», decided to hold the screenplay of «Visunska Republic» back for themselves in order 
after having shot «How the Steel Was Tempered», to shoot «Visunska Republic». 

At least to such action a young beginning director М. Krasij, who recently graduated from Moscow 
cinematographic institute, called in the newspaper of Kyiv Film Studios: «Quite expected and possible that 
one director consults two screenplays; one of it is going to be a reserve just in case of creative failure of the 
author or withdrawal of the screenplay from the thematic plan due to thematic considerations»1. 

The version with «holding back» of the screenplay «Visunska Republic» for themselves is reasonable 
because in the Ukrainian press (November–December 19372), unlike the Russian (in October 19373) was 
stated that, firstly, Solntseva and Vinjarskyj were still improving the screenplay «Visunska Republic»; 
secondly, in 1938 they would work as directors on this project. In the newspaper of Kyiv Film Studios 
M. Plysetskyj reported that in November-December 1937: «In the phase of reworking and improving … 
««Visunska Republic». As a positive sign it should be noted that in 1938 for the first time Solntseva and 
Vinjarskyi will work as directors … The target is only to create favourable conditions for their creative 
production work»4. 

At first, there was a version, that party leaders and editors from screenplay department exhausted the 
authors of the screenplay Solntseva and Vinjarskyj with numerous remarks and correction, so they were 
ready to reject own project as it happened with others screenplay and direction tandem V. Galytskyj – 
V. Dovbyshchenko, who on September, 14 1937, on the peak of repressions of the 30-s, were not afraid to 
public in the newspaper «Komsomolets Ukrainy» the true story of working with screenplays at Kyiv Film 
Studios: ««Critics» of the screenplays «One Way Love» and «Hanna» spoiled our idea and crippled our 
screenplays so much that we were forced to reject the work. For the debut work one of us was offered the 
screenplay «Where Do You Wander, My Destiny» by the screenplay writer komsomolets Aleksejev. 
Shooting was scheduled in summer this year. But the literature department again offered «corrections», that 
neither director, nor screenwriter could not acknowledge, – and the screenplay stays still unrealised»5. 

We shall state, that the film by V. Dovbyshchenko «Where Do You Wander, My Destiny», as well as 
mentioned in this article screenplays «One Way Love», «My Own Home», «100 Thousands» (after the play 
by І. Karpenko-Karyj), «Hanna», «Trial» (after the novel by Willy Breddel «Examination») screenwriter 
and director tandem V. Galytskyj–V. Dovbyshchenko were not shot, although some of them were in the 
plan of Kyiv Film Studios. 

However, due to the declassified document from the Security Service of Ukraine it was found out 
that Solntseva and Vinjarskyj did not reject the shooting of «Visunska Republic», this film project was 
finished as a result of its «dismissal of this theme from the plan»»6. 

At this point the functioning of the tandem work screenwriter and director Solntseva – Vinjarskyj 
was not finished, as they later in the same team worked at Kyiv Film Studios on the feature film «How the 
Steel Was Tempered» after a play by М. Оstrovskyj. 

The further creative career of a pupil of L.V. Kulieshov, S.M. Eisenstein, O.P. Dovzhenko, director 
of feature and popular science films Мychajlo Borisovich Vinjarskyj was not as successful in comparison 
with J. І. Solntseva, but he also shot a line of feature and popular science films at the Kyiv motion picture 
studio, the Odessa motion picture studio and the Kyiv Movie Studio. 

Concluding the above mentioned, we can state, that the set scientific targets are reached: the 
unknown pages of creative work of famous actress and film director Julia Ippolitovna Solntseva during her 
work on the film «Visunska Republic» at Kyiv Film Studios (feature film studio) are studied; the reasons 
why the tandem screenwriter and film director J. Solntseva – М. Vinjarski appeared analysed; the role and 
place of each participant of this creative tandem is clarified; we considered variants of creative tandems 
with film directors in the Ukrainian cinematography; little known pages of the tandem work screenwriter 
and film director J. Solntseva – М. Vinjarskyj on the film «Visunska Republik» have been reconstructed; 

                                                      
1 Красій, М. (1940). За співдружність режисера з автором. За більшовицький фільм, 5 липня. 
2 Плисецький, М. (1937). Обговорюємо темплани. За більшовицький фільм, 1 грудня. 
3 Борисов, Е. (1937). Студия без сценариев. Кино, 4 октября. 
4 Плисецький, М. (1937). Обговорюємо темплани. За більшовицький фільм, 1 грудня. 
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the main motives why the work on this film project was stopped have been indicated; the next full-length 
feature film, on which J. Solntseva and М. Vinjarskyj started to work together has been pointed. 
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EVOLUTION OF CINEMA EXPRESSIVE MEANS.  
PART 1: DIACHRONIC DIMENSION OF AESTHETICS  
AND VISUAL FILM TOOLS 

In this article issues that devoted to development of views on film aesthetics during all of history 

of it are considered. Cinema has improved and according to that improvement conceptions 

about film art have transformed, as well. Works that describe specificity of the cinema at the 

beginning and nowadays when the whole process of filmmaking happens with help of computer 

technologies are analysed. The emphasis is made exactly on Ukrainian researches of the last 

cinema tendencies. Also in the article means of expression that used by authors to create 

audiovisual work are systemically laid out and depicted. Modern filmmakers’ tools that 

associated with use of computer technologies such as compositing, rear filming techniques, 

modeling of characters and other are presented. 

Keywords: cinema aesthetics, cinema expressive means, film theory, audiovisual art, computer 

technologies, compositing, modern cinema. 

Естетика кіно 
Кіно та його естетика вивчалися з самого його появи та до сьогодні. З українських 

фундаментальних досліджень кіно та його естетики варто виділити роботи кінознавця І. Б. Зубавіної 
«Час і простір у кінематографі»1. В даній монографії детально розглядаються питання організації 
твору кіно, його існування одночасно в просторі, який автор створює, розміщує там персонажів, та в 
часі, який може набувати різних форм та залежить від задуму та розвитку всього твору. Дослідниця 
зосереджується саме на цих двох властивостях, як на основних характеристиках, що визначають 
сутність кіномистецтва та відрізняють його від інших видів мистецтва. 

Також відома робота українського науковця В. Г. Горпенка «Архітектоніка фільму: 
Режисерські засоби і способи формування структури екранного видовища»2, в якій автор вичерпно 
подає теоретичні засади кінематографу та принципи створення фільмів. 

Щодо сучасної естетики кіно досить цікавими є відповідні розділи вже зазначеної роботи  
І. Б. Зубавіної «Час і простір у кінематографі», де науковець описує характерну рису фільмів 
останніх десятиліть – втрату обов’язковості фіксувати передкамерну реальність та заповнювати нею 
весь кадр. Натомість автори фільмів сміливо експериментують та замінюють реальний простір 
на змодельований комп’ютерними додатками. Схожа тематика в дослідженні О. В. Шаповал 
«Трансформація кінообразності в контексті застосування цифрових технологій»3. 

Одним з перших, хто запропонував специфічні властивості для естетики кіно був французький 
письменник та теоретик кіно – Луї Деллюк. Дослідник розробив поняття фотогенії та вклав у нього 

                                                      
1 Зубавіна, І.Б. (2008). Час і простір у кінематографі. Київ: Щек. 
2 Горпенко, В.Г. (2000). Архітектоніка фільму: Режисерські засоби і способи формування структури 

екранного видовища: автореф. дис... д-ра мистецтвознавства: спец. 17.00.01; 17.00.04; Нац. муз. акад. України 
ім. П.І.Чайковського. Київ. 
3 Шаповал, О.В. (2013). Трансформація кінообразності в контексті застосування цифрових технологій: 
автореф. дис. ... канд. мистецтвознав. Київ. 
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новий смисл. Порівнюючи кіно з фотографією, Л. Деллюк пише про можливість останньої таким 
чином фіксувати реальність, що в ній відкриваються деталі, які не помітні в звичайному житті та які 
наповнюють її новим чуттєвим змістом. Якщо бути точним, то теоретик визначає здатність 
предметів інакше виглядати на фотографії чи екрані, ніж в реальному житті1. 

Аналізуючи дану властивість, треба виділити головний фактор – рамка кадру, його обмежений 
простір. Знімаючи камерою певне явище, предмет, дію, границя кадру відокремлює зображене від 
зв’язків із позакадровим середовищем, тому глядач повністю зосереджується на кадрі. В такому 
випадку головну роль відіграють лінії внутрішньокадрової взаємодії: поведінка об’єкту, мізансцена, 
композиція, світловий малюнок, масштаб зображення. «Жан-Франсіс Лагленн стверджував, що 
смисл в кіно з’являється аналогічно тому, як це відбувається в живопису, оскільки проекція 
на екран, так само як і живопис на полотні, різко поглиблює значення будь-якої деталі. (Живопис та 
кіно. – «Кайе дю муа», № 16—17, 1925)»2. Так створюється екранний образ. Проте поки цей образ 
суто фотографічний. 

Цим науковець підтверджує думку Базена про те, що сама ідея кінематографа вже існувала, 
і поки людство чекало необхідний технічний пристрій, вона проявлялась в інших  
мистецтвах. 

Пізніше схожий напрям кіно естетики також розробляв Сергій Ейзенштейн, проте різницею 
в концепціях режисерів був підхід до наповнення кадру та фабульної першооснови. 

Зі свого початку кінематограф, починаючи з Едісона, використовував в основному потенціал 
своєї технологічно-розважальної сторони (так і Т. Едісон сконструював кінетограф та кінетоскоп, 
за допомогою якого людина за монету могла одноосібно переглянути 20-секундний фільм; 
винахідник не розвивав далі цю ідею, бо вважав, що захоплення рухомими картинками не буде 
тривати довго3). І це не дивно, бо винахідники спершу відточували технічну форму, щоб створити 
окреме та незалежне явище. 

Наступний щабель розвитку кіно – документальні проби братів Люм’єрів та їх перші публічні 
кіносеанси. Тут ми можемо визначити прориви одразу в двох напрямках: по-перше, початок 
творення естетики кіно, його специфіки відображення дійсності; по-друге, формування кіно як 
мистецтва масового, особливості сприйняття кінотвору, хоча друге є по суті продовженням традицій 
показів майстрів чарівного ліхтаря. 

Однак, повертаючись до зазначеної теми, визначимо естетичні позиції кіно як сукупність 
ознак кіномистецтва та кінотвору зокрема, за допомогою яких глядач відчуває прекрасне. 

Очевидно, що такі підходи зумовлені головною особливістю кіно – його просторово-часовою 
організацією. Першим такий характер кіномистецтва досліджував Річотто Канудо. Він зазначав 
синтетичну природу кіно та писав, що кінематограф поєднує в собі два головних мистецтва – 
музику та архітектуру (теоретик об’єднував у часову групу мистецтв танок, поезію, музику; 
в просторову – архітектуру, скульптуру та живопис)4. 

З архітектурою також порівнювали кіно як інструмент увічнення образу, оскільки інші 
мистецтва не могли цього зробити через творення образів людиною в реальному часі. 

Проблему суті кінообразу в порівнянні з іншими мистецтвами зачіпає А. Тарковський. 
Порівнюючи кіно із музикою, режисер пише: «матеріальність життя в музиці знаходиться на грані 
свого повного зникнення. А сила кінематографу як раз і полягає в тому, що час знаходиться 
в реальному та непорушному зв’язку із самою матерією дійсності…»5. 

Тут ми також помічаємо схожість поглядів А. Базена і А. Тарковського, оскільки читаємо 
в «Онтології…» французького теоретика: «… кіно постає перед нами як завершення фотографічної 
об’єктивності у часовому вимірі. Фільм не обмежується тим, що зберігає предмет, який занурений 
в теперішньому часі, подібно тому, як комахи зберігаються в бурштинових краплях; він звільнює 
барокове мистецтво від його нерухомості. Вперше зображення речей стає також зображення їх 
існування в часі та відбитком їх змін»6. 

                                                      
1 Аристарко, Г. (1966). История теорий кино. Москва: Искусство, 22–23. 
2 Фрейлих, С. И. (1992). Теория кино: от Эйзенштейна до Тарковского. Москва: Искусство, 335. 
3 Паркинсон, Д. (1996). Кино. Москва: Росмен, 15. 
4 Аристарко, Г. (1966). История теорий кино. Москва: Искусство, 19. 
5 Тарковский, А. А. (2002). Архивы, документы, воспоминания. Москва: Эксмо-Пресс, 162. 
6 Базен, А. (1972). Что такое кино. Москва: Искусство, 45. 
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Оскільки кіно – явище техногенне, тому і розвиток естетики кіномистецтва тісно пов’язаний 
із послідовними технічними відкриттями, які розширювали можливості для творчості. Поява звуку, 
кольору, зміна формату, використання цифрових технологій тощо – все це додавало нові 
інструменти, які мали свою специфіку. Проте роль звуку можна виокремити, тому що його прихід 
в кіно змінив спосіб зйомки кіно, побудову епізодів та сцен, прив’язав монтаж до тексту та шумів, 
тобто трансформував матеріал та методи взаємодії з матеріалом. 

С. Фрейліх таким чином розділяє розвиток кіноестетики: 
1) монтажно-пластичний кінематограф; 
2) звуковий кінематограф; 
3) звукозоровий кінематограф. 
Сама назва першого етапу визначає основні царини, якими реалізувались завдання нового 

мистецтва. Тому теорія і практика того періоду зосереджена була на актуальних проблемах: 
досліджувалася роль зображальних засобів (крупність, композиція, ракурс, світло) та монтажу. 
Активно розвиваються монтажні теорії: концепція внутрішнього та зовнішнього ритму Леона 
Муссінака, інтегральна синеграфія Жермен Дюлак, монтаж атракціонів Ейзенштейна, ефекти 
Кулєшова тощо. Це дало поштовх для розвитку монтажної теорії Л. Кулєшова, де оповідь 
вибудовується саме таким методом монтажних співставлень, а кадри в такому випадку виконують 
роль певних знаків, які вибудовують семантичну конструкцію – речення. 

З такою позицією полемізує як А. Базен, А. Тарковський, так і С. Ейзенштейн. Як пише 
С. Фрейліх: «Багато років потому, а саме 1968 року, Н. Клейман, повернувшись до блискучої 
здогадки Кулєшова, в той же час підмітив неточність, яку допустив експериментатор та яку 
повторювали після того багато теоретиків, від Пудовкіна до Базена: вона полягала в тому, що 
«кадр» вважався «елементарною одиницею», чимось на кшталт літери чи фонеми». <…> Сам 
Кулєшов у книжці «Мистецтво кіно» писав з цього приводу наступнеr: «Якщо є думка-фраза, 
частинка сюжету, ланка всієї драматургічної теми, то ця думка виражається, викладається кадрами-
знаками, як цеглинами…»1. 

Далі С. Фрейліх наводить цитату С. Ейзенштейна, в якій режисер пише про те, що кадр є 
не елементом монтажу, а його осередком (рос. ячейкой – С. Ж.). Тобто монтаж безпосередньо 
закладений в кадр і зумовлений його наповненням та напругою : «Внутрішньокадровий конфлікт – 
потенційний монтаж, який під час наростання інтенсивності розламує свою чотирикутну клітку та 
викидає свій конфлікт в монтажні поштовхи між монтажними шматками…»1. 

З приходом звуку почала трансформуватись естетика кіно. Постала проблема поєднання звуку 
із зображенням. Однією із найзмістовніших підходів є теорія звукозорового кіно С. Ейзенштейна. 
Звукозорове кіно передбачає особливий характер взаємодії зображення та фонограми, коли звук не 
точно супроводжує дії на екрані, співпадає із зображеним, таким чином коментуючи його, 
а поєднується із зоровим рядом на чуттєвому змісті матеріалу. Особливо явно це помітно із 
музикою. У статті «Вертикальний монтаж» С. Ейзенштейн проводить детальний аналіз співпадіння 
звукових та візуальних образів2. Режисер визначає природу чуттєвого змісту, який може бути 
виражений різними методами. Проте спільна риса обов’язкова для кіно – рух. Рух С. Ейзенштейн 
виокремлює і в живописі (причому різних періодів та течій), який уособлюється характером ліній, 
динамікою світлового вирішення та сюжетно-композиційних конструкцій, яскравістю кольорів 
тощо. Всі ці методи звертаються до певного емоційного заряду, його руху. Те ж саме і з музикою та 
поезією. Формоутворюючою силою образу є ритм та властивість матеріалу (мелодії, слова), які 
характеризують знову ж таки чуттєве наповнення та його рух. Тому С. Ейзенштейн наголошує на 
тому, що важливим є саме еквівалентне за емоційним характером співіснування звуку 
та зображення. 

З одного боку, А. Базен зазначав, що звук в кіно – досягнення, яке наблизило кіно до 
реальності. З іншого боку, наявність фонограми із текстом та шумами суттєво змінювало загальні 
принципи ритмічної побудови картини. Розвиток дії перекладався із жестів, ракурсів, монтажних 
співставлень на мовний зміст картини. 

Щодо кольору в кіно писав ще Річотто Канудо. Передбачаючи появу цього елементу 
виразності, теоретик зазначав, що для художнього використання важливим буде не копіювання 

                                                      
1 Фрейлих, С.И. (1992). Теория кино: от Эйзенштейна до Тарковского. Москва: Искусство, 422. 
2 Эйзенштейн, С.М. (1964). Избранные произведения в 6 томах. Т. 2. Москва: Искусство, 189. 
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кольорів реальних предметів, а пошук та підбір гами для гармонійного поєднання1. Схожою була і 
концепція «колірного кіно» С. Ейзенштейна, яка втілювала ідеї звукозорового поєднання в сфері 
кольору2. 

Отже, естетика кіно розвивалась в залежності від технічних винаходів, які дозволяли 
реалізовувати ідеї, що вже з’являлись в теоретичних надбаннях. Проте основними складовими її 
залишається специфіка кінообразу, що базується на чуттєвому перетворенні реальності на екрані та 
поєднанні її елементів на основі монтажного ритму в твір, що розгортається та утворює єдине 
естетичне ціле. 

Типологія виразних засобів кіно 
Візуальні інструменти створення кінообразу 

Левову частку виражальних засобів кіно запозичило із живопису, оскільки також оперує 
обмеженою площиною, кадром, проте є й унікальні елементи, які пов’язані з рухом, а сам феномен 
руху змінює контекст для існування запозичених засобів, змінюючи цим їх загальне значення для 
твору кіно. До зображальних засобів відносять: масштаб зображення (крупність), ракурс, 
композицію, світло, колір, рух камери. Майже всі елементи пластики були освоєні кіновиробниками 
ще під час німого кіно, і це закономірно, бо режисери не могли використовувати для оповіді звук, 
тому відточували майстерність роботи із візуальними засобами, досягаючи за їх допомогою 
потрібний художній ефект. 

Масштаб зображення в кадрі – те, на чому зосередився режисер, та частина об’єктивної 
реальності, яка важлива для просування дії, емоційної напруги твору. У більш глибокому смислі це 
співвідношення людини із зовнішнім середовищем в кадрі. Це справедливо і для інших об’єктів. 
Різні масштаби можна досягти, змінюючи відстань від камери до об’єкта, використовуючи різні 
об’єктиви або працюючи трансфокатором. І хоча існують багато класифікацій та назв різних 
крупностей, нижче наводимо ту систему, яку в своїй діяльності вивів Л. Кулєшов: 

– дальній план: людина займає малу частину площі екрану; 
– загальний план: людина дається у весь ріст із невеликим запасом; 
– другий середній план: в кадрі людина до колін; 
– перший середній план: людина показана від голови до поясу; 
– крупний план: площину кадру займає обличчя людини; 
– надкрупний план (деталь): в кадрі лише частина обличчя людини. 
Загальний план дає розуміння, характеристики простору, або атмосфери, у якій відбувається 

дія. Крупний план використовується для спостереження за найдрібнішими змінами дії чи емоцій 
героїв, інколи навіть для створення відчуття інтимності. Р. Ширман у своїй праці «Алхімія 
режисури» наводить приклади розуміння ролі масштабу зображення3. Так, Марсель Мартен вважає, 
що тільки загальні та крупні плани мають психологічне навантаження: загальний план 
підпорядковує людину матеріальному світу, тому має часто песимістичне навантаження самотності 
та безсилля4 (подібної точки зору дотримуються і Ю. Лотман та Ю. Цив’ян аналізуючи фільм 
М. Антоніоні «Професія: репортер», в якому просторі пустельні пейзажі створюють атмосферу 
неможливості знайти укриття5). 

Розміщення об’єктів різного розміру, взятих під певним кутом, утворюють композицію кадра, 
його загальну будову. Разом із композицією існує також поняття компоновки. Перше відноситься до 
засобів виразності, тобто позначає таке розташування об’єктів у площині кадра, що створює образ 
або викликає естетичне переживання; натомість компоновка – більш технічне поняття, що включає 
в себе таке розміщення об’єктів, що дотримується певних правил, таких як золотий перетин, 
правило рівноваги, правило контрасту тощо. 

Існують деякі базові моменти правильної побудови композиції кадру. Зокрема, центрична 
композиція – розташування в центрі візуального акценту – здатна сильно діяти на глядача. Також 
особливий вид розташування об’єктів в кадрі – симетрична композиція. Даний підхід створює 
відчуття рівноваги. Композиція має властивість зіставляти масштаби об’єктів. Вони можуть 

                                                      
1 Аристарко, Г. (1966). История теорий кино. Москва: Искусство, 19. 
2 Эйзенштейн, С.М. (1964). Избранные произведения в 6 томах. Т. 2. Москва: Искусство, 315. 
3 Ширман, Р.Н. (2008). Алхимия режиссуры. Мастер-класс. Киев: Телерадиокурьер. 448. 
4 Мартен, М., Шишмарева, Е. (перевод.) (1959). Язык кино. Москва: Искусство. 292. 
5 Лотман, Ю., Цивьян, Ю. (1994). Диалог с экраном. Таллинн: Александра. 144. 
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слугувати як співставлення, що переносе їх у розряд сильного емоційного акценту або образу, або 
мати суто функціональне призначення для оцінки реальних розмірів об’єкта. 

Наступний важливий елемент, який характеризує кадр – ракурс. Його сутнісне значення – 
представити об’єкт так (під таким кутом), щоб найповніше розкрити його унікальні особливості та 
емоційне навантаження. А. Д. Головня так описує властивості даного елементу: «За допомогою 
ракурсної зйомки у авторів з’являється можливість виділити якусь суттєву рису того чи іншого 
персонажа, закцентувати увагу глядача на найбільш важливому моменті оповіді, дати підказку для 
сприйняття тих моментів дії, які зі звичайної точки зору не вловлюються. Зображення в ракурсі 
завжди будується на похилій площині»1. Тому ми часто зустрічаємо в епічних радянських стрічках 
1920-х років низькі ракурси, які разом із підкреслено ритмічним монтажем, справляють патетичне 
та величне враження. Також діагональними та низькими ракурсами вирізняється пластичне рішення 
стрічки «Летять журавлі», що доповнює напругу певних епізодів. Характеризуючи стиль А. Головні, 
С. Фрейліх пише: «У оператора Анатолія Головні, який працював з Пудовкіним, той чи інший 
ракурс виникає лише як момент у розвитку глядацького сприйняття. Захопивши об’єкт іззовні, 
камера одразу ж може опинитися всередині»2. 

Світло в кадрі також має важливе значення, оскільки тільки воно робить предмет «вловимим» 
для плівки або іншого світлочутливого елементу. Світлом створюється малюнок, за допомогою 
нього описуються фізичні властивості предмету та його художня характеристика. За допомогою 
світла можна надати об’єм предметам в кадрі, виконати його обрис, підкреслити текстуру та надати 
глибину планам в кадрі. Розрізняють пряме (направлене), розсіяне (дифузне), віддзеркалене світло. 
Види освітлення бувають такі: освітлення, що малює; освітлення, що заповнює; освітлення, що 
моделює; контрове освітлення; фонове освітлення. 

В свою чергу існує класифікація освітлення за яскравістю та контрастом: високий ключ 
(яскраве освітлення), низький ключ (тьмяне освітлення) та високий контраст (яскраво освітлений 
передній або дальній план в кадрі). 

Наступний засіб виразності кіно – колір. Як вже зазначалося вище, за часів німого кіно колір 
використовувався частіше як семіотичний маркер, тобто як певна позначка зміни емоційного стану 
(так, інколи зелений асоціювався із жахом) або просторово-часових координат дії. Д. Паркінсон 
з цього приводу пише: «…червоний символізував бій або вогонь; блакитний – сум або місячне 
світло; зелений – сільську місцевість, а жовто-коричневий позначав інтер’єр приміщення»3. 

Експериментували з ним із самого початку кіно: Мельєс розфарбовував кожен кадр вручну; 
Ейзенштейн також вдався до цієї техніки, щоб створити акцент, розфарбувавши прапор, який 
підняли матроси ескадри в знак підтримки революції; часто розфарбовували кадри якимось одним 
кольором для позначення часу доби, або певного модального пласту (сон, мрії, спогади тощо) – 
пізніше замість цього використовували кольорові фільтри. Далі завдяки розробкам системи 
«Техніколор», починаючи з 1917 року випускалися фільми в кольорі, проте вони використовували 
в два, а потім в три рази більше плівки, ніж чорно-білі (монохромні) стрічки, тому колір до 1940-х 
років (коли «Техніколор» спроектувала трьохшарову плівку) зустрічався лише в великобюджетних 
картинах. Проте це не заважало кольору набувати статусу засобу виразності. 

Розроблюючи теорію кольору в кіно, С. Ейзенштейн дотримувався схожого напрямку, коли він 
досліджував місце звуку в кіно; тобто режисер писав, що колір не має диктуватися предметними 
властивостями, а ставленням до нього (предмету) в конкретному контексті. Модель ідеального 
кольорового кіно для С. Ейзенштейна – взаємозумовлююча єдність кадру, звуку та кольору – 
хромофонний (або кольорозвуковий) монтаж. Можна провести паралель із думкою Р. Канудо: «В один 
прекрасний день <…> ми без сумніву дійдемо до відкриття кіно, що передає природні кольори… Тоді 
знадобиться, щоб художник екрану став головним чином митцем, який не вдовольнявся б 
фотографуванням кольору за допомогою камери. Він має як і художник підбирати кольори в 
гармонійно поєднувати їх в русі кадру...»4. Далі, режисери почали інтегрувати кольори у декорації та 
костюми для необхідного психологічного навантаження: М. Антоніоні дотримується червоно-біло-
чорно-жовтої гами в «Червоній пустелі», а І. Бергман – чорно-біло-червоної у «Шепотах та криках». 

                                                      
1 Головня, А.Д. (1963). Мастерство кинооператора. Москва: Искусство, 92. 
2 Фрейлих, С.И. (1992). Теория кино: от Эйзенштейна до Тарковского. Москва: Искусство, 281. 
3 Паркинсон, Д. (1996). Кино. Москва: Росмен, 36. 
4 Аристарко, Г. (1966). История теорий кино. Москва: Искусство, 19. 
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Проте серед режисерів зустрічається й інші погляди щодо кольору та його місця в кіно. 
Ф. Трюффо, зокрема, писав, що колір в кіно надто натуралізує кадр та замість того, щоб 
трансформувати реальність, майже копіює її1. Можна в деякому плані поєднати підходи 
А. Тарковського та О. Германа. У «Дзеркалі» чорно-білим дається зображення хроніки та 
ретроспекцій, тобто внутрішньої хроніки героя, його дитинства (також слушно згадати епізоди 
снів та спогадів у «Ностальгії»). О. Герман також був вірним чорно-білому кадру як правдивому 
зображенню, оскільки естетика його робіт була близькою до хронікальності, документальності як 
принципу; до того ж як пише С. Фрейліх, точкою опори режисера було те, що війна не має 
кольору2. 

Приділимо також увагу руху камери. Рух камери – один із тих зображальних засобів, які на 
відміну від інших активно формувалися після приходу звуку. Зараз цей елемент набуває знов 
важливого значення в кінопроцесі і через нове світосприйняття, і через технічні здобутки, що 
дозволяють простіше маніпулювати камерою. Робити це можна і за допомогою спеціальних 
пристосувань таких як візок, кран, стедікам та інші стабілізаційні системи, і без них, знімаючи 
ручною камерою, і переміщуючи лише оптичну вісь (в такому випадку цей прийом називається 
панорамуванням). Виділяють наступні види панорам: 

– оглядова панорама – камера розглядає середовище, яке пов’язане з дією; камера; 
– панорама супроводу – камера спостерігає за рухом суб’єкта дії, таким чином 

супроводжуючи його; 
– панорама-«перекидання» – різка зміна об’єкту зйомки, при якому важливими є початковий 

та кінцеві плани. 
Оглядові панорами поділяють на горизонтальні та вертикальні. За ще однією типізацією 

виділяють статичні та динамічні панорами; в першому випадку камера не змінює своїх координат: 
рухається лише оптична вісь, а в другому – до руху оптичної осі додається переміщення самої 
камери. Також існують такі прийоми як тревеллінг, тобто зйомка з руху (однак, інколи цим 
терміном позначають вільне пересування камери в кадрі, що й означає в перекладі сам термін 
(«подорожування»); а інколи лише такий рух, що називається частіше «проїзд», тобто коли оптична 
вісь залишається нерухомою, а в просторі переміщується тільки камера – горизонтальний, 
вертикальний проїзди, наїзд та від’їзд). Наїзд та від’їзд також можна імітувати за допомогою 
трансфокатора. 

Існують до того ж такі візуальні елементи виразності, як багатошарова експозиція (накладення 
в одному кадрі декількох зображень), поліекран (розділення екранної площини для одночасного 
відображення різних кадрів), рір-проекція (зйомка певного плану на фоні раніше відзнятого 
зображення). Із приходом мультимедіа-систем, як інструменту створення кіно, з’явились також такі 
засоби та прийоми як композитінг (створення ілюзії одного простору через поєднання декількох 
шарів зображення) – таким чином на етапі пост-продакшну в кадр вживляються раніше відзняті або 
створені за допомогою комп’ютера певні об’єкти, що створюють видиму єдність простору та дії. 
Також завдяки використанню цифрових технологій простішою стала рір-техніка, оскільки зараз 
усюди вдаються до зйомок на зеленому або синьому екранах заради спрощення процесу зйомок, 
перекладаючи навантаження на монтажний період, проте додаючи гнучкості певним елементам 
внутрішньокадрового простору (наприклад, можна задля досягнення художньої мети змінити фон, 
додати декорації, задіяти другий план, навіть ожививши його змодельованими постатями людей 
тощо). Подібна легкість прослідковується в маніпулюванні й іншими елементами пластичної 
виразності, це стосується кольорокорекції, зміни крупності кадру тощо (проте, звісно, все має свої 
обмеження, зумовлені особливостями цифрових систем). 
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The article deals with the conceptual approaches to understanding the intellectual image of the 

Ukrainian village and the criteria for its definition in the context of changing the paradigm 

of historical memory of Ukrainian society in the XX-XXI centuries. The main structural elements 

that are traced in each definition of "village" are identified: the form of the settlement of the 

non-urban type, agriculture, the carrier of folk traditions, the source of the gene pool, the 

culture and spirituality of the people. Particular attention is paid to the study of the genesis 

of the village. It is noted that the Ukrainian village in its main mass is monoethnic, 

the overwhelming majority of it are Ukrainians. The forced changes in the countryside carried 

out in the Soviet era caused not only the alienation of peasants from the land and the 

destruction of the methods of cultivation approved by many years of popular experience, but 

also contributed to the loss of many traditional customs and rituals aimed at preserving human 

well-being. 

Keywords: village, agriculture, rural territory, customs, traditions. 

The definition of the term "village" is considered in various aspects: historical, legal, socio-
economic, psychological, philosophical and others. Let us turn to the historical retrospective of the 
encyclopaedic editions XX – beginning XXI century, both domestic and diaspora, on the image of the 
village. Significantlythat the general part of the historical excursion regarding the definition of the concept 
of "village" and its genesis is encyclopedic reference publications are typical. 

In one of the first fundamental scholarly works on Ukrainian studies, conceived and implemented 
under the auspices of the T. Shevchenko Scientific Society by diaspora scholars in France, according to the 
editor-in-chief of Volodymyr Kubiyovych, – Encyclopedias of Ukrainian Studies, its vocabulary part, on 
ten pages we find the characteristics of the village. Consequently, a village that is large outside the territory 
and the number of residential buildings is a non-urban type, most of whose inhabitants are engaged in 
agriculture.The village is the source of the pedigree, the "home" of the people, the source of his gene pool, 
culture and spirituality. 

The village is an ancient type of settlement, widely known among all Slavs. The term village, 
according to linguists, is ethnologically linked to other languages: Latin "solum" (soil), Lithuanian "sala" 
(island), eastern-latin "ciems" (land), gothic "salipwos" (shelter, housing), etc. 

The emergence of the village is associated with the decay of the tribal system and the formation 
of territorial neighboring associations. Known since ancient Rus the "Verve" was not a tribal organization, but 
rather a significant socio-territorial unit, which collectively owned the land and carried out self-governing, 
although its members were an individual farm. That Verve, was a few villages, united around a certain center. 
A similar structure was preserved and later, with the XI century, with the formation of other territorial-
administrative units – volost. In the Old Russian sources, in particular, "Ruska Pravda", the countryside was 
considered to be a land cultivating unit with two plows and a field planted with 16 сads (kad – bread measure, 
about 4 pounds) of rye. Subsequently, this term extended to the settlement as a whole. 

In the late Middle Ages, the village was an administrative and economic center of feudal possession, 
a sign of which was the palace court. The presence of the church in the most such courtyards conditioned in 
later (in the nineteenth century) determined the village as a large peasant settlement with the church, the 
economic and administrative center for neighboring settlements. 

Subsequently, in addition to the common name of the village, other types of rural settlements are 
formed in Ukraine: hills – settlements, separated from the countryside or emerging in new places, reflecting 
different stages of land development; slobody (in the western Ukrainian regions "will", a name that is often 
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found in toponyms) – settlements associated with the liberation from feudal duties; hutors (courtyards, 
smoke) – single-dwelling peasant small settlements, the formation of which is associated with the 
development of capitalist relations in agriculture; posts – a transition type of settlement from rural to urban. 
Some rural settlements called corners (with the same name as separate parts of the village), colony or lands. 
Among the few settlements of the southern Ukrainian steppe, one can name the temporary, located outside 
the Sich, settlements of the Zaporozhian Cossacks – winterers, in which in the late 1780s lived about 
8,000 people. From the term village also formed a lot of derivatives: peasants, population, resettlement, 
house warming and many others. 

It should be noted that the peculiarities of the historical development of the ancient Slavic lands, 
in particular Ukrainian ones, can be regarded as the fact that almost all rural settlements here were called 
villages. Formation of villages in Ukraine and their historical development are connected with a whole 
complex of industrial, economic and legal norms. 

In general, researchers distinguish between the following main types of geographical location of the 
village, such as riverside, lakeside, ravine-beam, water-steppe. In the planning of the village, the location in 
it streets, squares, houses, as well as their development distinguish the main types: nest, heap, unsystematic, 
ordinary, street and others. The oldest settlements in Ukraine were grouped by nests near the rivers. One or 
more such dwellings belonged to an ancient related community – the so-called big family or patronymy. As 
a relic, such settlements in the future became part of a different type of multi-dwelling villages. The 
presence of patronymic remnants is evidenced by a significant number of inhabitants of multi-dwelling 
settlements of the nineteenth and twentieth centuries with the same surnames. With the development 
of productive forces and the disintegration of the tribal-generic organization of the settlement, based on 
blood affinity, give way to a territorial neighbor. 

Growing up from a single-dwelling settlement, the village could have been formed without any plan, 
to form free, unsystematic or heap settlements. Such villages were the most widespread in Ukraine. 
Organically combined with the surrounding natural environment, buried in greenery, with churches, 
windmills, whitewashed cottage under straw bands, extremely attractive, they were a peculiar national 

feature of Ukraine. Subsequently, the buildings began to be erected in one row, along rivers, later on the 
roads (routine planning), the further development of which has now become widespread street 
development. Mass formation of multi-dwelling settlements in Ukraine took place, starting from 
the XIV century. 

Traditional forms of social and family life of Ukrainians are intimately connected with the rural, 
territorial community. In the Middle Ages, it existed under the name of a cop and was a body of local self-
government. Intensive development of society contributed to the destruction of the land community. Its 
main feature was the gradual transition from public land tenure to the private ownership of individual 
landowners. While in the Western Ukraine and the Right Bank in connection with the intensive 
development of the farms, the rural community was undermined already in the seventeenth and eighteenth 
centuries. In the Left Bank and Slobodian Ukraine, this social institution was actively functioning later. The 
dissipation of feudal and the establishment of capitalist relations finally destroyed the community’s 
economic base. Reforms in Austria-Hungary (1848) and tsarist Russia (1861) legislated its transformation 
into the lowest administrative-territorial unit of local government subordinated to the state authorities. 
In the 19th – the beginnings 20th century domestic land tenure was completely reigning in Ukraine. 
However, in the life and everyday life of the peasant firmly kept numerous community remnants that 
played a huge role in organizing the peasantry, democratizing his life, fighting for his rights. This refers in 
particular to the whole system of national legal customs and norms, public land tenure, construction 
of buildings, collective mutual assistance (toloka, supryaga etc.) and self-government, participation in 
public ritual ceremonies and holidays and massive folk entertainment. 

Determining positive phenomenain the life of a prerevolutionary Ukrainian village, but it should not 
be idealized. It is a question of social contradictions, serfdom, landlessness, epidemic, and low education, 
which prompted thousands of Ukrainian peasants to leave the great-grandfather’s corners and look for 
a better destiny in foreign lands. Only from 1897 to 1916 from the Above Dnieper land moved to Siberia 
and the Far East 912.8 thousand peasants, and from the western Ukrainian lands at the end of XIX – 
beginning XX century in the countries of the American continent about 700 thousand people. 

During the Soviet era, there were significant changes in the settlement and social structure of the 
village, the ratio of the proportion of rural and urban population, its cultural and educational level. The 
socio-political basis of the village has also changed, which often became an administrative-territorial center 
with the relevant state authorities – village councils of workers’ deputies. 
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Growth of cities and urban population as a result of urbanization was accompanied by a steady 
decline in the proportion of rural population. From the map of Ukraine, hundreds of "unpromising" rural 
settlements began to disappear. Instead, there were dozens of "demonstration" villages that became the 
object of attention of privileged delegations as a "model" of socialist management. As a result of 
urbanization processes, the social structure of rural settlements has become more complicated and their 
status has often changed. The number of rural population of Ukraine was particularly affected by the 
decline in its natural growth, demographic losses caused by terrible social catastrophes of the twentieth 
century, both global and local. 

All villages, by the nature of employment of their inhabitants, were divided into three main types: 
1) agricultural; here, in addition to the villages of collective farms and state farms, also included small 
departments or farms; 2) non-agricultural, inhabitants of which were employed in industry, construction, 
transport, forestry and other non-agricultural sectors; 3) mixed or agro-industrial villages, which are closely 
connected with the city. This is primarily a suburban settlement with a large number of so-called "swing" 
migrants who worked in cities. In general, the rural population occupied by non-agricultural activities was 
almost one-third, and there was a tendency for a further increase in the number of this category of people 
and agro-industrial and recreational settlements. 

The Ukrainian village is mostly mono-ethnic, the vast majority of it is made by Ukrainians. The 
processes of ethnic assimilation affected the rural population to a lesser extent than urban, but they also 
took place here. This is typical for industrially developed southeastern regions (Donetsk, Lugansk, 
Dnipropetrovsk), regions marked by ethnically mixed population (Odesa, Zakarpattya, Chernivetska, and 
Zaporizhzhya), as well as suburbs, especially among groups that are in the orbit of the swinging migration. 

The forced changes in the countryside carried out in the Soviet period caused not only the alienation 
of peasants from the land and the destruction of the methods of cultivation approved by many years of 
popular experience, but also contributed to the loss of many traditional customs and rituals aimed at 
increasing human productivity and well-being. Artificially created and "top-down" official so-called Soviet 
socialist holidays and ceremonies, due to their unnatural origin, have not been widely disseminated and 
practically have not been recognized, although some of them, traditional on their basis (bedding, holiday 
of the first sheaf, abundant crop) are kept and so far. 

50% of Ukrainians are collective farmers – this figure offers us statistics on the population of the 
largest nationalities of Ukraine by social groups as of 1989. It confirms the general thesis about Ukrainians 
as one of the recognized "cultivating" peoples of the world1. 

In the two republican encyclopedias (60s and 80s of the XXth century), the village is characterized 
by the position of Soviet ideology, with the loss of a socialist euphoria, the description becomes guaranteed 
not more realistic but more restrained, but with the preservation of the tradition of support in society, the 
illusions of the Soviet socialist state. 

According to the content, the village – a type of settlement, whose inhabitants are mainly engaged in 
agriculture. Historically, the village is the primary form of settled settlements.The nature of rural settlement 
and settlement of villages is closely linked with the development of productive forces and industrial 
relations of a certain historical epoch. Historically, the location of the village was made in accordance with 
the requirements of agricultural production and under the influence of natural geographic conditions (water 
resources,terraintopography, soil, vegetation, availability of land suitable for agriculture). 

The victory of the Great October Socialist Revolution and the liquidation of the capitalist system in 
the USSR, the nationalization of land and the collectivization of agriculture created the preconditions for 
socialist transformations in the countryside. They were characterized by the transition of peasants to the 
socialist forms of economy, the strengthening of the alliance of the working class and peasantry, the rise 
of the material and cultural level. On this basis, there were favorable conditions for the emergence and 
development of socialist forms of settlement, the transformation of old villages into urban-type 
settlements. 

The modern village is an administrative and cultural center of the countryside, an economic center 
of agricultural enterprises (collective farms, state farms, inter-farm enterprises, regional branches 
of "Agricultural machinery", etc.), their departments and brigades. Rural settlements include a part of rayon 
centers, as well as station villages, road sections, settlements of forestry enterprises and others like that. 

                                                      
1 Енциклопедія українознавства: Словникова частина. Доповнення (1995). Т. 11. Париж – Нью-Йорк: Молоде 
життя, 176-185. 
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By the beginning of 1981 in Ukraine we have more than 29 thousand rural settlements, the population 
in them was 18.7 million people, or 37% of the total population of the republic, whereas in 1913 in rural areas 
of Ukraine (within the boundaries of the courts ) lived 28.4 million people, or 81% of the population. The 
development of productive forces, industrialization, cultural revolution and the collectivization of agriculture 
have led to significant changes in rural settlement and social structure of the rural population. In the years 
of collectivization (until 1939) in Ukraine more than 180 thousand peasant households were transferred from 
farms. During the Great Patriotic War of 1941-1945, more than 28 thousand villages were completely or 
partially destroyed in the republic.In 1961-1978, the number of villages in Ukraine decreased 
by 12.4 thousand units, or almost 30%, due to their unification, conversion into urban-type settlements and 
accession to cities. According to the number of villages divided into large (more than 5 thousand inhabitants), 
medium (2-5 thousand inhabitants), small (1-2 thousand inhabitants) and extra small (up to 1 thousand 
inhabitants). At the beginning of 1981, in Ukraine, small villages were over 78%, medium and large – 6%. 
On average, 644 people lived in one village, compared with 526 people in 1961. The largest villages in the 
steppe zone, in particular, in the Odessa region. Among the rural population, according to the census of 1979, 
collective farmers were 53.3%, workers – 38.4%, official – 8.3%. 

Strengthening the country’s economic potential has enabled the transition to a gradual, scientifically 
grounded plan for the reconstruction of rural settlements. The new socialist village is clearly divided into 
two zones: production with household and warehouse facilities and housing with residential houses and 
farmsteads of collective farmers and workers, utilities, cultural and educational and medical institutions, 
administrative institutions, etc. The main direction in the reconstruction of the village is their reconstruction 
in accordance with new requirements and in part – the construction of settlements on free territories. 

Since 1965, the construction of pilot-demonstration villages has begun in Ukraine, which combines 
the urban level of cultural and communal services with the use of natural conditions in rural areas. The 
program documents of the CPSU set the task of overcoming the significant differences between the city and 
the countryside1. 

The Ukrainian Encyclopedia of an Independent State examines the village through the prism 
of an unbiased view of the realities of the XXth – early XXI century, based on impartial statistical 
information of modern researchers2. As for the image of a village in independent Ukraine, modern historical 
science depicts it through the prism of changes that are predominantly crisis-related. The village has slowed 
the pace of development and has steadily reduced its number. The state pursued a non-systematic and 
inconsistent agrarian policy. Legislative, political, economic and social rural development programs were 
insufficient, one-legged, largely decorative, and not co-ordinated with each other. As far as access to 
cultural goods is concerned, most villages remained the most socially marginalized. During the years 
of independence, spiritual changes have undergone structural changes. In specific crisis conditions, 
the spiritual potential of peasants was more and more realized through religious activity3. 

In the public free, multilingual online encyclopedia "Wikipedia," we find a polyprofile interpretation 
of the definition of the concept. Thus, the village- is one of the types of settlements in Ukraine and some 
other countries, the smallest administrative-territorial unit in Ukraine, one of the oldest settlements names 
of the Slavs. 

"Village" is a Slavic word, and is distributed in Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, 
Macedonia, Serbia, Slovenia and Montenegro. In the Ukrainian language, the term "village" comes from 
the word "settle" (settlement). 

The life of each of the territorial communities was historically carried out in its consciousness in the 
model of the village. With the development of the human community as a whole conscious model 
undergone a transformation. The further transformation was imposed by the Soviet regime with the 
ideology corresponding to it. In the legacy of the USSR, society received a negative emotional coloration 
of the terms "village" and "peasantry" in the post-Soviet territories. 

Mainly, the purpose of the built vertical of power was to separate the settlements of the same origin 
in the ranks (cities, villages,small villages, etc.), as well as to the administrative-territorial units (political 
and territorial division), which undermined the "peasant (national,bourgeois) movement." 
                                                      
1 Українська радянська енциклопедія (1963). Т. 13. Київ: Голов. ред. УРЕ, 34-35; Українська радянська 
енциклопедія (1983). Т. 10. Київ: Голов. ред. УРЕ, 94-95. 
2 Енциклопедія історії України (2012). Т. 9. Київ: В-во «Наукова думка», 509-512. 
3 Енциклопедія історії України (2012). Т. 9. Київ: В-во «Наукова думка», 513-514. 



EUROPEAN PHILOSOPHICAL AND HISTORICAL DISCOURSE • Volume 4 Issue 1 2018 

 69 

As for the modern Ukrainian village, now in Ukraine there is an alarming phenomenon of the ruin, 
a deepening process: an extremely disgraced national being, a deformed national consciousness of a large 
part of Ukrainians, disastrous in all respects the village policy. 

In Ukraine, there is a depopulation of rural areas, the removal of uninhabited settlements from the 
register and, as a consequence, the degradation of the village settlement network. The rate of natural 
population decline in the countryside is much higher than the average in Ukraine and the urban population. 

The system of the administrative-territorial system that came to Ukraine from the former USSR is 
characterized by a high degree of centralization of power in the vertical, which results in low efficiency 
of local government activities, which is largely due to insufficient level of budget financing and the lack 
of a mechanism for transfer of financial resources to the level territorial communities. 

The Ukrainian village is an effective and unique system of comprehensive material and spiritual life-
giving, national human formation and national preservation, which has been formed for millennia. 

This human-forming and nation-preserving potential of the Ukrainian village as a system is 
convincingly revealed on the example of the Ukrainian diaspora. After emigrating massively, for example, 
to Canada and the United States more than a hundred years ago, Ukrainians, surprised by American 
ethnologists, were not dissolved in a foreign-speaking environment, but remained there as still the most 
numerous and stable, highly spiritual and patriotic national minority. The organization of the life of the 
Ukrainian community in places of resettlement was carried out according to the model of the Ukrainian 
village, coded in its mind1. 

Consequently, the village was and remains a viable source of national revival. Traditional culture, 
national language, various types of folk art are quite stable here.It is no coincidence that folk culture is 
often associated with rural. The culture and way of life of the rural population of Ukraine, having many 
national traits, and in our time retain certain features.Some of them date back to ancient times, these 
features are manifested in the territorial aspect and are caused by many factors. 

On the one hand, today, when we use the term "village", historical memory very often forms 
an image that is shrouded in a halo of romance. On the other hand, we are convinced that a village is a dead 
end, which gradually turns into an anachronism. 
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The article distinguishes and systematizes various types of respect in the concepts of the British 

philosophers of the early modern era (16-18 centuries) in order to demonstrate the evolution of 

their understanding of respect. Based on the classification presented by S. Hudson and 

complemented by R. Dillon, who distinguish evaluative respect, obstacle respect, directive 

respect, institutional respect, care respect, author analyzes works by F. Bacon, J. Locke, 

J. Berkeley, D. Hume, A. Smith. Based on the analysis, author concludes that there is a 

correlation between the evolution of understanding the notion of respect in the writings of 

these philosophers and the evolution of respect as a phenomenon in the society of that time. 

The emphasis is placed on the fact that the polysemicity of concept of respect is not an artificial 

concept of philosophers, but the essence of respect as a phenomenon. 

Keywords: respect, esteem, admiration, care respect, types of respect, modern philosophers. 

Сучасне суспільство характеризується досить високим ступенем зв’язку моралі з усіма 
сферами людського життя. Втім, так було не завжди, принаймні, вважалося, що сфера моралі більше 
відокремлена від державних існтитутів, щоб забезпечити їх стале функціонування. З цієї точки зору, 
еволюція моралі людства є ще й процесом визнання моралі як певної обов’язкової бази для 
існування будь-якого елементу суспільства. Таку еволюцію поглядів можна простежити й у питанні 
поваги. У сучасному науково-популярному дискурсі існує досить велика кількість досліджень з 
проблеми поваги, визначення типів та видів останньої. Вони можуть видозмінюватись залежно від 
підстави, за якою поділяють феномен поваги на види. Починаючи від навчальних текстів у 
підручниках з педагогіки та етики, статтях на порталах для виховання дітей, завершуючи науковими 
дослідженнями, повагу розглядають як складний соціальнй феномен, що відіграє важливу роль у 
соціалізації та самодетермінації людини. 

Серед сучасних дослідників, які аналізують проблему поваги, варто виокремити: Е. Андерсон, 
А. Анісімова, Л. Архангельського, Т. Бірча, Г. Бандзеладзе, Б. Безлепкіна, А. Власова, М. Гуренко-
Вайцмана, С. Дарвала, Р. Ділона, А. Донагана, Р. Доні, С. Дел’ю, В. Капіцина, А. Козловського, 
М. Козюбру, А. Ковлера, Є. Лукашеву, С. Максимова, В. Малахова, П. Тейлора, Дж. Файнберга, 
У. Франкену, С. Хадсона та інших. 

Пропри те, що існує великий доробок праць, в яких розглядається повага та її прояви у різних 
царинах людського життя, історико-філософська ґенеза концепту «повага» у британській філософії 
раннього Модерну є недостатньо дослідженою. Можливо це пов’язано з тим, що саме філософами 
цього періоду не проводиться чітке вирізнення типів поваги, хоча в їх текстах розглядається повага 
в різних її проявах. 

Метою цієї статті є виокремлення та систематизація різних типів поваги у концепціях 
британських філософів (XVI-XVIII ст.). 

У цій статті ми будемо спиратися на класифікацію типів поваги, поданої у статті «Повага» 
(Respect) зі Стенфордської енциклопедії філософії. Згідно з цією класифікацією, поданної 
С. Хадсоном і доповненої Р. Ділоном, виокремлюють оціночну повагу, повагу до перешкоди, 
настановчу повагу, інституційну повагу, повагу-турботу. Оціночну повагу (evaluative respect) 
отримують та заслуговують залежно від відповідності певним стандартам. Така повага подібна до 
пошани та захоплення. Повага до перешкоди (obstacle respect) – повага, яка має справу з об’єктами, 
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що можуть привести до негативних наслідків, якщо не врахувати їх особливості. Настановча повага 
(directive respect) – повага, об’єктами якої є настанови: запити, рекомендації, закони, правила, 
претензії, права, які можуть бути прийняті в якості керівництва до дії. Інституційна повага 
(institutional respect) – тип поваги, об’єктами якого є соціальні інститути та практики, а також особи, 
які займають певні посади, або речі, які репрезентують цей інститут. Повага-турбота (care respect), 
додатково запропонована Р. Ділоном, проявляється стосовно об’єктів, які мають важливе, можливо, 
унікальне значення, в особливому ставленні до них та турботі. Цей тип поваги постав 
з феміністської етики турботи і був дуже впливовий у феміністських і нефеміністських дискусіях 
щодо поваги людей як унікальних виняткових індивідуумів1. 

У багатьох роботах, що містять аналіз філософських досліджень проблеми поваги, І. Кант 
згадується як перший, хто зробив вагомий внесок у традицію дослідження феномену поваги як 
складного явища. Проте, на нашу думку, важливий внесок у цю традицію зробили і британські 
філософи доби раннього Модерну, зокрема, Ф. Бейкон, Дж. Лок, Дж. Барклі, Д. Г’юм, А. Сміт. Далі 
буде проаналізовано, якою є глибина та ступінь дослідження цими філософами феномена поваги 
відповідно до обраної нами за основну у цій статті класифікації типів поваги. 

Задля кращого розуміння еволюції поглядів британських філософів звернемося до творчості 
Френсіса Бейкона, як одного з перших представників філософії модерної філософії XVI-XVIII ст. 
Він майже не досліджував проблему поваги у своїх роботах. Лише у кількох роботах з моральної 
проблематики можна зустріти згадування цього поняття. Так, наприклад, у «Есеях» Ф. Бейкона є 
короткі розділи під назвами «Про церемонії та повагу» та «Про честь та репутацію», де йдеться про 
честь та повагу у контексті етикету та формальних вимог до спілкування між людьми того часу 
(надалі переклад українською – автор.). У розділі «Про церемонії та повагу» мова йде про 
формальну повагу (respect), яку повинна проявляти людина по відношенню до різних соціальних 
прошарків суспільства та людей, зокрема. Ф. Бейкон зосереджується на застереженні від зайвих 
намагань та штучності у своїх словах та манерах. В іншому випадку, це загрожує людині втратою 
самоповаги. Також не варто приділяти занадто багато уваги формальному прояву поваги, адже це 
може вплинути на продуктивність та успішність людини2. 

Як не дивно, більшу цікавість викликає робота «Мудрість Стародавніх», де автор аналізує 
різні міфи на предмет прихованих сенсів. Саме у цій роботі, згадуючи повагу у контексті аналізу 
міфів, він викладає цікаві для нас у цій статті думки. 

У тлумаченні Ф. Бейконом багатьох міфів зустрічається поняття «повага». Проаналізувавши 
фрагменти, де присутнє це поняття, приходимо до висновку, що сама повага позначається різними 
синонімами і згадується у різних її проявах. Так, наприклад, у розділі «Касандра або Ворожіння», 
у реченні «Але, нарешті, коли ця лиходійна подія змусила страждальців відчути наслідки їх 
нехтування, вони занадто пізно шанують (reverence) своїх радників, як глибоких, передбачливих і 
вірних пророків»3. Цей незначний, на перший погляд, фрагмент демонструє яскравий приклад 
оціночної поваги, пошановування та прославляння людини. Повага тут постає як важливий елемент 
слави та успіху. 

У аналізі міфу «Нарцис або Самозакоханість» автор також згадує повагу та пошану (admire and 
reverence). Ф. Бейкон вважає, що люди нарцисичного характеру зазвичай є відлюдниками і рідко 
обирають публічне життя. Це пов’язано з тим, що вони ризикують наражатися на критику та 
неприйняття, а тому вони намагаються спілкуватися лише з невеликою компанією тільки обраних 
друзів, які захоплюються та поважають (admire and reverence) їх та погоджуються з кожним їхнім 
словом4. Цей фрагмент явно свідчить про самоповагу та пиху, а також повагу-турботу (у прагненні 
оточити себе людьми, які поважають та захоплюються). Також опосередковано тут згадується оціночна 
повага як страх Нарциса почути критику через невідповідність стандартам. Отже, можна зробити 
висновок про те, що у цьому фрагменті йдеться про роль поваги у формуванні самооцінки людини. 

                                                      
1 Dillon, R.S. Respect. The Stanford Encyclopedia of Philosophy. <https://plato.stanford.edu/entries/respect/#KinRes>. 
(2018, березень, 19). 
2 Bacon, F. (1597). The Essays. <http://www.authorama.com/book/essays-of-francis-bacon.html> (2018, березень, 19). 
3 Bacon, F. (1609). The Wisdom of the Ancients. <https://en.wikisource.org/wiki/The_Wisdom_of_the_Ancients> 
(2018, березень, 19). 
4 Bacon, F. (1609). The Wisdom of the Ancients. <https://en.wikisource.org/wiki/The_Wisdom_of_the_Ancients> 
(2018, березень, 19). 
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Ще одним прикладом є розділ «Пан або Природа», у якому Ф.Бейкон говорить про повагу як 
пошану (venerate) до Пенелопи за її цнотливість. Це приклад поваги як відповідності об’єкта певним 
соціальним стандартам, тобто оціночної поваги. Розділ «Дедал або Механік» містить згадку про 
захоплення і повагу в контексті опису лабіринту як жахливого творіння, яке, попри це, заслуговує 
захоплення і поваги, адже є величним (admirable). У даному контексті ми спостерігаємо оціночну 
повагу та повагу до перешкоди, які є результатом оцінки здібностей людини, а також проявом 
обережного ставлення до чогось небезпечного. «Прометей або Статус людини» містить згадку 
поваги (show regard) як обов’язкового елементу віри, а також як особливе ставлення до сакрального 
у контексті критики людини, яка прирівнює власні творіння до божественних. Нарешті, у розділі 
«Прозерпіна або Дух» згадується повага (reverence) як пошана, з якою зустріли Прозерпіну 
у підземному царстві. Можна побачити, що повага постає як один з ключових аспектів соціалізації 
людини у складних умовах, а також як прояв кохання та обожнення1. 

Звісно, проаналізовані роботи не дають змогу чітко визначити позицію Ф.Бейкона щодо 
поваги як феномена, адже вони лише містять згадку поваги у контексті дослідження соцально-
моральної проблематики. Проте аналіз наведених прикладів все таки демонструє нам, що автор 
звертається до різних типів поваги для демонстрації особливостей соціальних відносин. Особливо 
цікаво, що для аналізу Ф. Бейкон обирає саме стародавні міфи, які, на його думку, не втратили своєї 
актуальності як джерело прихованого повчального сенсу. Отже, Ф. Бейкон не розглядає повагу як 
складний феномен, проте його роботи є дуже корисними у контексті дослідження еволюції поваги 
як соціального інструменту у працях філософів. Окрему важливість має його розуміння честі як 
дуже ієрархічної. Це розуміння корелює з розумінням честі Т. Гобсом у його роботі «Левіафан». 

У своїй праці «Деякі думки про виховання» Дж. Лок для вираження суті різних видів поваги 
вживає такі синоніми: respect, reverence, esteem, deference, admire. Оскільки більшість думок щодо 
поваги Дж. Лок висловлював у контексті своєї праці «Деякі думки про виховання», одразу кілька 
типів поваги можна вирізнити у цій праці стосовно батьків та вчителів. Наприклад, Дж. Лок 
стверджує, що у дитині варто виховувати ставлення до батьків, як до панів, як до керівників з усією 
повнотою влади, відчуваючи шанобливий страх. Коли ж дитина виросте, це дасть їй змогу бачити у 
батьках найкращих друзів і відчувати до них любов та повагу (reverence)2. Тут досить чітко 
простежується оціночна повага та інституційна повага, остільки батьки тут позиціонуються як 
особи, наділені владою. Опосередковано тут можна прослідкувати і повагу до перешкоди, адже 
звучить рекомендація виховувати у дітях певного роду страх. 

Знову ж таки на прикладі відносин батьків та дітей Дж. Лок описує повагу-турботу в контексті 
ставлення батька до дитини в процесі виховання. Він зазначає, що якщо батько поважає (esteem) та 
схвалює дитину, коли вона поводить себе гарно і ставиться до неї холодно, коли вона поводить себе 
погано, особливо, якщо так само вчиняє мати та інші важливі для дитини люди, тоді дитина швидко 
привчиться до чутливості по відношенню до цієї різниці і поводитиме себе відповідним чином 
набагато частіше і легше3. 

Нарешті, настановча повага простежується протягом всієї праці, адже вся праця фактично і є 
настанова, яка пояснює як привчити дитину чинити відповідно до соціальних норм. Крім того, 
окремі думки Дж. Лока яскраво демонструють цей тип поваги. 

«З огляду на те, наскільки великий вплив суспільства і як ми всі, особливо діти, схильні до 
наслідування, я дозволю собі звернути увагу батьків на наступну річ: хто бажає, щоб його син 
ставився з повагою (respect) до нього і до його приписів, той повинен сам ставитися з великою 
повагою (reverence) до свого сина. Ви нічого не повинні робити в його присутності такого, у чому ви 
б не хотіли, щоб він наслідував вас»4. Автор чітко визначає іструмент для виховання настановчої 
поваги у дитині. 

Нарешті, наступна думка автора стосується всіх типи поваги одразу. Дж. Лок переконаний, що 
гарне виховання в майбутньому викликатиме повагу оточуючих до джентльмена, а також 

                                                      
1 Bacon, F. (1609). The Wisdom of the Ancients. <https://en.wikisource.org/wiki/The_Wisdom_of_the_Ancients> 
(2018, березень, 19). 
2 Locke, J. (1693). Some Thoughts Concerning Education. <http://www.bartleby.com/37/1/> (2018, березень, 26); 
Локк, Дж. (1988). Мысли о воспитании. Соч. в 3 т. Т.3. Москва: Мысль, 437-439. 
3 Локк, Дж. (1988). Мысли о воспитании. Соч. в 3 т. Т.3. Москва: Мысль, 437-439. 
4 Locke, J. (1693). Some Thoughts Concerning Education. <http://www.bartleby.com/37/1/> (2018, березень, 26); 
Локк, Дж. (1988). Мысли о воспитании. Соч. в 3 т. Т.3. Москва: Мысль, 465. 
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демонструє у гарному світлі його якості характеру та здібності. Варто розповідати дитині про свої 
справи, радитися з нею і хвалити, якщо вона дає гарну пораду. Це тільки посилить любов та повагу 
до батьків, а також зміцнить довіру та прив’язаність. Ще однією важливою рисою для джентльмена 
є повага (respect) та привітне ставлення до людей, незалежно від їх соціального статусу, в тому числі 
і до слуг. Це зробить його добрішим до людей нижчого походження та слуг, які, в свою чергу, 
поважатимуть (esteem) свого господаря за гарне ставлення до них, незалежно від їхньої долі1. 

Особливої уваги заслуговує розглят терміну «джентльмен», адже традиція виховання 
джентльменів є актуальною і досі. Таке виховання багато в чому грунтується саме на культивуванні 
у людині поваги до себе, а також до оточуючих, незалежно від їх положення у суспільтсві. 

Це лише короткий огляд думок Дж. Лока. Вважаємо, що більш глибокий аналіз дасть змогу 
впевнтитися у тому, що своїми дослідженнями він зробив значний внесок у становлення традиції 
дослідження феномену поваги. Крім зазначеної праці, Дж. Лок звертався до проблеми поваги 
у праці «Два трактати про врядування»2. Дж. Лок не створив власну класифікацію типів поваги, як, 
наприклад, І. Кант, проте його філософські дослідження мали великий вплив на традицію 
становлення модерної моральної філософії, завдяки якій ми маємо всі ті численні праці, присвячені 
феномену поваги. Дж. Лок на прикладі звичайних порад щодо виховання дитини продемонстрував 
всю глибину феномена поваги, різноманіття видів та її роль у процесі соціалізації людини. 

Джордж Барклі у своїй роботі «Пасивна слухняність: або християнське вчення про 
непротистояння верховній силі…» також згадує про повагу лише у контексті аргументації, 
не досліджуючи при цьому повагу як окрему проблематику. Проте його думки також є цікавими для 
нашого дослідження. 

У контексті роздумів про закони природи, автор зазначає, що вони мають поважатися (esteem) 
всіма людьми як настанова Бога. Цей фрагмент демонструє настановчу повагу, адже мова йде про 
повагу до закону природи як настанови, а також про повагу до перешкоди, у сенсі негативних 
наслідків, які можуть бути, якщо не слідувати цьому законові як настанові Божій3. 

Говорячи про правила та норми, які не є частиною закону природи, а закликають нас поважати 
лише окремих людей, автор опосередковано говорить про оціночну повагу, адже тут мова йде про 
повагу за відповідність стандартам: «Покора уряду є достатньо універсальною справою, яка 
підпадає під дію закону природи… Безліч правил … які не мають права вважатись (esteemed) 
моральними чи природними законами, але можуть бути або повністю скасовані, або звільнені; тому 
що в приватних випадках вони мали на меті заохочувати поважати (respect) лише деяких конкретних 
осіб, оскільки займаються відносинами, не заснованими в загальній природі людини…»4. Також 
у контексті покори уряду можна говорити про інституційну повагу як повагу до соціальної 
установи, що є правильним ставленням у відповідності до законів природи. Дж. Барклі також 
говорить і про необхідну повагу (reverence) до законів своєї країни та уряду, що є ще одним 
підтвердженням прикладів настановчої та інституційної поваги5. 

Д. Г’юм у своїй праці «Трактат про людську природу» звернув більшу увагу на феномен 
поваги і дослідив її у контексті інших почуттів та афектів, поставивши її поряд з коханням, 
зневагою, ненавистю та іншими почуттями. Один з розділів цієї його праці, а саме «Повага 
до багатих та могутніх» фактично присвячений оціночній повазі, адже у ньому мова йде саме про ту 
повагу (respect, esteem), яку викликают у нас заможні та впливові люди, тобто люди, які 
відповідають соціальним стандартам успішності. 

Проте, досліджуючи «Трактат про людську природу», ми можемо знайти також приклади 
інституційної, настановчої поваги, поваги-турботи, а також поваги до перешкоди. Наприклад, «Цей 
самий механізм працює на загальноприйнятому звичаї для дружин носити ім’я своїх чоловіків, а 
не чоловіків своїх дружин; а також урочистий звичай дозволяти тим, кого ми шануємо і поважаємо 
(honour and respect), йти першим на будь-якому параді»6. У цьому фрагменті досить легко можна 

                                                      
1 Locke, J. (1693). Some Thoughts Concerning Education. <http://www.bartleby.com/37/1/> (2018, березень, 26); 
Локк, Дж. (1988). Мысли о воспитании. Соч. в 3 т. Т.3. Москва: Мысль, 519-520. 
2 Локк, Дж. (2001). Два трактати про врядування. Київ: Основи. 
3 Berkeley, G. (1712). Passive obedience: or, the Christian doctrine of not resisting the supreme power. London, 9. 
4 Berkeley, G. (1712). Passive obedience: or, the Christian doctrine of not resisting the supreme power. London, 14-15. 
5 Berkeley, G. (1712). Passive obedience: or, the Christian doctrine of not resisting the supreme power. London, 19-20. 
6 Hume, D. (1739–40). Treatise of Human Nature. Book II: The Passions. <http://www.earlymoderntexts.com/assets/ 
pdfs/hume1739book2.pdf> (2018, березень, 25), 180-181. 
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побачити оціночну повагу як повагу до людини, яка відповідає високим стандартам, інституційну 
повагу як повагу до людини, яка займає високе положення у суспільстві, а також настановчу повагу 
в сенсі того, що ми також поважаємо традицію і правило першості на параді, або дружина поважає 
традицію носити ім’я свого чоловіка. 

У контексті поваги до заможних людей Д. Г’юм також згадує про повагу 
до військовополонених через їх умови. У цьому випадку можна говорити про повагу-турботу як 
повагу (respect) до військовополонених через їх винятковий стан, який потребує нашої допомоги, а 
також про інституційну повагу, адже тут мова йде про війну та осіб, які пов’язані з нею, отже, вони 
займають певний статус та репрезентують інститут захисного апарату держави (якщо це військові)1. 

У питанні дружби та прагнення людини знайти того, повагою (respect) та дружбою кого вона 
може насолоджуватися, Д. Г’юм явно говорить про те, що ми у цій статті називаємо повагою-
турботою2. 

Прикладом поваги до перешкоди є та частина тексту, де автор говорить про повагу (respect, 
admire) до відстані у часі та просторі. Ця повага пов’язана з об’єктами, які є дуже далекими від нас 
у часі або у відстані. Як приклад Д. Г’юм згадує зірки, океани, нескінченність, а також історичні 
реліквії, такі, як давні тексти тощо. Згадані тут природні об’єкти викликают у нас повагу через свою 
величність. У цьому випадку, згадуючи сили природи, ми можемо говорити про повагу 
до перешкоди, адже природа несе певну загрозу для людини і захоплення її величністю є 
результатом визнання людиною небезпечного потенціалу природних об’єктів3. 

Також у досліджуваній роботі Д. Г’юма можна знайти, навіть, згадку про повагу до природи 
«Ви не матимете сумніву в цьому, якщо подумаєте, що більша частина краси, яку ми поважаємо 
(admire) у тваринах та інших об’єктах, походить від ідеї зручності та корисності»4. 

Д. Г’юм зробив величезний внесок у дослідження феномена поваги своєю працею, яка 
виражає якісно новий підхід до дослідження моралі. Саме у роботі «Трактат про людську природу» 
ми бачимо одну із перших спроб дослідити саму суть поваги, її природу, особливості та умови 
виникнення. Повага тут хоч і не демонструється як феномен, що проявляється у різних видах, проте 
вже постає складним феноменом, що розкриває себе різним чином у різних соціальних умовах. 

Адам Сміт також звертається до феномену поваги у своїй роботі «Теорія моральних почуттів». 
У роботі вже можна знайти не просто згадки про повагу як елемент суспільних відносин. Повага 
глибоко укорінена у його моральну теорію. Прикладами є те, що згадка про повагу зустрічається 
у багатьох розділах, які присвячені аналізу різних моральних явищ. Так, наприклад, у частині третій 
«Про основу наших суджень, що стосуються наших власних почуттів та поведінки, а також про 
відчуття обов’язку» своєї роботи А. Сміт згадує одразу кілька типів поваги, а саме, оціночну повагу, 
інституційну повагу, настановчу повагу. «Любов і повага (admiration), які ми природним чином 
виражаємо по відношенню до тих, чий характер і поведінку ми схвалюємо, обов’язково змушує нас 
прагнути самим стати об’єктами подібних приємних почуттів і бути таким же люб’язним і 
шанованими (admirable), як ті, кого ми любимо і як шануємо (admire) найбільше»5. Тут чітко 
демонструється оціночна повага по відношенню до тих особистостей, які, на нашу думку, мають 
особливо гарний характер та чесноти. Також повага-турбота як результат спостереження гарних 
якостей людини і нашого особливого ставлення до неї. Далі, у тому ж самому розділі автор 
звертається до інституційної поваги по відношенню до людини, яка є держслужбовцем і має бути 
уособленням справедливості та честі6. 

                                                      
1 Hume, D. (1739–40). Treatise of Human Nature. Book II: The Passions. <http://www.earlymoderntexts.com/assets/ 
pdfs/hume1739book2.pdf> (2018, березень, 25), 188. 
2 Hume, D. (1739–40). Treatise of Human Nature. Book II: The Passions. <http://www.earlymoderntexts.com/assets/ 
pdfs/hume1739book2.pdf> (2018, березень, 25), 189. 
3 Hume, D. (1739–40). Treatise of Human Nature. Book II: The Passions. <http://www.earlymoderntexts.com/assets/ 
pdfs/hume1739book2.pdf> (2018, березень, 25), 224-225. 
4 Hume, D. (1739–40). Treatise of Human Nature. Book II: The Passions. <http://www.earlymoderntexts.com/assets/ 
pdfs/hume1739book2.pdf> (2018, березень, 25), 162. 
5 Smith, A. (1790). The Theory of Moral Sentiments. <http://www.ibiblio.org/ml/libri/s/SmithA_MoralSentiments_p.pdf> 
(2018, березень, 26), 102. 
6 Hume, D. (1739–40). Treatise of Human Nature. Book II: The Passions. <http://www.earlymoderntexts.com/assets/ 
pdfs/hume1739book2.pdf> (2018, березень, 25), 154. 
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У шостій частині «Про характер чесноти» А. Сміт аналізує повагу до загальних норм та 
правил, що корелює з настановчою повагою, наприклад, у тій частині, де автор говорить про повагу 
(respect) до загального правила1. Також тут згадується інституційна повага, яка є проявом любові 
до своєї держави і виражається у повазі (respect and reverence) до конституції та уряду, а також 
у відповідному ставленні до співгромадян. У цьому контексті, можна сказати, що повага до закону є 
також проявом настановчої поваги2. 

На думку А. Сміта, особливе ставлення до людини, якостями характеру якої ми захоплюємося, 
проявляється в особливому типі поваги та пошани. Таке захоплення є атрибутом дружби, яка 
виростає з природнього співчуття, з відчуття, що людина, якою ми захоплюємося, повинна бути 
об’єктом нашої поваги (esteem) та схвалення3. Такий тип поваги можна назвати повагою-турботою, 
адже він виражається в особливому ставленні до об’єкта поваги як до виняткового та сповненого 
чеснот. 

Нарешті, повагу до перешкоди ми знаходимо у тій частині роботи А.Сміта, яка присвячена 
силам страху та гніву. «Командування страху та командування гніву завжди великі і шляхетні сили. 
Коли вони керуються справедливістю та доброзичливістю, вони не тільки є великими чеснотами, 
але і збільшують величність інших чеснот. Однак, іноді вони можуть бути спрямовані зовсім 
іншими мотивами. У цьому випадку, хоч і все ще великі і поважні (respectable), вони можуть бути 
надмірно небезпечними»4. Можна зробити висновок, що тут описується повага до перешкоди у сенсі 
того, що сили страху та гніву мають великий потенціал і є дуже небезпечними, проте викликають 
повагу. 

У дослідженій праці А. Сміта вже набагато більше уваги приділено ролі поваги у моральній 
проблематиці. Повага аналізується як феномен, що по-різному проявляє себе у багатьох сферах 
життях людини. Проте у роботі все ще відсутній чіткий розподіл поваги на типи. 

Отже, підсумовуючи все розглядуване вище, зазначимо, що у цій статті було виокремлено і 
систематизовано різні види поваги у концепціях британських філософів доби раннього Модерну 
(XVI-XVIII ст.) з метою демонстрації еволюції розуміння ними поваги. На підставі проведеного 
аналізу, ми дійшли висновку про можливість проведення кореляції між еволюцією розуміння 
поняття поваги у працях зазначених філософів та еволюцією поваги як феномену у суспільстві того 
часу. Не дивлячись на те, що у досліджених працях немає аналізу поваги як складеного феномену, 
немає чіткого виокремлення типів поваги, аналіз фрагментів текстів досліджених філософів дає 
змогу зробити висновок, що полісемічність поняття поваги – це не штучний концепт філософів, 
а сутність поваги як феномену. 
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THE PHENOMENON OF FREEDOM AND CULTURE 

Freedom is the most important condition that ensures not only a decent life of a person but also 

the dynamics of its culture, conscious aims, and aspirations. Freedom as a "higher value" has 

many dimensions, but it is always associated with culture as a certain system of values. Culture is 

always an area of freedom. The problem of freedom has become particularly acute today, in the 

era of a spiritual deficiency. Frustrations that have led to a spiritual crisis and the loss of cultural 

values are caused by the spiritual crisis of society. The present requires the creation of "new" 

spiritual values. National culture, including freedom, always unfurls in a life full of polarities and 

contradictions. 

Freedom is the embodiment of a national idea, a space for a strategy of national-conscious 

orientations. The purpose of the modern "national idea" is the "ideas of freedom" that 

consolidate the nation. During transitional stages of social development, principal significance 

belongs to the idea that the role of mutual responsibility of people of the whole society 

increases in such conditions, as the necessary term for a freedom of each individual. Ukraine, as 

a state, has crossed its own Rubicon on the path to democracy. But the modernity needs to 

change the models of "paradigmatic thinking". For freedom to be just loved and recognized is 

not enough, it must be continuously "created and reproduced, cultivated and developed"... 
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ 
Сьогодення в Україні, прямо або опосередковано, вказує на розрив поля «культурного 

процесу». Сучасна цивілізація несе загрози, втрати людиною своєї свободи, своєї культури, свого 
життя. Відомо, «свобода» є універсальним виміром людської сутності. І що б ми не говорили про 
неї – цього буде не достатньо для її розуміння. Тому що вона як вища цінність, має багато вимірів, 
але завжди пов’язана із культурою як «системою цінностей»… 

Процес трансформації українського суспільства, визваний сьогоденням, закономірно 
ставить на перше місце, перш за все, необхідність радикальних змін «соціальних орієнтирів», 
переоцінки «норм і цінностей» самого життя людини. Так людська діяльність через суб’єктивно-
мисленнєву активність опосередковує чуттєвий зв’язок індивіда з природою і створеним нею 
світом. Через цей зв’язок, в свою чергу, трансформуються матеріальні властивості предмета 
в предметний зміст людської чуттєвості і культури, в силу чого остання виявляє себе і як 
об’єктивна даність предмета, і разом з тим як іманентна властивість предметно-практичної 
діяльності, що здійснюється людиною. 

Бажання до вищих стандартів життя та культури, це «воління» нації сьогодення… Тому для 
цього в Україні, як державі, необхідно в найкоротший термін провести «реальні» радикальні, 
глибинні, системні реформи. Так, «наприклад в освіті», потрібно вкрай прививати любов до України 
підростаючому поколінню та виховувати їх на символах «Європейського воління». Це буде сприяти 
бажанню вчитися та оволодівати знаннями. Що це дає?! «Дух» стане стійким і витривалим, бо буде 
готовим постати творцем свого «Я». Він, є рішучість, що знає. Буде демонструвати виправку і буде 
готовий прийняти свою «долю людини як особистості», що набере рішучості. 

У нас на очах принципово змінюються наші усталені смислові уявлення про «цінності життя», 
про «свободу», про «культуру». І це дуже важливо. Потрібно відмітити, що сама «культура» не 
гарантує існування свободи. Але відомо, що початок формування нації і національної свідомості 
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обумовлений завжди наявністю культури, що є передумовою кожного організованого національного 
руху, який домагається національної свободи. 

РЕЗУЛЬТАТИ ТЕОРЕТИЧНОГО АНАЛІЗУ ПРОБЛЕМИ 
Сьогодення показує, що «проблема» свободи людини її культури, це вічна проблема. 

Культура, як атрибут самосвідомості особистості, в своєму предметно-фактологічному значенні, 
орієнтуючи індивіда на вибір (в силу необхідності цілепокладання), образу свободи, робить останню 
сенсом життя. В його пошуках людина виявляє себе в якості проблеми, вирішення якої «потребує» 
всього життя. Без виникнення в життєдіяльності індивіда цінностей, котрі він визнає або може 
визнати такими, що повідомляють сенс його життя, він не може правильно функціонувати. Останнє 
означає, що він (індивід) не може не бути втіленням єдності сущого і належного, живою межею між 
буттям і цінностями, які надають йому смисл; людська суб’єктивність перетворюється в «ніщо», 
поскільки пошуки сенсу життя позбавляють завершеності, самодостатності і задоволеності «Я», 
створюючи рух, негацію, зусилля в подоланні розриву і зміни власного буття. Зазначимо, що 
свобода як цінність в першу чергу вона пов’язана з культурою як системою цінностей. Тому, 
обґрунтування свободи витікає з розуміння культури, як позитивного змісту людської свободи. 
Дійсно, людина насамперед реалізує в своїй діяльності те, що виступає для неї певною цінністю. 
Отже, коли свобода як мета покладається людиною, тим самим вона стає цінністю і вибирається 
індивідом, поскільки при всій своїй зовнішній даності стверджується як щось невід’ємне від 
внутрішнього ядра його суб’єктивності. 

Формування цілей. Метою статті є необхідність проаналізувати зв’язок «феномена» культури 
та свободи. Свобода, забезпечує динаміку розвитку культури. Культура завжди є сферою свободи та 
відповідальності. Успішне цілепокладання свободи людини, завжди приводить її до осмислення 
свого значення, своєї мети. Сама мета завжди народжується в безпосередньому контексті 
предметної діяльності, існуючи спочатку як ідеальний задум, що отримує в подальшому предметну 
реалізацію, де цінність свободи людини знаходиться в світі наявно сущого – як те, що в повноті 
своїй безумовно виходить за рамки її індивідуальної перетворювальної активності. 

Відомо, висування цілей дозволяє людині осмислювати зовнішню реальність з точки зору 
корінних проблем власного існування, при цьому ціннісний вибір являє собою інстанцію, в аспекті 
якої людський суб’єкт осмислює саме це існування, визначає кінцевий смисл свого життя і 
діяльності. Відповідно, реалізація цілей приводить, в кінцевому рахунку, до їх «зняття» в якості 
засобів, що «являють собою предметно-практичне втілення всезагального способу зв’язку 
одиничних предметів, включених в коло людської діяльності» 1. 

Разом з тим цінність як феномен, смисл якого полягає в ньому самому, і як основа 
культурного самовизначення людини має значення саме в своїй безпосередній даності, і тому 
не може бути опосередкована в процесі перетворювальної діяльності, не втрачаючи разом з тим свій 
ціннісний статус. В сфері свідомості, як умови позитивної реалізації свободи, де кожний вчинок 
набуває значення тільки в певному ціннісно-смисловому контексті більш рельєфніше виступає 
феномен унікальності, неповторності, різноякісності культурної творчості. 

Вищі цінності будь-якої культури і вироблені нею специфічні форми спілкування в часі і 
реальній історії не виступають як крайності, що заперечують одна одну, а утворюють в своїй взаємодії 
розгалужену, багатовекторну «тканину» діалектики соціально-культурного розвитку, в якій, однак, 
постійно прослідковуються, а інколи і вступають в конфлікт протилежності відтворення й повторення, 
єдності і багатоманітності тощо (котрі в рівній мірі характеризують історичну специфіку людського 
буття в світі). Якщо для характеристики різноманітності форм культурної самосвідомості людства 
можна вжити поняття «поліфонізм» (глибоко осмислене в працях М.М. Бахтіна), то ефект співпадання 
ціннісних орієнтацій, властивих цим формам культурної самосвідомості, мабуть, логічно було б 
визначити як явище міжкультурного резонансу: кожна культура актуалізує ті пласти сукупного 
ціннісного досвіду людства, котрі в найбільшій мірі співзвучні її вихідним ціннісним установкам, що 
складаються на основі не тільки певних суспільно-економічних факторів, але й визначаються 
культурно-політичними реаліями і духовною ситуацією часу. 

Проблема набула особливої гостроти сьогодні, в епоху дефіциту духовності. «Мислення» є 
дією, котра вже «в період свого становлення проявляє себе як специфічне, відмінне від всіх 

                                                      
1 Малахов, В.А. (1984). Культура и человеческая ценность. Киев: Наук. думка, 63. 
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досуспільних форм, ідеально-діяльне відображення дійсності. Свідомість, як «суспільна форма» 
відображення, характеризує цілеспрямованість, вибірковість. Національна свідомість характеризує 
визначення в національній ідеї. Мислення фіксує не будь-які сторони дійсності, не все, що 
потрапляє в поле зору, а лише те, що пов’язано з інтересами людського впливу на буття, тобто 
схоплює «конструктивно-технологічний» принцип речей і явищ»1. 

Розчарування в ньому приводить до духовної кризи і втрати ціннісних вимірів культури. Якби 
дух ввів в оману, а віра в розум, мислення, у його здатність прогресувати підупала, то залишилися б 
тільки влада і сила. 

В даній ситуації зазначимо думку Е. Гуссерля, який наголошував, що коли втрачає свою силу 
віра в могутність розуму, яка у філософській боротьбі людства приводила до дедалі чистішого 
самоусвідомлення і перетворювала людину на людство, а зовнішній світ у Царство Боже на землі, – 
людина віддається егоїзму, політично ж вона віддається молохові влади. Так звана «реальна 
політика», яку прийнято вважати політикою, що спирається на здоровий глузд, є виявом 
практичного, небезпечного скептицизму, вона «дає політичним й економічним вождям, охопленим 
жадобою влади, вважати їхні цілі, засоби, витвори розумними й гідними похвали. По суті ж вони 
ображають розум і всі зроджені ним імперативи»2. 

Коли прогрес в напрямку «культури розуму» затримується (внаслідок зневіри у розум), то 
починає домінувати егоїстична ідея народу як егоїстична ідея влади в їх національному варіанті. 
В силу цього дух стає інструментом, він підпорядковується владі. Все: наука, мистецтво і будь-яке 
духовне багатство, що може розглядатися як абсолют, стає або об’єктом національного 
обожнювання, або перетворюється в ринковий товар й витвір влади, засіб влади. В результаті 
втрачається не тільки цінність духовності, але й сенс життя перетворюється в обезцінене 
споживання. Тому так важливо зберегти культурно-духовний зміст національної свідомості, в її 
прагненні до свободи. 

Наслідок духовної кризи – суспільство, зорієнтоване на успіх, яке прагне дедалі більших 
досягнень, яке трактує світ виключно через речі, які треба опанувати й контролювати. В результаті 
«на місці «живої» культури виникає цивілізація; вторинне культурне життя; зовнішня оболонка 
традиції, яка втратила внутрішній сенс формування й вироджується у позбавлену вартості 
рухливість; ерзац-культура; несправжня культура, здрібнілі цінності»3. 

Тобто перед нами тривога гуманістичної думки за переродження людини в умовах 
бездуховності, прагнення зберегти і надалі культивувати «людські якості». В даному випадку 
цінності національної культури, в тому числі і свобода, здатні виступати як фактор, невіддільний від 
внутрішнього ядра самої людської суб’єктивності. Те, що людина любить, в чому знаходить сенс 
життя – повертає в «невід’ємну сутність свого буття» (Л. Фейєрбах), в котре входять створені і 
вистраждані людством національно-культурні цінності. Якщо б вони зникли, то зміст самого буття 
людяності в чомусь виявився б іншим. 

Підкреслимо, що позитивне функціонування цінностей культури передбачає безпосередню 
предметно-життєву здійсненість, духовно-чуттєву розкритість даних цінностей перед людським 
суб’єктом. В силу цього важливе значення має можливість вибору свободи певного спрямування 
думки, тобто свободи вибору об’єкта мислення. Ним може бути будь-яке явище чи предмет світу, 
будь-яке поняття, судження чи ідея. Людина повинна мати можливість мислити про все, про що 
забажає, поскільки не може бути обмежень ні на предмет мислення, ні обмежень у мисленні. 
Свобода думки означає разом з тим свободу її суб’єкта, яка полягає в можливості кожного 
мислячого суб’єкта обирати собі будь-який спосіб і метод мислення. З цим пов’язана проблема 

свободи вибору мислячим суб’єктом форми думки як межі здійснення процесу мислення. Все це 
виступає як духовна свобода і є одним із невід’ємних атрибутів духовного життя. Вона може бути 
обмежена, але ніколи не може зникнути зовсім, вона невід’ємна від людської особистості. 
Створення духовних цінностей потребує свободи (в першу чергу свободи творчості), через яку 
відбувається відбір, а він можливий лише тоді, коли є свобода, тому й культура реалізує свої 
світоглядні потенції тільки за умов свободи. 

 
                                                      
1 Бычко, В.В. (1976). В лабиринтах свободы. Москва: Политиздат, 31. 
2 Краснодембський, З.(2000). На постмодерністських роздоріжжях культури. Київ: Основи, 45. 
3
 Краснодембський, З.(2000). На постмодерністських роздоріжжях культури. Київ: Основи, 46. 
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Сьогодні актуальними є інтерпретації свободи та її відношення до влади як сили, що 
позбавляє «феномен свободи» ціннісного значення. Філософи постмодерністського спрямування 
(М. Фуко, Ж. Делез, Ж. Дерріда, К. Апель, Р. Рорті та ін.) вбачають дану втрату в пануванні 
в європейській культурі «метафізики есенціалізму» (метафізики буття як присутності). Саме вона 
нав’язує європейцям політику «есенціалізації людської екзистенції», тобто практику 
підпорядкування людської екзистенції тому або іншому «непохитному» набору метафізичних 
сутностей, форм, еталонів, стандартів. Відносини влади, зрозумілі неінструментально (тобто 
нетотожні з топосом економічних, когнітивних, пізнавальних, національних, етнічних, статевих та 
інших відносин), виявляються одночасно інтенційними і несуб’єктивними. Вони – інтенційні в тому 
розумінні, що не існує влади, яка б не здійснювалася у вигляді ряду намірів та цілепокладань. 
Вони – несуб’єктивні, поскільки неінструментальна влада далеко не завжди виявляється 
результатом вибору, або рішенням індивідуального суб’єкта. З врахуванням цих двох особливостей 
влади стає зрозумілим, що пошуки абсолютного центру влади, котрий був би відповідальним за її 
раціональність, позбавлені будь-якого сенсу, поскільки немає і не може бути таких особистостей або 
соціальних співтовариств, котрі могли б всю повноту влади спрямувати на контроль «тіла» і духа 
суспільства. 

Разом з тим влада має дискурс «загального над індивідуальним». Підвищуючи статус одних 
соціокультурних практик і дискримінуючи статус інших, процес «есенціалізації людської 
екзистенції» неминуче лімітує свободу особистості, регламентує вільне розгортання людського 
буття, особливо в його національному вимірі. Він завжди нав’язує існуванню людини якусь «єдино 
правильну» систему нормативів, типів контролю, піддає історичний процес становлення людського 
буття насильству, маніпуляції, репресії. В результаті всього те, що звичайно називають 
«культурою», виявляється не природним результатом розвитку свободи, не підсумком вільного 
становлення людської екзистенції, а продуктом соціальної інженерії, тобто штучного 
конструювання дійсності у відповідності з тими чи іншими нормативами. 

Зазначимо, ніяке виробництво знань не в змозі підмінити собою владу над душею, духом 
індивідів співтовариств, які продукують ці знання. В зв’язку з цим саме поняття свободи повинно 
відповідати сучасному стану речей, тобто зміна владних відносин веде до зміни в розумінні 
феномену свободи. Класична метафора свободи як полярної протилежності насильству, примусу, 
гнобленню передає лише деякі і дуже поверхневі її особливості. Головний недолік раціоналістичної 
версії свободи полягає в тому, що в ній суб’єкт «волюнтарно постулюється творцем тієї або іншої 
метафізичної системи і не може розглядатися як агент реальних соціокультурних дій. Такий суб’єкт 
не є результатом соціальних, економічних, політичних, культурних, духовних, релігійних, 
лінгвістичних та інших практик»1. А таке розуміння суб’єкта продукує спрощене уявлення про 
процес історичної духовної емансипації людства. 

Таким чином, свобода виглядає набагато складніше, ніж тільки як полярна протилежність 
насильству, примусу, детермінізму. Потрібно дослідити, як говорить М. Фуко, практики 
самореалізації індивіда та іманентно властиву цим практикам логіку. «Я досліджую ті стратегії, 
дотримуючись яких індивіди через свою боротьбу, свої конфронтації, свої проекти вільно 
конституюють самих себе як суб’єктів здійснюваних ними практик, або ж навпаки, – відмовляються 
від практик, котрі їм нав’язують владою. Я зберігаю тверду віру в людську свободу» 2. 

Відносини влади розуміються як такі, котрі мають місце тільки між суб’єктами соціальних 
дій. Тобто у топосі владних відносин суб’єкт завжди має деякий спектр можливостей протидіяти 
владі у ствердженні своєї свободи. І ці можливості ґрунтуються на духовних статусах суб’єкта, 
сформованих свідомістю. 

Таким чином, владні відносини демократичного характеру повинні надавати «вплетеним» 
у них суб’єктам та соціальним співтовариствам деякий спектр можливостей опору детермінаціям, 
що виникають внаслідок даних відносин. У цій складній взаємодії свобода виникає як умова 
можливості для здійснення влади. Там, де немає свободи, можлива не влада, а насильство. 
Подолання цих суперечностей активізує особистість, поскільки, як зазначав К. Ясперс, «зміст 

                                                      
1 Соболь, О.М. (2000). Деконструкція метафізичної концепції свободи. Актуальні філософські 
та культурологічні проблеми сучасності: зб. наук. пр. Київ: Вид. центр КДЛУ, 42. 
2 Соболь, О.М. (2000). Деконструкція метафізичної концепції свободи. Актуальні філософські 
та культурологічні проблеми сучасності: зб. наук. пр. Київ: Вид. центр КДЛУ, 43. 
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свободи і відкривається в житті, переповненому полярностями і суперечностями». Цінність свободи 
губиться там, де від полярностей відмовляються на користь обмеженостей (в соціальних та 
мислительних конструктах, які виправдовують устрій влади як один з полюсів, що видає себе 
за ціле). Особистість здобуває свободу там, де «ми відкриті, де зберігаємо дані нам можливості 
в напруженні протилежностей, де в ході ситуацій, які міняються, приймаємо рішення, виходячи 
з наших історичних витоків, і неупереджено сприймаємо буття в його новому змісті»1. 

В такому контексті здійснюється свобода конкретної особистості, що сформувалася в світі 
перед образом певних духовно-свідомих цінностей, серед яких чільне місце належить 
національному. 

Одночасно потрібно враховувати, що людина не досягає свободи, спонтанно здійснюючи 
себе; вона стає вільною, якщо спрямовує цю спонтанність в сторону персоналізації світу і самої 
себе. Отже, між існуванням і свободою з’являється «нова інстанція, та, котра відділяє ще 
здійснившу себе особистість, яка тільки що виникла завдяки життєвому пориву, від особистості, що 
визріває в результаті своїх дій і набирає силу в індивідуальному і колективному досвіді»2. 

Тобто свобода не «випромінюється» спонтанно, а має своє призначення, покликання. Без 
покликання порив, поклик свободи згасає. Вона вимагає «глибини людської комунікації між 
сущими в своїй самості одиничними людьми і свідомою діяльністю в ім’я свободи суспільних умов 
через сумісне розуміння і формування волі»3. 

Зауважимо, що однією з важливих передумов дієвості ідей є забезпечення інтерсуб’єктивності 
(загально значущості) ідеї. Йдеться про таке формування ідеї, яке робить її зрозумілою та 
прийнятною для інших людей або для певної спільноти. В нашому випадку це мова йде про 
національну ідею. Вона належить до тих, які відкриває не тільки разум, але й «серце» – (Б. Паскаль). 
В силу цього усвідомлена національна ідея як ідеал є способом «узгодження індивідуальних 
розумінь у процесі спілкування та, відповідно, єднання індивідуальних воль в єдину колективну 
волю»(В. Лісовий). Свобода є втіленням національної ідеї, простором стратегії актуалізації 
національно-свідомих орієнтацій. 

Підкреслимо, що свобода – це рух людини в часі, її невтомний дух у виявленні і боротьбі 
з «моїм відчуженням, зі всіма тими обставинами, в яких я, подібно об’єкту, потрапляю під владу 
безособистісних сил»4. 

Цей рух можливий в мисленні завдяки усвідомленню, яке дає нам уявлення про істинну 
цінність. Прагнучи ні в чому не допускати остаточного роз’єднання, розум хоче подолати 
альтернативи розсудку, зв’язуючи те, що він одночасно доводить до «останнього ступеня 
полярності: світ, трансцендентність, науку і віру, структурування світу і медитацію вічного буття»5. 
За допомогою свідомості розум «проникає» в цінності «олюдненого» буття, тобто в культуру, стає 
умовою усвідомлення особистісного бажання свободи. В силу цього свобода виступає подоланням 
власного свавілля, тобто співпадає з «внутрішньо наявною необхідністю істинного», поскільки 
«домагання свободи означає бажання діяти не свавільно або із сліпого підкорення, а в результаті 
розуміння»6. Головне в цьому діалектичному русі – усвідомити, що свобода здійснюється лише 
в співтоваристві людей. Вільна людина та, до якої звертається світ і хто відповідає на його заклик; 
це – відповідальна, мисляча людина, наповнена самосвідомістю свого «Я» в динаміці культурних 
цінностей. Спрямована до цієї мети свобода не ізолює людей, а об’єднує їх, не веде до анархії, а є 
вірою в первинному смислі слова. Вона «не буття особистості, але засіб (спосіб), завдяки якому 
особистість є все те, що вона є, і є повнішою, чим якби вона йшла за необхідністю»7. В результаті 
людина здобуває своєї вищої цінності, а її рефлексії за своєю суттю «стають набутком спільноти, 
вони поширюються в суспільному русі, чинять суспільну дію, а в ідеальній помежовій ситуації 
визначають напрямок волі спільноти, напрямок її самоформування й переформування…»8. 

                                                      
1 Ясперс, К. (1994). Смысл и назначение истории. Москва: Республика, 168. 
2 Мунье, Э. (1999). Манифест персонализма. Москва: Республика, 502. 
3 Ясперс, К. (1994). Смысл и назначение истории. Москва: Республика, 168. 
4
 Мунье, Э. (1999). Манифест персонализма. Москва: Республика, 503. 

5 Ясперс, К. (1994). Смысл и назначение истории. Москва: Республика, 169. 
6 Ясперс, К. (1994). Смысл и назначение истории. Москва: Республика, 167. 
7
 Мунье, Э. (1999). Манифест персонализма. Москва: Республика, 504. 

8
 Краснодембський, З.(2000). На постмодерністських роздоріжжях культури. Київ: Основи. 
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Людина – єдиний господар цього світу, міра всіх речей і джерело всіх цінностей. Внаслідок своєї 
творчої сили вона швидше нагадує великого митця, ніж науковця: розуміння реальності полягає 
в тому, щоб створювати в ній порядок, а не в тому, щоб відкривати порядок, який у ній вже існує. 
Про це свідчить прогрес знання про свідомість, яка опредмечуючи культуру, вказує на історичну 
умовність будь-яких людських цінностей, що знову ж таки активізує роль духовності суб’єкта 
у виборі смисложиттєвих ідеалів, одним з яких і виступає свобода. 

Таким чином, людська суб’єктивність є внутрішнім змістом суспільно-культурного індивіда, 
поскільки конституює його діяльність і виступає умовою розвитку соціальної об’єктивності. 
Суб’єктивне, реалізоване в бутті, перетворюється в активізацію мислення, котре як центр духовного 
існування визначає цінності життя людини в процесі її самостворення. Одним з найважливіших 
духовних артефактів свідомості виступає свобода, яка забезпечує не тільки динаміку культури, але й 
вільно вибраних, свідомих цілей та ідеалів суб’єкта. Визначення свободи як основної константи 
загальнолюдської культури і мети самовизначення передбачає напругу всіх суб’єктивно-
мислительних зусиль по цілепокладанню і волевиявленню. Імперативи світоглядно-культурних 
смислів в образі свободи характеризують специфічну здатність людини сприймати і перетворювати 
соціально-культурну дійсність в необхідну для себе форму, в якій реалізується екзистенціальний 
зміст самовизначень. Особистість здобуває свободу та відкриває для себе її зміст там і тоді, коли в 
перманентності ситуацій в силу духовно-суб’єктивних активацій здатна прийняти рішення для 
створення нового змісту свого вільного буття. 

Таким чином, гуманістично-культурні інтенції реального буття розкриваються через динаміку 
духовності, котра в кожний момент історичного існування соціуму постійно народжується у потоках 
думок, вражень, уявлень, почуттів минулих і сьогоднішніх поколінь. «Духовність людини» є 
умовою її специфічно-унікального існування як суб’єкта діяльності. По відношенню до дійсності 
суб’єкт не тільки розкриває її зміст в силу свого впливу на неї, але й засвідчує власне існування 
в якості діючого й усвідомлюючого. Феномени духовності у своїй сукупності й взаємозв’язку 
з цінностями утворюють певну реальність «життєвого світу», відкриту у всіх напрямках на всіх 
глибинах для дій рефлексії. Вони здатні зробити дійсність виразною, чітко виявленою у всіх 
відношеннях і властивостях. 

Феноменологічний дискурс в онтології людських цінностей дозволяє стверджувати, що 
«життєвий світ» є одночасно культурно-історичним світом, образом (ейдосом) світу, яким він 
виступає в свідомості різних людських спільностей на певних етапах історичного розвитку. 
Об’єктивність соціального світу може здійснюватись за рахунок аксіологічних активацій 
«життєвого світу», які в стосунках із суспільством та світом в цілому набагато глибші за будь-які 
детермінації суджень і визначень. «Життєвий світ» – це світ, який ми переживаємо. Він передбачає 
ідеал автономної людини, яка може сформувати не тільки саму себе, а й увесь людський світ в його 
соціокультурних контекстах. Невід’ємність раціонально-ірраціональних інтенцій «життєвого світу» 
від процесу трансцендування виокремлює духовність як спосіб і сенс життєдіяльності. 

«Свідомість» – це не тільки можливість ідеального відтворення дійсності, а 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». Суб’єктивна самовизначеність реалізується у відкритій 
феноменологією можливістю зміщення центру дослідницького інтересу стосовно свідомості з її 
теоретико-пізнавальних здатностей до умов «буття в світі». Аналіз внутрішньої складності 
духовного 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». Здобуваючи внутрішнє трансцендентне життя, особистість стає спрямованою 
на світ і до «інших» особистостей; йдучи по шляху універсалізації, вона з’єднується з ними, 
поскільки «інші» не тільки не обмежують, але й обумовлюють її існування і духовне сходження. 

Аналіз «проблеми духовності» наприклад: в персоналізмі, класичному та позитивному 
екзистенціалізмі показує, що людина – це споконвічний духовний пошук «дійсного» буття, 
постійний вихід за межі «наявного» буття до виявлення екзистенційно повного сенсу життя, одним 
із основних вимірів якого є світ «національно-культурного» буття. В ньому людина набуває 
спроможності до життя духовного, яке найбільш повно реалізується в ціннісних вимірах. 
В самоздійсненні «Я» суб’єкт створює неповторний образ і означення сенсу власного існування, 
отримує здатність до реалізації своєї індивідуальної свободи. В результаті виникає людська 
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особистість, котра володіє позаматеріально-тілесними характеристиками й унікальними 
особливостями, що знаходять безпосередній вияв у духовності національної свідомості, в якій 
конденсується багатство індивідуально-суб’єктивного світу. Події,які відбуваються в житті 
конституюються всередині досвідносмислової сфери духовності. Їх «контурність» обумовлюється 
структурою діяльності, визначеної параметрами духовно-ціннісних прагнень. Суб’єктивація смислу 
діяльності визначає вибір людиною певного образу, яким можуть виступати різні артефакти, і серед 
них – свобода. Вона є найважливішою умовою, що забезпечує не тільки динаміку культури, але й 
вільно вибраних, свідомих цілей і прагнень особистості. 

Висновки і перспективи подальших досліджень. Історія людини, це вічна проблема, бо це 
проблема нічого іншого, як свободи. Свобода, як основна константа загальнолюдської «культури і 
мети духовного самовизначення», передбачає напругу всіх суб’єктивних зусиль, і в першу чергу 
волі нації… Імперативи світоглядно-культурних смислів в образі свободи характеризують 
специфічну здатність свідомості людини сприймати і перетворювати природну і соціальну дійсність 
в необхідній для себе формі, адекватній суспільному характеру дійсності. У статті акцентована 
увага на тому, що «культура» як атрибут самосвідомості особистості в своєму предметно-
сутнісному значенні, орієнтуючи індивіда на вибір образу свободи, робить останню сенсом життя. 
При цьому «свобода як вища цінність», є невід’ємною від індивідуальної суб’єктивності – 
внутрішнього ядра свідомості. Важливим аспектом проблеми свободи є «духовна свобода», котра 
може бути обмежена зовнішньою необхідністю, але ніколи не зникає, поскільки невід’ємна від 
особистості. Людина тоді стає вільною, коли спрямовує спонтанність своїх дій в сторону 
персоналізації світу і своєї «свідомості»… 
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AXIOLOGICAL ROLE OF LANGUAGE  
PHILOSOPHY IN THE CULTURE OF A NATION 

The research aims to define the main trends in the synthesis of philosophical, cultural and 

linguistic grounds of language functioning as a social cultural phenomenon with represented 

points of view, approaches and opinions on language problems with historical philosophical, 

philosophical linguistic and philosophical anthropological prerequisites being taken into 

consideration. It also aims at analyzing and revealing an organic unity and mutual influence of 

existence, thought, speech and language in different spheres of human life. Methodological 

basis of the research bears a complex interdisciplinary character. Comparative and hermeneutic 

analyses served as the main methodological grounds, alongside with analogy and synthesis 

method for better understanding of the subject of philosophical analysis. Scientific novelty: the 

use of a conceptual approach to the investigation of philosophical and linguistic problems of 

language functioning has been suggested and explained on which basis a traditional topicality of 

theoretical and practical studies of language philosophy has been reconsidered. An urgent 

necessity for stronger motivation, arousing and supporting interest to learning a native language 

has been revealed, the necessity to solve a problem of interrelation and interaction of language 

and culture has been proved. On the grounds of comparative linguistics we have investigated the 

connection of language with the formation of the nation’s spiritual force, distinctive way of 

peoples’ life and inner structure of its language and national spirit. Conclusions: the given 

research allowed not only to identify new aspects of language functioning but also to 

considerably expand the subject matter of linguistics and language philosophy as a means of 

grasping possible solutions for the problems connected with a harmonious development of the 

nation’s spirituality where a nation’s language is one of the most distinguished factors of its 

spiritual culture. 

Keywords: language philosophy, philosophical linguistic concept, linguistic turn, language 

formation, language forms, national spirit, nation’s spiritual force. 

Introduction. Over the last decades we have been tracing an increased interest towards the issues 
concerning language and its influence upon the formation of distinctive culture, education and upbringing; 
formation of national identity; ideas of inseparable connection between a peoples’ spiritual life and its 
language. It is not only life the language reflects, but also way of thinking of the nation, it indicates 
a peoples’ worldview, its values and traditions that is why it is intimately linked to its national culture, its 
spirituality. Language studies are rather wide and concern not only linguistic but also cognitive aspects. 
Within such an intricate framework of content issues an accent should be placed on the analysis 
of philosophical problems of linguistics, which is language role in personality development. 

Philosophical analysis of the main conceptions and problems concerning language philosophy have 
found their comprehensive coverage in a range of studies in the field of theoretical language studies, 
linguistics and language philosophy, among which one should mention works by M. Bakhtin, 
A. Wierzbicka, L. Wittgenstein, Hans-Georg Gadamer, V. von Humboldt, E. Husserl, W. Quine, 
Ch. Morris, Ch. Peirce, O. Potebnia, P. Ricoeur, E. Sapir, F. de Saussure, B. Whorf, J. Habermas, 
N. Chomsky, etc. However, the system of arguments concerning the most significant issues in the modern 
linguistics in their worldview, methodological and social cultural aspects needs to be specified. 

Aim. The article aims at defining and reconsidering some topical issues of language philosophy with 
the main focus put on their discussion analysis as well as revealed in the research interrelations of language, 
thought and reality, language and national culture, language not only as a means of communication but also 
as a cognitive process. 
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Main material outline. Language philosophy embraces a rather wide circle of theoretical issues 
concerning the nature of a language, thought and language, knowledge and cognition interrelation. 
However, scientific research of language philosophy seems to be incomplete without turning to a brief 
historical outline of the main conceptions and problems concerning this issue, which is why we shall dwell 
upon the traditional language philosophy problems in more detail. 

Human language is considered to be an ordinary phenomenon of everyday life, thus, few people ever 
think about its definition. Since the moment a human being was born, he has existed not only in nature but 
also in society which engages him in its traditions. According to E. Sapir, language is a human activity, a 
product of a long-lasting social use. «Language is a purely human and non-instinctive method of 
communicating ideas, emotions and desires by means of voluntarily produced symbols. These symbols are, 
in the first instance, auditory and they are produced by the so-called «organs of speech»1. 

Philosophical reflection on the language role in human culture took place for centuries. Thinkers of 
many epochs took great efforts investigating language, its nature and structure, coining grammatical forms 
and rules for notions that sometimes experienced mistakes and errors concerning language, human nature 
and inaccurate ways of cognition. Thus, as a result of long-lasting relations between linguistic and 
philosophical thought in the XX century, language philosophy was firmly developed later becoming one of 
the major disciplines, which caused a linguistic turn that influenced a paradigmatic basis of philosophizing. 
Linguistic turn is based on the linguistics F. de Saussure defined as a science about language which had 
passed three stages in its development, where the start was made by «grammar, a logic-based discipline 
which was deprived of a scientific and objective point of view on the language as it is. Another stage lay in 
emerging of philology and beginning of a «philological» school existing today. The third stage is connected 
with a new possibility to compare languages which served as a basis for founding comparative philology 2. 

In this respect, one should mention the fact that linguistics is closely connected with other sciences 
which borrow and exchange data with each other, though, one should not mix sciences, one should 
differentiate between them. Thus, for instance, one should differentiate linguistics from anthropology, as 
the latter studies a human being as a zoological species, whereas language is a social fact. An astonishing 
variety of language systems existing in the world convinces us in an incredibly long life of human spirit 
(B. Whorf) 3. It should be noted that the main task of the linguistic theory lies in the necessity to change 
intuitive ideas into a strict and objective approach where a linguistic level is a method of statements 
representation targeting at creating a vocabulary of symbols (N. Chomsky)4. 

Generally speaking, it seems impossible to ignore the findings of philosophers-analysts, 
phenomenologists, and so on in the process of reevaluating some transformation of philosophic beliefs on 
the nature of consciousness, on interrelation of consciousness and language, as such sciences as semiotics, 
cybernetics, artificial intelligence theory, game theory, modal logic, which were actively investigated by 
scholars of the XX century, are in this way or other involved in the language science. At this very period 
language philosophy becomes more topical as a result a disappointment with positive scientific philosophy 
of late Romanticism. This was the period when structural linguistics (F. de Saussure, L. Bloomfield), 
«Japhetic theory» (N. Marr), linguistic relativity (E. Sapir, B. Whorf), generative grammar (N. Chomsky) 
came into being. 

A turn in language philosophy is connected with the most prominent figure of the XX century – 
L. Wittgenstein who laid the foundation of the two most influential trends in analytical philosophy, 
i.e. logical atomism and linguistic analysis of everyday speech. The scientist believed that the only possible 
way for a philosophical problem to be solved with a help of language intuition is to disappear. 
L. Wittgenstein aimed not at creating a new language conception and a theory of meaning but at obtaining 
a sense of existence, «finding thought expression boundaries», as language overcomes thoughts. 

L. Wittgenstein’s ideas stipulated the formation of philosophy of analysis in its logical and linguistic 
variants. They are still influencing the whole philosophic thought. His philosophical research was 
connected with epistemological, ontological and methodological conclusions drawn on the basis 
of revolutionary ideas of a new status of logic in the process of investigation of language and cognition 

                                                      
1 Сепир, Э. (1993). Избранные труды по языкознанию и культурологии. Москва, 29-32. 
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interrelation. L. Wittgenstein elaborated a figurative language theory, that is language reflecting reality, and 
provided the underlying language theory – knowledge as a correlation of logical language means of 
knowledge expression and knowledge itself characterized by their mutual determination. Expressing his 
opinion on limited language possibilities, L. Wittgenstein chose an extralinguistic means. His dressed his 
language criticism into a logical shape as G. Frege had done, and into logical atomism as B. Russell, 
explaining it by the fact that the reason for setting these problems lies in misunderstanding of our language 
logic. Almost each language act by L. Wittgenstein is distinguished and memorized by its extraordinary 
character, and his conception contributed a lot of completely innovative things in the field of language 
pragmatics. The scholar took into consideration certain mental processes connected with language functions 
the latter cannot exist without, i.e. comprehending and second-guessing. Our language would be dead 
without these mental processes 1. 

Language issues, similar to those of L. Wittgenstein’s, interested not only his contemporary 
philosophers but also writers and men of letters. Most of them (K. Kraus, F. Kafka, F. Mauthner) were 
concerned about the loss of faith in the omnipotence of the language which does not function as 
a communicative means, but as a means of concealing thought and nonsense, containing a lot of misuse. 

However, L. Wittgenstein chose another way, aiming his research at sentences where a sign-sentence 
is a thought, a thought is a meaningful sentence, a unity of sentences is a language. A human being is able 
to build a language which allows him to express any meaning. Everyday language is a part of human 
lifestyle, where language logic is impossible to be singled out from, as most of the sentences and questions 
take their roots in our misunderstanding of language logic 2. 

No doubt that our interest to the issues of language possibilities, language of morality and aesthetics 
has been enhanced by an increase in their misuse during the period of serious social calamities at the end of 
the XIX – beginning of the XX century. It also affected L. Wittgenstein’s points of view, who remarked 
that language consists of statements which are a model of reality. A human being is capable of comparing 
statements with reality and gives commands to act through the former. Language complexity is stipulated 
by grammar which makes us act in one way in the language sphere and avoid another one, thus fixing the 
level of freedom. «True statements depict reality. Grammar is a mirror of reality. Grammar gives us 
a possibility to express either true or false judgments…»3. 

At his time B. Whorf emphasized the fact that grammar is not simply a tool for reflecting thoughts 
within a system of any language, but vice versa, it forms thoughts by itself, is a program and management 
of a person’s mental performance; it is a means of analysis of his impressions and their synthesis. Thus, a 
thought formation process is not just independent in a strictly rational meaning of this word, it is also a part 
of grammar of any language that is different with different nations, sometimes considerably in the way 
grammar structure of the corresponding languages is different 4. 

It should be mentioned that language philosophy presupposes attitude towards the accepted norms of 
word usage defining ways of human thinking and behaviour. Though, one should not be limited by only 
acknowledging a hypothetical force of philosophical and scientific language and guided by fashionable 
words and slogans, as such a limitation leads to misunderstanding of the most significant form of 
connection, that is connection between language, culture and psychology (E. Sapir). Admitting these 
arguments, one should take into consideration language influence on different human activities not only in 
their use but also in constantly functioning general laws and evaluation of certain phenomena (B. Whorf) 5. 
A search for historically grounded interconnection between language, culture and standards of behaviour, 
establishing priority between language and culture standards can be explained by the fact that developing 
together and having a mutual influence on each other, language nature is a factor limiting culture freedom 
and flexibility, directing their development into a strictly defined way. This happens because language is 
a system and not just a complex of standards. These systems are liable to considerable changes in quite 
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a slow way, whereas many other cultural spheres changes take place comparatively fast. Thus, language 
reflects mass thinking reacting to all the changes and innovations, though it takes place in a weak and slow 
way, while in our mind it happens instantly 1. 

Consequently, there arouses and remains a topical issue how to create an interlacing between 
language, culture and standards of behaviour where the notions of «time» and «matter’ cannot be deduced 
by everybody from their experience in one and the same form, but depends on language or languages nature 
due to whose application they had developed. Speaking about connections between cultural standards and 
language models, one should bear in mind that they are not correlations or direct correspondences. There 
certainly exists a bond between language and other parts of social culture making use of this language. 
Thus, for instance, «manner of speaking» comprises an inseparable part of the whole culture 2. Language is 
closely intertwined with the spiritual development of the humanity stipulating every step of its progress or 
regress, reflecting every stage of its culture (W. Humboldt) 3. 

It is worth mentioning that E. Sapir also dedicated his research to the connection between language 
and culture, turning to language data and considering language as an important part of human culture. 
Language, as well as culture, consists of some elements of different period of their origin, it is characterized 
by both past achievements and findings of recent development. In this respect, language gives us 
a possibility to investigate a sequence of culture changes. Being a means of reconstruction of the past, it has 
three essential advantages over culture. 

«Firstly, language comprises a much more compact and innerly united conceptual and formal 
complex than culture on the whole…Secondly, language changes take place slower… and more smoothly 
than cultural ones…Thirdly, and this is the most significant factor, out of all historical formations language 
is the most self-sufficient and the least able to intrude in the focus of consciousness. It possesses unlimited 
possibilities for adaptation, in other words, for reflecting new conditions, that is why turbulent changes 
in culture are often accompanied by only unimportant language changes. Then it follows that under average 
conditions language is relatively little prone to external influence» 4. 

In view of the above, let us reconsider some special topics of language philosophy such as 
connection between language and thought, language functions, relations between logical and grammatical 
language, language formation. Connection between language and thought is closely bound with language 
skills which are subconscious, automatic and are hard to change, as they are based upon a certain system 
of natural logic where speech is only an external process connected with both information about thoughts 
and their formation 5. 

Alongside with language issues, its bonds with thought, a range of functions closely interlaced with 
language and vital for both society and every person present a great interest. Let us list some of them: 
communicative function (function of communication), cognitive (epistemological) language function – 
a means of world cognition and accumulation of human experience; thought formation (cognitive) function 
of forming and formulating thoughts, a means of human thinking; culture lens; aesthetic; educational, close 
to ethical; ethical function where language is a means of conforming to the standards of behaviour, etc. 
Among the above-mentioned functions the main ones are communicative and cognitive, all the rest are 
supplementary. 

If one should speak about language forms and historical processes of language development, they 
present a great cognitive value in their psychology of thinking, in the life of human spirit, in history, 
progress and evolution. Their value is conditioned by a subconscious and irrationalized nature of a language 
structure (E. Sapir). According to their functional importance, language forms are mainly of an indirect 
character. Such language forms as sounds, words, grammatical forms, syntactic constructions, etc. have 
been learnt by us since our childhood and acquire a certain meaning only when our society agrees to 
concern them as symbols of certain referents. Thus, language forms which have developed in various parts 
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of the world are free and at the same time necessary in such respect when any works of art are free and 
necessary. «Ready-made language forms have an extremely weak connection with social and cultural needs 
of a certain society, though, as any other products of an aesthetic activity they are closely consistent» 1. 
As a language form is national, they are created as they are by nations in a true and direct sense  
(W. von Humboldt)2. 

Languages have inseparably merged into an internal human nature, whereas intellectually unique 
peoples are consequences of their languages. According to W. von Humboldt, it is impossible to trace 
language formation within one’s experience. Not only primary but also modern language formations remain 
incomprehensible for us in the rising point of their origin. Peoples have got an undeniable language 
formation interrelation between language structure and achievements in other spheres of intellectual 
activities, which lies, first of all, in a vital trend harmoniously spread by a language formation force through 
all its parts with a help of the act of conversion the world into thoughts» 3. 

To compare languages and find their attitude towards spiritual power of a nation, one should find 
a source of separate peculiarities uniting them into one organic whole. To achieve it, one should thoroughly 
investigate the form of each language and find out in this way how different languages solve the problem 
of their formation. According to W. von Humboldt’s study, «constant and uniform spiritual activity which 
elevates an articulate sound to thought expression taken in all the entity of its connections and regularity 
comprises a language form»4. So, a language form is not a scientific abstraction, it is an individual impulse 
through which various nations embody their thought and feelings in their language. Whatever the language 
form might be, it will always remain a spiritual embodiment of an individual life of a nation. 

However, under a language form one should not understand only a grammatical form, as the 
difference between grammar and vocabulary has only a practical meaning. For a true linguistic research 
a notion of form lies far beyond the boundaries of word combination and word formation rules 5. 

Comparative linguistics will suffer great losses in case it does not make an attempt to penetrate where 
language is closely connected with the formation of the nation’s spiritual force. A skill to recognize a full 
national spirit will help to understand a unique life of a people as well as its internal language structure. 
Language is a means of internal existence, it is akin to the force of the national spirit and «the stronger the 
spirit influence on the language is, the more logical and richer is the development of the latter… In all its 
tender interlacing it is just a product of a language consciousness of the nation…Languages always develop 
alongside with flourishing of the peoples to whom they are native» 6. 

W. von Humboldt called language the main manifestation of the human spiritual power, pointing at 
the fact that national spiritual structure can both stipulate and interfere with promoting a universal ability to 
create languages. Languages are individual and national creations. «Language is always based on the unity 
of human spiritual force which is impossible to be deprived of any part as it embraces everything. This 
force lies in the peoples…» 7. 

People’s creation of a certain language in which a meaningful and figurative word would generate 
out of civilization viewing, reflecting in itself the clarity of this view, and certainly arouse in its every 
speaker an unbelievable rise of a spiritual energy. Having entered the world history, the language is able to 
trigger a new important era on the way to human development. In this light W. von Humboldt intentionally 
turns to the research of the spiritual structure of the nation’s language, as both language and spiritual 
powers, subsequently developing and being in close relations with each other, comprise an inseparable 
activity of intellectual abilities. Language is not only an external manifestation of the human force, «human 
language is its spirit, and its spirit is its language…»8. One should bear in mind that language is higher than 
a human product and is similar to other products of spiritual activity. While ascending the ladder of 
investigating language varieties, one fact should be taken into consideration, that is, the influence of the 
spiritual beginning on language formation lies through the structure of the human kind and is differentiated 
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by spiritual peculiarities of the nations. Language, which is rich in achievements of previous generations, 
turns into an independent power contributing something new, arousing some certain changes, where 
«beyond the language influence on a person lie regular language forms, and beyond a reverse influence on 
the language lies the beginning of freedom» 1. 

It is worth mentioning that national consciousness reveals itself in the language in two ways: in the 
way of formation of new concepts and in relatively different language variety of a certain kind. Moreover, 
a unique character of national spirit and temper manifests itself in a language structure. A language’s merit 
is a fact that it promotes freedom and means of using various language expressions in which poetry and 
philosophy, beside other sciences, touch the depth of human soul influencing a language internally blended 
with us. Therefore, in their simultaneous gradual and reverse movement languages are able to influence the 
course of progress given to them in a large spiritual household of human race 2. Language is not a mere 
reflection of a person’s world and culture; this is also a significant language function lying in preserving 
culture and passing it from generation to generation. That is why language role is an undeniably valuable 
in the formation of a person, national character and a people and nation. A nation cannot exist without its 
national language, as it starts with its own language. In this regard, if people lose their language, it will 
necessarily lead to the decline of its spirit. Each language is a certain unique worldview, the main feature 
of an ethnic self-identification, 

A person views the world through the lens of his language. Language is a symbol of a people’s life, it 
is an important component of national culture. Being an inseparable element of any national culture, it gives 
a possibility to penetrate into the way of thinking of its culture bearers, having absorbed all the language 
traditions accumulated over the centuries. Hence, the longer the language tradition is, the richer is its 
national culture. 

Not by accident have we referred to such a topical for every Ukrainian issue as language, being a 
social phenomenon maintaining all the life processes of a person. At present, this issue concerns the status 
of the Ukrainian language which was at the periphery of a scientific and business life for ages. It seems 
impossible to overlook this question as a national language is a treasure chest of social and material culture 
of the nation, it reflects national spirit and culture. 

In this respect, one cannot help mentioning the name of an outstanding Ukrainian linguist of the 
XIX century O. Potebnia, whose works concerned a national issue and comprised an entire system of views 
revealing his own philosophical linguistic conception skillfully uniting material basis with its spiritual 
background. The scientist noted that a spirit is an immediate topos of language development in which 
a spiritual beginning obtains a realistic interpretation and can be deduces from the life of a nation, whereas 
language is a specific form of human activity. Thus, O. Potebnia’s language philosophy has become a basis 
for theoretical researches concerning, first of all, such concepts as language and speech differentiation, 
language in the cultural context, in mythology, folk lore and letters. He places language in one more 
substantial relation, i.e. to a people and a nation whose language is a generation and representation of their 
«national spirit». O. Potebnia strongly protested against denationalization and deukrainisation as a spiritual 
corruption. «As eradication of our own people threatens us with the fact that the displaced language could 
extinct that cannot but lead to the loss of a unique ethnical character of the community, as the language 
itself gives an individual feature to both separate people and a nation in general» 3. 

Currently, humanity is concerned about the fact that among the languages existing in the world 
a great number of them are in danger of extinction. To prevent this, following the proposal of UNESCO 
participating countries at the General conference in 1999, it was suggested that February 21 should be 
celebrated as The International Mother Language Day. These actions aimed at attracting public attention 
to preserving and developing of the world linguistic variety as well as strengthening the role of the 
mother tongue as a significant factor of a unique culture. «Language is a spiritual treasure of the nation. 
This is not just a way of human existence, this is what lives in our hearts, our essence, primary sense 
of our being. It is language that creates and defines consciousness, makes a person, disseminates culture 
and history» 4. 
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Scientific novelty. Highlighting philosophical and linguistic points of view, approaches and attitudes 
to the problems of language functioning have served as a basis for reconsidering traditional issues 
of theoretical and practical researches of language philosophy. An urgent necessity to strengthen 
motivation, create and maintain an interest in learning a mother tongue has been grounded, a need for 
solving a problem of language and culture correlation and interrelation has been confirmed. We have also 
investigated the connection between language and formation of the nation’s spiritual force, its unique life, 
internal structure of its language and national spirit. 

Conclusions. Thus, the given article has investigated various approaches and views on language 
functioning aiming at further analysis of this phenomenon with the extended subject of linguistics and 
language philosophy for solving problems concerning a harmonious development of national spirit, 
language and spiritual culture. Mother language, having absorbed national traditions, customs, culture of 
the nation presents its main value component. Therefore, in desire to develop one’s country and language 
one needs to develop and renovate forgotten and sometimes lost heritage of our ancestors and their 
traditions in peoples’ hearts, take pride in one’s own culture and mother language. As language is not just 
a means of communication between peoples but also a tool of mutual understanding, display of affection 
and respect to each other, which proves again the necessity for a further fruitful rethinking, innovative 
analysis of topical issues concerning new investigations in the realm of language and linguistics in both 
theoretical and practical respect. 
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METAPHOR IN ART AS A FORM  
OF COGNITION AND REFLEXION OF REALITY 

Metaphor is considered as a mechanism of image creation in different kinds of art and as 

a specific form of cognition and reflexion of reality. The focus is on the analysis of elements 

in metaphor creation and on meaning transformation processes in metaphor. Metaphor in art 

as a form of cognition and reflection of reality is viewed as an element of both artistic and 

rational knowledge that has an emotional influence primarily through colour, sound, form or 

motion. Forms of human reality cognition, the notions of symbol and signal are considered in the 

article as well as main features of art, denotations engaged in the metaphorical process and 

functions of metaphor in language and art. It is reported that in the metaphorical process 

causative-consequential, spatial-temporal connections, situations, concepts of part and the 

whole, concrete and abstract concepts and signs are actively involved, with the amplification, 

weakening, loss of meaning, as well as the change of the direction of the meaning transition. 

Keywords: art, emotions, forms of reality cognition, meaning, metaphor, symbol, tropes. 

Art is a specific artistic reality that accompanies each level of human evolution and reflects 
the changes which take place in the society. The main mechanism for creating image is metaphor. 

The relevance of this topic is due to the lack of scientific material on generalized approach 
to metaphor from philosophical and anthropological angles despite of the fact that there is a large amount 
of scientific works on metaphor analysis in terms of linguistics. 

The following scholars were engaged in analysing the mechanisms for creating images: V. Asmus, 
J. Piaget, F. Hirenok, A. Losev, S. Horuzhy, L. Meyer and others. 

The goal of the article is to find out which forms of cognition are involved when we use metaphor 
in various forms of art, which elements are involved in metaphorization process, as well as which processes 
arise in the meaning in metaphor. 

Since art is one of the forms of reality cognition, it is advisable to consider other forms of human 

reality cognition and identify the peculiarities of cognition process through art. 
There are such levels of cognition: sensual (empirical), rational (theoretical), and intuition. 

We believe that there are direct forms of sensual cognition (sensation of softness, hardness, etc.) and 
mediated forms. To the latter we may refer, for example, music or poems that transmit certain emotions, 
and if as a result the listener who gets to know the reality through art is experiencing the same emotions as 
the author does, the creator of the work of art has transmitted his emotions, along with the conclusions after 
experiencing emotions, so-called moral with the help of indirect transfer meaning (metaphor) because the 
direct meaning had already been expressed through direct forms of sensual cognition. During the analysis 
of cognition forms the question arises why it is impossible to express everything the person wants to 
convey using the direct meaning. Forms of indirect transmission, besides the metaphor, in our opinion, can 
appear in such phenomena as lies and humour which differ in meaning depending on mentality. It is 
necessary to analyse in which cases and circumstances a person has to use a figurative meaning. It is also 
important to note that at the stage of emotion decoding for those who perceive art additional meanings are 
possible which the creator of an art product did not put into the metaphor or symbol. Thus, we can conclude 
that emotions can only be transmitted indirectly. 

As for the metaphor, it must be emphasized that its peculiarity is in using both forms of sensual 
cognition (image) and rational (inference through analogy). 

Rational cognition operates with signs in form of judgments, concepts, and conclusions. We consider 
that the sign is an integral part of the image. The peculiarity of rational cognition is in logical reflection 
of the properties of objects and phenomena of reality. 

Intuition as a way of cognition is the ability, human capability to understand, to form and penetrate 
into the essence of events, situations, objects with the help of the insight, one-time subconscious conclusion 
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built on imagination, empathy and past experience. From our point of view, intuition can be understood 
as the implementation of the transition law of a quantitative indicator to a qualitative (according 
to G. Hegel). One of the main features of intuitive cognition is its unpredictability1. 

Artistic knowledge differs significantly from other types of cognition being based on the image, and 

not on the concept as for example rational knowledge. So, let’s analyze the phenomena of image and 
concept. An image is a form of object representation2, that is, the reproduction through the sense organs 
with possible changes in information due to certain factors which are capable of distorting the information. 
At the same time the object is replaced by "what it means" (feature, signal, symbol and sign according to 
J. Piaget3). According to J. Piaget, an attribute and a signal are designees (expressions) which incidentally 
differ from their significatum (content) at the level of sensomotor behaviour, and the sign (word) is the 
most compact form of designate. Symbol is a designate (expression) of a higher level but inconvenient for 
logical operations. According to F. Hyrenok, the peculiarity of the symbol is in pointing to the above-reality 
issues4, according to A. Losev, symbol contains image as well as certain content, thus the image and 
content are two essential elements of the symbol5. The concept is a reflection in mind essential properties 
unity, connections and relations of objects or phenomena, thoughts or a set of thoughts, which distinguishes 
or generalizes objects of a certain class on the basis of their general and specific features

6. It should be 
noted that metaphor also highlights and generalizes certain features. Thus, the image and the concept have a 
common element – a feature – by means of which the connections in the image and the concept are 
constructed. The sign is included in the image but is a way of displaying the concept in the language in the 
form of word, also such elements as signal and symbol are present in the image and absent in the concept. 
That is why it is necessary to analyze these elements in more detail. 

A symbol can be defined as a specific sensory image that is interpreted as a sign of an abstract 
concept7. There are two types of symbolization: explicit and implicit. The first one defines a subject image 
as a symbol of an abstract category («river of time»), the second type defines an abstract category 
in a subject image («time flows»). In many languages of the world the symbolism of colour is developed 
in detail, for example, in the Russian language there are examples of symbolism of colour: «black rose 
of sorrow», «red terror», «blue bird of happiness»; at the same time, in different languages the symbols 
of colour may not coincide (blue is a symbol of sadness in English). Unlike signs, symbols are not 
explained but interpreted, and the interpretation of the symbol is rather complicated8. 

Symbols are divided into verbal and nonverbal. Verbal symbols appeal to sensory vocabulary, and 
this type of symbols can be named and depicted, and is a descriptive portrait of an abstract idea. As well as 
metaphor, symbol has a steady (linguistic) character and an individual or authorial (conversational) 
character («a rose of loyalty»). 

The sources of verbal symbolization can be two types of association9: metonymic («Russia is 
the eagle» according to the metonymic formula "coat of arms – country") and metaphorical («blue bird 
of happiness» – happiness is compared with a bird). As for the connections between the designate and the 
significatum in symbol, we note that A. Losev believes in symbol these two concepts "meet", while they do 
not have anything in common with each other10. We can add that taxonomically these concepts are not 
connected but there is an associative relationship between them (metonymic or metaphorical). Difficulties 
in interpreting the notion of symbol arise for several reasons. Symbol is interpreted as any object perceived 
sensory, or as its image or verbal definition within the metaphysical theory of symbols. On the other hand a 
                                                      
1 Асмус, В.Ф. (2004). Проблема интуиции в философии и математике. Очерк истории: XVII – начало XX в. 
Москва: Едиториал УРСС 
2 Философская Энциклопедия (1960— 1970). Академик. <https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/4605/ОБРАЗ> 
(2018, March, 04).  
3 Пиаже, Ж., Пятигорский, А.М. (перев.) (2003). Психология интеллекта. Санкт-Петербург. 
4 Гиренок, Ф.И. (2010). Аутография языка и сознания. Москва: МГИУ, 176. 
5 Лосев, А.Ф. (1993). Очерки античного символизма и мифологии. Москва: Наука, 635. 
6 Новейший философский словарь (1999). Diamonica. <http://ru.dianomica.wikia.com/wiki/%D0%9F%D0> 
(2018, January, 10). 
7 Резчикова, И.В. (2004).Типы лекс.-семантич.трансформации символа в поэтич.тексте. Филол.науки, вып. 4, 58. 
8 Арутюнова, Н.Д. (1988). Образ (Опыт концептуального анализа). Референция и проблемы 

текстообразования. Москва, 129. 
9 Москвин, В.П. (2012). Русская метафора: Очерк семиотической теории. Москва: Издательство ЛКИ, 147. 
10 Лосев, А.Ф. (1991). Философия. Мифология. Культура. Москва, 266. 
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symbol that is understood metaphysically cannot be experienced and is semantically inexhaustible1 because 
objects within human sign systems are desymbolized, converted into signs (for example language, speech). 
From metaphysical angle, symbol combines physical and spiritual, rejecting the division of reality into the 
sphere of sensual things and the sphere of spirit2. We will add that, on our hypothesis, since a person differs 
from animals in ability to abstract thinking, perhaps metaphor participated in its formation. This can be 
confirmed by the fact that there are no metaphors of the transition from abstraction to other spheres 
(linguists allocate 7 spheres subject to metaphorization (among nouns): subject, animal, human being, 
physical world, psychic world and abstraction3). Religious and philosophical understanding of the symbol 
in the second half of the nineteenth century is borrowed by literary scholars who agree with the infinitude 
of the interpretation of the symbolic sign, and then by linguists who must operate only with the exact 
notions of the verbal symbol. 

Signal is interpreted as a code (symbol, sign) that is created and transmitted into space (by means 
of communication channel) by one system or occurs in the process of interaction of many systems. 

So, the main types of art include literature, fine arts, graphics, sculpture, architecture, arts and crafts, 
music, theatre, ballet, dance, cinema, circus, art photography. 

Since art affects a person owing to feelings, it is advisable to distinguish the senses and arts which 
use these sensations. Sensory organs include sight, hearing, smell, touch, taste and work of the vestibular 
apparatus. Fine art, graphics, art photography affects the sense of a person through vision. Sculpture, 
architecture, arts and crafts influence both through vision and touch. Music affects a person by means 
of hearing; theatre, cinema – with the help of sight and hearing; ballet and dance – with the help of sight 
and touch; literature – using the vestibular apparatus and hearing. Thus, there are no kinds of arts that 
transmit feelings of a sense of smell and taste. Perhaps this is due to the fact that thanks to these organs of 
feelings, only pleasant smells and tastes are perceived positively, as well as the fact that these organs are 
not well developed in humans. 

Art (artistic cognition) is primarily a creative activity, in the process of which artistic images that 
reflect reality and embody the aesthetic attitude of man to it are created. The most important feature of art 
lies in the fact that, unlike science, it reflects reality not in concepts but in a concrete form perceived 
sensually, a form of typical artistic images. 

The main features of art are metaphoricity, paradoxicality, subjectivity, uniqueness and multiple 
meanings. It is advisable to consider art as a form of reality cognition (from the standpoint of the listener) 
and art as a form of reflection of reality (from the standpoint of the artist). 

What new can a person get to know with the help of art? Art is a form of satisfaction of certain 
human needs, which he cannot satisfy in a rational way. If in everyday life people exchange information 
and certain emotions, with the help of art, compensation of emotions which a person lacks (both positive 
and negative emotions) is possible. From our point of view, art is the "language of emotions" which are 
transmitted and recorded via sound (music), colour (fine arts), form (sculpture), movement (dance) or 
several issues simultaneously (for example, movement, colour and sound in the ballet). Sound, colour, 
shape of the object or motion create an artistic image which places an idea. Thus, we can conclude that the 
idea can be expressed in terms of colour, sound, form or motion, while the medium of the idea transfer is 
emotions. Since the idea is information, it can be transmitted via emotions. 

Let’s consider fine arts, literature and music as the most common forms of cognition and reflection of 
reality. Since metaphor is a mechanism with the help of which artistic images are created, we will operate 
metaphor for the analysis of the main types of art. 

In fine arts, an image can be created through visual perception in most cases, in music with the help 
of sound, in literature with the help of words. 

When considering music as an art form, we will refer to the works of Leonard Meier, musicologist 
and philosopher, who conducts an analysis of musical art. In his most influential work, "Emotions and 
Meaning in Music" (1956)4, he combines the Gestalt theory and pragmatist theory of Charles Pierce and 
John Dewey to explain the existence of emotions in music. L. Meyer uses this basis to form the theory of 

                                                      
1 Лосев, А.Ф. (1993). Бытие. Имя. Космос. Москва, 695. 
2 Хоружий, С.С. (1994). Философский символизм Флоренского и его жизненные истоки. После перерыва.  

Пути русской философии. Санкт-Петербург, 100-130. 
3 Скляревская, Г.Н., Шмелев, Д.Н. (отв. ред.) (1993). Метафора в системе языка. Санкт-Петербург: Наука. 
4 Meyer, Leonard B. (1956). Emotion and meaning in music. The University of Chicago Press. 
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music, combining musical expectations in a specific cultural context without emotions or meaning. 
He highlights 3 types of meaning in music1: "hypothetical values", "obvious values" and "certain values". 
In music there are moments where it is possible to predict the next musical element, because so many 
musical works contain elements of tonic-subdominant-dominant-tonic chain. We believe that certain 
objective laws in a musical work can be compared with the rhyme in the verse, which gives a certain 
structure. 

In music, the height of the sound (note), the pause between the sounds (rhythm) and the distance 
between the sounds which look simultaneously (interval and chord) play the key role in the perception. The 
height of sounds often follows the sounds of nature or those sounds a person can hear in an artificial 
environment. Most often the movement of the melody to high notes reflects a positive emotion, and to the 
lowest negative. 

Fine art operates colour to reflect emotions. In many cases, works of fine art are imitations of facts 
of life, copying of natural phenomena (landscapes, still life paintings, portraits) but since a photograph 
fulfils the function of reality displaying without distortion, it is possible to admit that fine arts will tend to 
reflect the subjective reality of an individual. Metaphor at this stage plays more significant role than that it 
played earlier. If by means of verbal metaphor one reality was compared to another, for example, "I feel 
like a bunch of screws", in fine art a picture with this metaphor will represent a person inside which there is 
a bunch of screws painted. 

Literature works on more varieties of metaphors, among which an occasional metaphor stands out, 
because it is difficult to define its meaning. Here is an example of a metaphor "delay drinks quadruple". 
This metaphor and similar occasional metaphors are close to the phenomenon of absurd and are authorial, 
so subjective reflection of reality. 

In the metaphorical process the following denotations (according to G. N. Sklyarevskaya) are 
engaged: person, subject, physical world, psychic world and abstraction. If we consider other types of 
tropes we can classify the processes and realities involved in metaphor. We will do this by analyzing the 
following tropes, figures and language phenomena: metonymy, metalepsis, synecdoche, intraclass transfer, 
epithet, periphrasis, comparison, graphic image, hyperbola, metaphor realization, absurdity, personification, 
concretization, symbol, sound symbolism, as well as such linguistic phenomena as synonymy and 
phraseology. Causative-consequential, as well as spatial-temporal relations are actively involved in the 
metaphorical process in metonymy. For example, when interpreting the metonymy "I listen to 
P. I. Tchaikovsky" it is necessary to construct a causal link "I listen to the works written by 
P. I. Tchaikovsky – I listen to P. I. Tchaikovsky". Thanks to metalepsis some situations are manifested 
through others connected with them: «to foam a glass = to drink», and a synecdoche operates the concepts 
of part, whole, singular and plural («to save a penny»). Also, the spheres of concrete and abstract, type or 
class of realities are activated. Signs can be used at the language level (cre$u$ – in this case, the word 
meaning is enhanced), and it should be noted that the auxiliary parts of speech are not under 
metaphorization in language, but can be metaphorically graphic (signs &, @). In cases of hyperbole and 
litotes, we consider it necessary to underline the process of amplification or weakening of the meaning 

(«the sea of flowers»). The realization of metaphor is a process of transition of figurative meaning in direct 
meaning (for example, «a nose» in the work of N. Gogol comes to life, walks, etc.), thus, the direction of 

transition meaning changes. The stylistic means of absurdity is used in the works of various authors, and is 
rather often met in folk art («when the crawfish is whistling»). Due to the absurd, there is a certain 
emotional state thanks to humour or paradox; in this case, the unit of expression loses its meaning. 

In symbol, the abstract meaning is often transferred to a concrete word, for example, the dove is 
a symbol of peace. Considering symbols on the graphic level, one can distinguish mathematical symbols, 
punctuation marks in language, there are also the emblem, the coat of arms on the visual level. We can thus 
assume that the abstract concept is embodied in the signs, obtaining a specific meaning. Considering sound 
symbolism, it must be emphasized that it is an ability to cause auditory, visual, tactile, gustatory, olfactory 
representations, as well as emotions (for example, according to L. Bonds and L. N. Kolesnikova2 sound 
"r" expresses internal fluctuations, strong emotionality in Russian). We believe that it is necessary to divide 
the emotional influence through sound with the help of nonlinguistic metaphor (composers` works), where 
                                                      
1 Meyer, Leonard B. (1956). Emotion and meaning in music. The University of Chicago Press, 37-38. 
2 Звуковой символизм. Цветовое настроение текста. Весь мир узнает. <http://www.vesmiruznaet.ru/ 
virazitelnie_sredstva_iazika/zvukovoy_simvolizm_cvetovoe_nastroenie_teksta/> (2018, March, 04). 
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the sound affects the emotional state of a person by means of such sound characteristic as frequency. 
Language (phonetic) sounds affect emotions due to the main tone – the frequency modulation of the signal 
at which the frequency of the output signal changes in comparison with the frequency of the carrier signal. 

In particular, it is necessary to consider the functions of metaphor in language and art. In language 
one can distinguish the following main functions of metaphor (according to V. Moskvin): nominative 
(metaphor in the names), evaluative, decorative, pictorial, and explanatory; in addition, the cognitive 
metaphor performs a heuristic function (a metaphor in discoveries) and a function of isomorphism 
(the author summarizes them in two main functions: nominative and expressive). To this classification we 
can add a humoristic function and the function of coding information (euphemism, taboo). In art metaphor 
performs functions of reality modification, self-reference and emotional influence. 

It is important to emphasize that, on our observations, the metaphor in expressive function more 
often expresses negative emotions: aggression (through humour), fear, taboo. 

It is also necessary to pay attention to the phenomenon of the dead metaphor and the cycle 
of metaphor in language. Dead metaphor occurs in language when a word that had some meaning in the 
past changes it to a new one by means of metaphor. The most commonly dead metaphors are used in such 
spheres as terminology, proverbs and sayings, idioms, synonyms and polysemantic words. 

Thus, we can conclude that the metaphor in art as a form of cognition and reflection of reality is an 
element of both artistic and rational knowledge that has an emotional influence primarily through colour, 
sound, form or motion. In the metaphorical process сausative-consequential, spatial-temporal connections, 
situations, concepts of part and the whole, concrete and abstract concepts and signs are actively involved, 
with the amplification, weakening, loss of meaning, as well as the change of the direction of the meaning 
transition. 
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majority and minority. 

Актуальність дослідження. Багато суспільств, що приймають іммігрантів, стикаються 
з проблемою соціальної інтеграції цих груп. Дана проблема все більше посилюється в міру 
прискорення процесу глобалізації. Мультикультуралізм вперше з’явився в Північній Америці 
в 1960 році з метою усунення проблем, що виникли в результаті асиміляційної традиції. З того часу 
його було визнано домінуючою інтеграційною парадигмою. Визнання й повага відмінностей, 
засновані на «політиці визнання»1, розглядались як «найкраще рішення» для тих суспільств, які 
співіснують з різноманітністю. 

Тим неменше, останнім часом серед політиків та науковців стало популярно говорити про 
«крах мультикультуралізму». Ріст ісламофобських настроїв серед європейського населення, 
збільшення популярності «правих» націоналістичних партій, які ратують за обмеження імміграції, 
Брексіт – все це демонструє, що у свідомості населення формується негативний «бренд 
мультикультурної політики», який підтримується ЗМІ. Однак важливо розрізняти певні політичні 
претензії й ґрунтовну наукову критику мультикультуралізму, які не завжди є паралельними 
процесами. 

У цьому контексті виникає нова парадигма інтеграційної стратегії названа 
«інтеркультуралізмом». Прихильники інтеркультуралізму приєднались до популярної критики 
політичного мультикультуралізму. В свою чергу мультикультуралісти стверджують, що це не нова 
парадигма, а лише своєрідний «ребрендінг» добре відомого мультикультуралізму, так як багато 
політиків бояться пов’язувати з ним своє ім’я. 

                                                      
1 Тейлор, Ч. (2004). Мультикультуралізм і «Політика визнання». Київ: Альтерпрес. 
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Тож сьогодні ведуться численні дискусії стосовно того, чи правомірно стверджувати, що 
відбувся перехід від мультикультурної парадигми до інтеркультурної; чи можливо 
інтеркультуралізм є лише синонімом мультикультуралізму, чи новою формою останнього. Саме 
аналізу цих питань і буде присвячене дане дослідження. 

Питання зміни парадигм мультикультуралізму та інтеркультуралізму досліджували такі відомі 
вчені, як Ч. Тейлор, Н. Меєр, Т. Модуд, А. Портера, Т. Кентл, Ж. Бушар та багато інших. 

Термін «мультикультуралізм» зазвичай використовується для опису культурного 
різноманіття. Однак його значення складно чітко визначити, так як в різних контекстах воно може 
варіюватись. Мультикультуралізм є популярною темою дослідження серед численних академічних 
дисциплін. Безліч учених по-своєму визначили цей термін. Не дивно, що існуючі визначення 
мультикультуралізму не повністю узгоджені та уніфіковані. 

Як справедливо зазначають Насар Меєр та Тарик Модуд, мультикультуралізм означає різні 
речі в різних місцях. Щоб підтримати цей аргумент, вони наводять контрастні приклади 
північноамериканського та європейського мультикультуралізму. Перший стосується відокремлених 
груп з територіальними претензіями, наприклад американські індіанці та жителі Квебеку. Потрібно 
відзначити, що навіть якщо ці групи сподіваються, що їх розглядатимуть як «нації 
в багатокультурній державі», вони зазвичай розглядаються як етнокультурні групи 
в мононаціональній державі. З іншого боку, в Європі групи з такими територіальними претензіями, 
як каталонці й шотландці, вважаються націями. Тому мультикультуралізм набуває більш 
обмеженого смислу, маючи на увазі в основному міграцію та соціально-політичні зміни, які вона 
породжує1. Таким чином американський варіант акцентує увагу на аспекті мови та етнічної 
приналежності, а європейський – фокусується на культурному плюралізмі, що виник як результат 
імміграції та можливості співіснуванні різних культур в суспільстві. Проте, ми можемо зазначити 
загальні риси, що характерні для всіх визначень мультикультуралізму, а саме поняття плюралізму й 
співіснування. Мультикультуралісти сподіваються, що різні культури будуть сприйматись 
з повагою й мирно співіснувати з іншими культурами. Крім того, мультикультуралізм сприяє 
збереженню культурної самобутності та міжкультурних обмінів у цілях сприяння міжкультурному 
взаєморозумінню. Хоча мультикультуралізм передбачає, що люди розділяють основні демократичні 
цінності, вони можуть належати до будь-якої групи, яку вважають за потрібну, і можуть 
підтримувати, зміцнювати і поширювати свою культурну спадщину. 

Мультикультуралізм створює враження доцільної, справедливої й обґрунтованої філософської 
парадигми й політики. Тоді чому ж і коли інтеркультуралізм почав набувати влади в якості 
альтернативної парадигми, яка загрожує позиції мультикультуралізму? 

Виникнення інтеркультуралізму відноситься до 1970-х років, як реакція Квебеку на те, що 
Канада офіційно визнала політику мультикультуралізму2. Мультикультуралізм розглядав 
ідентичність жителів Квебеку в тих же межах різноманітності, що й корінне населення та 
іммігрантів. Політика Квебеку ж була спрямована на те, щоб зберегти франкомовне ядро. Тому 
іммігранти повинні були розвинути відчуття приналежності до приймаючого суспільства, через 
вивчення французької мови та прийняття загальних цінностей. Інтеркультуралізм стверджував, що 
взаємозв’язок між меншістю і більшістю (культура Квебеку) повинен бути центром переговорів, а 
потім, безпосередньо реалізувати діалог між єдністю й різноманітністю в якості основної політики 
щодо узаконення іммігрантів. Інтеркультурний підхід розглядався в контексті взаємодії двох різних 
концептуальних напрямів (національні вимоги Квебеку і культурні вимоги іммігрантів), і така 
політика вважалася інструментом забезпечення виживання національної ідентичності Квебеку. 
Незважаючи на те, що інтеркультуралізм розпочався політичних чином, концепція з плином часу 
ставала все більш витонченою й набувала популярності по мірі збільшення незадоволення 
мультикультуралізмом. 

Одним із адвокатів нової інтеркультурної парадигми є канадський філософ Чарльз Тейлор, 
якого завдяки відомій праці «Політика визнання» вважають одним із основоположників 

                                                      
1 Meer, N., & Modood, T. (2012). How does interculturalism contrast with multiculturalism? Journal of Intercultural 
Studies, 33(2). Tariq Modood. <http://www.tariqmodood.com/uploads/1/2/3/9/12392325/interculturalism_ 
multiculturalism_debate.pdf> (2018, квітень, 01), 179. 
2 Taylor, Ch. (2013). Interculturalism or Multiculturalism? Reset Dialogues on Civilizations. 
<http://www.resetdoc.org/story/interculturalism-or-multiculturalism/> (2018, квітень, 01). 
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мультикультуралізму. Багато хто й далі записує філософа в ряди мультикультуралістів. Проте якщо 
подивитись на останні його праці, то стає зрозумілим, що «чисто» мультикультуралістом він більше 
не являється, а скоріше захищає позицію інтеркультуралізму, який вважає доречним саме для 
Європейської інтеграційної кризи. В своєму есе «Інтеркультуралізм чи мультикультуралізм?» 
(2013 р.) він зазначає, що різниця між мультикультуралізмом й інтеркультуралізмом полягає в тому, 
що перший підкреслює визнання відмінностей (розкрив в «Політиці визнання»), тоді як другий  
«-ізм» зосереджується на соціальній інтеграції. При цьому дослідник додає, що для того, щоб 
правильно розуміти і застосовувати цю різницю, вона повинна інтерпретуватися в конкретному 
соціальному контексті. Ще один важливий момент, стосовно відмінності між цими «ізмами», – це 
те, як кожна концепція розглядає ідентичність. Мультикультуралізм розглядає ідентичність як 
культурний аспект, наперед заданий й незмінний, тоді як інтеркультуралізм – стверджує, що вона 
постійно трансформується, а тому є більш адаптованою до сучасного світу1. 

Варто зазначити, що в цьому питанні Ч. Тейлор розділяє погляди всіх інтеркультуралістів, які 
акцентують увагу на тому що «мульти» й «інтер» культуралізм по-різному сприймають 
ідентичність. І саме в уявленні заданої й незмінної ідентичності вбачають слабке місце 
мультикультуралізму, як непристосованого до сучасності, адже більшість соціальних наук уже 
давно довели, що ідентичність є перехідним й змінним атрибутом людського життя. 

Зокрема таку позицію висловлює італієць Агостіно Портера (ще один представник 
інтеркультуралістів) в роботі «Інтеркультурна освіта в Європі: епістемологічні й семантичні 
аспекти». Він розглядає культуру та ідентичність в межах інтеркультуралізму як більш динамічні 
та гнучкі, ніж ті, які існують в рамках мультикультуралізму. В мультикультуралізмі «етнічні, 
культурно-релігійні меншини вважаються досить чіткими громадами»2 і, таким чином, культурно-
етнічна ідентичність розглядається як статичний об’єкт. Однак культура і самобутність 
в інтеркультурному підході можуть бути змінені залежно від різних соціальних умов та 
ситуаційних впливів. Інколи створюється нова форма культури та ідентичності, що базується 
на тому, які символи та цінності привносять члени даного суспільства. Розуміючи культуру та 
ідентичність як фундаментально мінливі риси, культурна ієрархія між різними групами людей не 
має сенсу. Оскільки між різними культурними та етнічними групами буде менше ієрархії, стає 
більш можливим відтворення власного культурного фону та світогляду. Це також дозволяє 
встановити новий когнітивний та поведінковий стандарт, який враховує когнітивні рамки різних 
груп, що може в кінцевому підсумку сприяти більшій інтеграції та формуванню єдності нації 
в цілому. Так само, як і Ч. Тейлор, А. Портера протиставляє кінцеві цілі мультикультуралізму й 
інтеркультуралізму. У той час як мультикультуралізм в основному фокусується на мирному 
«співіснуванні», інтеркультуралізм йде далі. З позиції інтеркультуралістів простого визнання 
рівної гідності різних людей й поваги до цих відмінностей недостатньо. Інтеркультуралізм 
вимагає щоб люди фактично змішувались і будували громадський простір разом. А. Портера 
доводить, що взаємодія сприяє розвитку співпраці й солідарності, й знімає соціальну напругу та 
зменшує виключення3. 

Таким чином, мультикультуралізм звинувачують в тому, що він заохочує фрагментацію 
культури, приводячи до створення етнічних гетто, що призводить до «мозаїчного божевілля» 
замість того, щоб сприяти національній єдності. На противагу цьому, інтеркультуралізм, на думку 
його прихильників, сприяє плюралізму, заснованому на інтеграції, приділяючи більше уваги 
політичній участі й представництву, тим самим обмежуючи фрагментацію, характерну для 
мультикультуралізму. Тобто, інтеркультуралізм є певним балансом між асиміляцією й надмірною 
культурно-релятивістською фрагментацією, яку спричиняє мультикультуралізм4. 

                                                      
1 Taylor, Ch. (2013). Interculturalism or Multiculturalism? Reset Dialogues on Civilizations. 
<http://www.resetdoc.org/story/interculturalism-or-multiculturalism/> (2018, квітень, 01). 
2 Portera, A. (2008). Intercultural education in Europe: Epistemological and semantic aspects. Intercultural education, 
19(6), 483. 
3 Portera, A. (2008). Intercultural education in Europe: Epistemological and semantic aspects. Intercultural education, 
19(6), 484. 
4 Gagnon, A. Iacovino, R. (2002). Framing Citizenship Status in an Age of Polyethnicity: Quebec’s Model 
of Interculturalism. ResearchGate. <file:///C:/Users/Home/Downloads/Gagnon_IacovinoStateofthefed.pdf>  
(2018, квітень, 01), 327. 
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Ще одне важливе питання на якому зосереджують свою увагу інтеркультуралісти це питання 
діалогу та формування «контактних просторів» й щоденної взаємодії між представниками різних 
культур. Так у «Білій книзі з міжкультурного діалогу», випущеною Радою Європи в 2008 році, 
висвітлені як обмеження існуючого мультикультуралізму, так і потенціал інтеркультурного підходу. 
Зокрема в ній зазначається, що «… плюралізму, толерантності й неупередженості може виявитися 
недостатньо: потрібні активні, структуровані й підтримувані широким загалом заходи 
з врегулювання питань, пов’язаних із культурним розмаїттям. Міжкультурний діалог є головним 
інструментом досягнення цієї мети, без нього важко обстоювати свободу і добробут кожного, хто 
живе на європейському континенті»1. «Біла книга …» протиставляє мультикультуралізм та 
інтеркультуралізм, і виступає за останній. В ній зазначається, що інтеркультурний підхід більшою 
мірою сприяє створенню загального підґрунтя для всіх в громадянському суспільстві. Встановлення 
загальних підстав може бути досягнуто шляхом міжкультурного діалогу й взаємного визнання. Крім 
того, перехресні ідентичності перестають бути проблемою або протиріччям, а постають джерелом 
сили і новими можливостями. Отже, міжкультурне (інтеркультурне) суспільство – це те, де всі 
члени можуть повністю представляти себе і відкрито брати участь в процесі прийняття рішень. 
Інтеркультуралізм розглядає діалог як соціологічне й соціально-психологічне питання, а не питання 
справедливості. У той час як мультикультуралісти зображують «міжкультурний діалог» як спосіб 
виправдати цінність різноманітності, інтеркультуралізм сприяє такому діалогу тільки з метою 
збільшення соціальних зв’язків. Аспект справедливості не є ключовим стимулом для 
міжкультурного спілкування. Однак, коли соціальні зв’язки посилюються, люди, ймовірно, будуть 
більш відкриті для мультикультурної й соціально-економічної політики перерозподілу. Якщо люди 
думають про те, що «мультикультурний інший» є одним з нас, ми можемо очікувати, що вони 
будуть підтримувати мультикультурну політику, яка визнає як різноманітність, так і політику 
перерозподілу, які передбачають перебудову добробуту2. 

Міжкультурний діалог, тобто в межах інтеркультурної парадигми, основну увагу приділяє 
проблемі загальних практик, тому факту, що люди роблять щось разом, і що вони повинні мати 
спільні цілі та простори де вони можуть реально контактувати (наприклад, освіта, робочі місця, 
безпечне сусідство). Це не діалог в строгому сенсі цього слова, як сприйняття і визнання, що існує 
в межах мультикультурної парадигми. Щоб створити взаємну ідентифікацію, почуття взаємної 
приналежності й довіри, людям не потрібно повністю та глибоко розуміти один одного, а також 
не потрібно, щоб вони сприймали одне одного як джерело культурного збагачення суспільства. 
Їм може бути досить зустрічі один з одним в межах певних «контактних просторів» (наприклад 
на роботі), щоб брати участь в спільних проектах. 

Ще один важливий аспект, на якому акцентують увагу інтеркультуралісти це питання 
визнання більшості. Так для Жерара Бушара (канадського дослідника з Квебеку) інтеркультуралізм 
враховує контекст культури більшості та її законне прагнення до увічнення3. Ж. Бушар вважає, що 
«до тих пір, поки природа і досяжність культури більшості є обмеженою, вона може уникнути 
надмірностей етнічності, даючи деякі переваги (або необхідний захист) культурі більшості»4. 
Мультикультуралізм відрізняється тим, що він не приділяє належної уваги культурі більшості, а 
розглядає в основному культуру меншин. Один із способів, яким інтеркультуралізм захищає 
інтереси більшості, полягає в тому, що він легко критикує неліберальні культурні практики, тому 
краще захищає основні цінності більшості. 

Критикуючи інтеркультуралізм, як альтернативну парадигму, відомий захисник 
мультикультуралізму, британський вчений Тарік Модуд, тим не менш підтверджує, той факт, що 

                                                      
1 Біла книга з міжкультурного діалогу «Жити разом у рівності й гідності». Офіційний сайт Міністерства 

культури України. <http://195.78.68.75/mcu/control/uk/publish/article?art_id=244962256&cat_id=244962252> 
(2018, квітень, 01). 
2 Levrau, F. Loobuyck, P. (2013). Should Interculturalism Replace Multiculturalism? A Plea for Complementariness. 
ResearchGate. <https://www.researchgate.net/publication/289759748_Should_Interculturalism_Replace_ 
Multiculturalism_A_Plea_for_Complementariness> (2018, квітень, 01), 617. 
3 Bouchard, G. (2011). What is interculturalism? McGill Law Journal Revue de droit de McGill. 
<http://lawjournal.mcgill.ca/userfiles/other/2710852-Bouchard_e.pdf> (2018, квітень, 01), 438. 
4 Bouchard, G. (2011). What is interculturalism? McGill Law Journal Revue de droit de McGill. 
<http://lawjournal.mcgill.ca/userfiles/other/2710852-Bouchard_e.pdf> (2018, квітень, 01), 451. 
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нормативному значенню більшості, не було надано належної уваги в мультикультурній парадигмі: 
«… але набагато менше говориться про культуру більшості в цьому відношенні. Я зізнаюсь, що тут 
винен… можна зробити висновок, що більшість не менше за меншини має нормативне значення, але 
не має особливого пріоритету»1. 

Підсумовуючи основні відмінні риси інтеркультуралізму від мультикультуралізму можна 
зазначити наступне: по-перше, це щось більше, ніж просто співіснування, він більш орієнтований на 
взаємодію й діалог, ніж мультикультуралізм. По-друге, інтеркультуралізм сприймається як щось 
менш «групове», більше підлягає синтезу й краще придатний до інтеграції, ніж мультикультуралізм. 
По-третє, він є більш прихильним до почуття цілого, з погляду таких речей, як згуртованість 
суспільства й національне громадянство. Нарешті, коли мультикультуралізм може бути 
неліберальним і релятивістським, інтеркультуралізм, швидше за все, призведе до критики 
неліберальною культурної практики (як частина процесу міжкультурного діалогу), і в першу чергу 
обстоює інтереси більшості, хоча й визнає права меншості. Часто інтеркультуралізм розглядають, як 
золоту середину між двома полярними позиціями – асиміляцією й мультикультуралізмом. Він 
сприймається з більш позитивними конотаціями на європейському просторі, адже за підтримки ЗМІ 
й відповідної політичної риторики стало загально визнаним сприймати мультикультуралізм як 
негативне явище. 

Тим не менш, адвокати мультикультуралізму наполягають, що інтеркультуралізм це лише 
одна із складових мультикультурного дискурсу. І термін набув популярності лише через 
популістичне сприйняття «негативного бренду» мультикультуралізму, пов’язаного з міграційною 
кризою, утворенням культурних гетто й паралельністю співжиття мігрантів, й відсутністю бажаного 
рівня інтеграції. 

Таким чином, головна критика інтеркультуралізму полягає в тому, що немає жодної реальної 
різниці між мультикультурною й інтеркультурною парадигмою. Так для мультикультуралістів, 
зокрема Т. Модуда, відмінності між цими двома концепціями перебільшені й обидві стратегії 
підтверджують ідею про те, що різноманітність має прийматися при збереженні загальних 
цінностей. Причина відмінності між цими двома поняттями носить чисто політичний характер. 
Дійсно, незважаючи на відмінності, обидві парадигми спрямовані на сприяння соціальній інтеграції, 
а не на односпрямований підхід асиміляції. Обидва «ізми» сприяють тому, щоб іммігранти могли 
користуватися рівним правами й брати повноцінну участь в суспільстві, незважаючи на їх 
відмінності від основної культури. Крім того, обидві парадигми використовують ряд аналогічних 
стратегій в процесі охоплення та залучення меншин. Обидві парадигми орієнтовані на втручання 
уряду в процес зменшення дискримінації й підвищення рівня міжкультурної обізнаності. Нарешті, 
обидва підходи враховують існуючі культурні відмінності при розробці державної політики і 
програм2. 

Незважаючи на своє давнє існування як поняття, дискурс інтеркультуралізму все ж є 
відносно новим. Півтора десятки років, мабуть таки недостатньо, щоб констатувати чи заперечити 
зміну парадигм, особливо якщо ми живемо в цей період та є безпосередніми учасниками даного 
процесу. Так як і досі не існує уніфікуючого підходу до розуміння мультикультуралізму, так само 
неможливо точно сказати стовно інтеркультуралізму, чи це лише один із аспектів попередньої 
парадигми, який надає більшого значення питанням комунікації та діалогу, чи таки протилежна 
альтернатива мультикультуралізму. З причин зазначених вище, можна погодитись 
на компромісний підхід, який розглядає мультикультуралізм та інтеркультуралізм, як різні, проте 
взаємодоповнюючі перспективи. 

Висновки. Очевидно, що в межами існування культурного розмаїття й необхідності 
парадигми для полегшення культурних відносин, між вченими мало консенсусу, коли мова йде про 
мультикультуралізм та інтеркультуралізм. В науковому дискурсі існує сильна тенденція критики 
мультикультуралізму, тоді як інтеркультуралізм критикується в основному в порівнянні 
з мультикультуралізмом. Більш детальна критика мультикультуралізму може бути викликана 
відносною довговічністю цього дискурсу в суспільстві. 

                                                      
1 Modood, T. (2017). Must Interculturalists misrepresent multiculturalism? Springer. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/ 
pmc/articles/PMC5591349/> (2018, квітень, 01). 
2 Modood, T. (2017). Must Interculturalists misrepresent multiculturalism? Springer. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/ 
pmc/articles/PMC5591349/> (2018, квітень, 01). 
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Незважаючи на те, що не існує одностайності стовно того, чи може інтеркультурна парадигма 
виступити реальною альтернативою мультикультуралізму, зрозуміло, що інтеркультуралізм 
пропонує свої унікальні переваги (чи то як нові питання в межах попередньої парадигми, чи як 
самостійна). Таким чином, дві парадигми можна розглядати як взаємодоповнюючі перспективи 
політики. Мультикультуралізм в першу чергу має на увазі адаптовану політику для іммігрантів. 
Його теоретична основа ґрунтується на філософському понятті справедливості. У справедливому 
суспільстві, яке визнає різні культури, іммігранти, ймовірно, будуть відчувати себе бажаними, і це 
повинно мати позитивні наслідки щодо інтеграції та соціальної згуртованості. Інтеркультурна 
парадигма в свою чергу зосереджує свою увагу на міжкультурному діалозі місцевого рівня й 
формування контактних просторів, де люди можуть в реальності взаємодіяти з «мультикультурним 
іншим». Основне обґрунтування інтеркультуралізму можна знайти насамперед у соціальній 
психології. Контакт з реальним життям і фактичне співробітництво між людьми можуть зменшити 
забобони й підвищити взаємну довіру. Така ситуація може збільшити інтеграцію та згуртованість. 
Інтеркультурна та мультикультурна парадигми можуть бути взаємодоповнюючими, і вони можуть 
коригувати або компенсувати можливі небажані наслідки одна одної. 
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THE ORTHODOXY MEDIATIZATION IN THE SURVEY  
OF THE NEAR-CHURCH ORGANIZATIONS  
AND ASSOCIATIONS OF THE UOC-MP AND  
THE UOC-KP ACTIVITIES 

The process of the Orthodoxy mediatization is being traced in the Ukrainian public space, which 

is publicized through the prism of multi-vectoral activities of the near-church organizations and 

associations of the UOC-MP and the UOC-KP. Such structures in a secularized environment act as 

mediators between churches and unbelievers, who want to satisfy and fulfill their spiritual needs 

in educational, social, charitable, and socio-political realms. Extra-church structures are mostly 

engaged in a variety of extracult activities, which, through social communications, articulate the 

important issues for Orthodox people in the social-religious discourse. Working mostly on the 

profane territory, these organizations bring sacred meaning to the secular media environment. 

The process of the Orthodoxy mediatization in the survey of the near-church structures activities 

is characterized by the incorporation through secular and confessional mass media into all 

spheres of life of Ukrainian society. Thus, the mediaization of the UOC-MP and the UOC-KP 

deepens the processes of politicization of religion, the sacralization of politics, the consumerism, 

the privatization of religion and secularization that are present in Ukrainian society. 

Keywords: mediatization, social communications, religious activities, near-church organizations 

and associations, UOC-MP, UOC-KP. 

Актуальність дослідження. Сучасна інформаційна епоха викликає трансформації 
православ’я, зокрема в праксеологічній сфері, сегментом якої є діяльність навколоцерковних 
структур. Актуальність дослідження зумовлена процесом активної різновекторної роботи 
православних організацій та об’єднань. Ці структури є своєрідними майданчиками та водночас 
медіаторами для реалізації не лише вірянами, але здебільшого невоцерковленими громадянами, які 
декларують «православну» ідентичність, своїх духовних прагнень, пошуків, потенцій в освітньо-
виховній, соціально-благодійній та громадсько-політичній сферах суспільного життя сучасної 
України. 

У комунікативістиці наприкінці ХХ ст. виокремилося чимало інтердисциплінарних векторів 
дослідження впливу ЗМІ на різні сфери життя суспільства: політику, економіку, релігію, культуру 
тощо. Так, шведський дослідник Кент Асп представив концепцію медіатизації політичної сфери, 
щоб пояснити процес, під час якого медіа стали важливим/єдиним посередником між політикою і 
суспільством, створивши медіатизовану соціальну реальність, яка контролюється та корегується 
медіа-індустрією через формат висвітлення політичних подій. Відтак політична структура стала 
залежною від медіа, як єдиного джерела уявлень людей про політичну реальність1. 

Досліджуючи взаємовідношення релігії і медіа, ми спираємося на концепцію медіатизації 
релігії, яку розробив данський учений С. Гьярвард. На його думку, «медіатизація – це 
не універсальне явище, воно притаманне промислово високорозвиненим модерним культурам і 
                                                      
1 Asp, K. (1990). Medialisering, medielogik, mediekrati. Nordicom-Information. 4, 7–12. 
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суспільствам. … Це процес посилення ролі ЗМІ в усіх сферах суспільства»1. Дослідник наголошує 
на важливості вивчати взаємовідношення релігії і медіа в контексті медіатизації, адже: для 
більшості громадян у процесі формування їхніх релігійних уявлень ЗМІ стали первісним джерелом 
інформації; деякі соціальні функції релігії поступово почали виконувати медіа; релігійні організації 
діють в сучасному інформаційному суспільстві за логікою ЗМІ, структуруючи свою діяльність за, 
приміром, цільовими аудиторіями2. С. Гьярвард наполягає, що в суспільстві, перенасиченому медіа, 
які конструюють образ реальності, релігія не може існувати поза медіа-простором. Тому релігійні 
організації у такій медіа-ситуації і в таких медіа-умовах прагнуть демонструвати свою версію 
релігії, відмінну від тієї, яка існує в світських ЗМІ3. 

Розвиваючи свою концепцію, С. Гьярвард наголошує, що медіатизація релігії трансформує 
саму реальність у трьох аспектах: 1) ЗМІ стають важливим/основним джерелом інформації про 
релігію, вони є і виробниками, і дистриб’юторами релігійних вірувань, почуттів та ін., інтерактивні 
медіа можуть стати платформою для вираження і поширення індивідуальних вірувань; 2) релігійна 
інформація та релігійний досвід оприявлюються відповідно до вимог популярних медіа-жанрів, 
релігійні символи, практика й вірування стають сировиною для розповіді ЗМІ як про світські, так і 
про священні питання; 3) медіа-середовище багато в чому виконує культурні та соціальні функції 
інституалізованих релігій та забезпечує духовне керівництво, моральну орієнтацію та формує 
почуття приналежності до духовної громади4. 

Вітчизняний дослідник М. Балаклицький узагальнив напрацювання зарубіжних та українських 
учених у сфері медіатизації релігії. Відтак, поділяючи висновки вченого й узагальнюючи, 
наголосимо, що цьому процесу притаманна: 1) проникненість релігії через засоби комунікативних 
технологій у всі сфери життя людини та суспільства: через інтерактивність і доступність сучасні 
ЗМІ можуть бути джерелом релігії та духовності, індикатором релігійних та духовних 
трансформацій. 2) Медіатизація релігії – це частина процесу секуляризації. Панівне становище 
медій в інформаційному суспільстві є прямим викликом владі, зокрема церковній. Новітні медіа 
стирають межі між профанним і священним, роблять релігію доступною, відтак наслідками цього є 
падіння авторитету релігійних лідерів, інституцій та доктрин. 3) Медіа не просто висвітлюють і 
репрезентують релігію; вони взаємодіють із нею в такий спосіб, який змінює обох. В інформаційну 
епоху, час мас-медіа, християнські конфесії не можуть перебувати поза межами медіатизації. Будь-
яка релігія чи форма духовності має бути «вписана» в медіа, і медіа-події є засобом досягнення 
цього. Церкви повинні презентувати себе в медіа, якщо хочуть, щоб їх розглядали як доречні 
«релігійні пропозиції» у споживацькому суспільстві5. 

У сфері української гуманітаристики працює чимало дослідників, які вивчають різні вектори 
взаємовідношень релігії та медіа, відображення в ЗМІ різних напрямів культової та показультової 
діяльності християнських конфесій. Так, А. Бойко досліджує багатовекторну сферу релігійної 
журналістики, М. Балаклицький вивчає медіатизацію протестантизму, Ю. Гавриш студіює 
релігійний діалогізм у нових медіа України як засіб соціальних комунікацій, О. Задоянчук відстежує 
особливості сприйняття УПЦ МП у ЗМІ України, Г. Гадьо досліджує медіа-стратегії католицької 
церкви в інтернеті, І. Скленар вивчає сучасну церковну пресу України та ін. Утім ці дослідження 
здебільшого журналістикознавчого характеру, відтак комплексного релігієзнавчого вивчення 
проблеми медіатизації сучасного українського православ’я через призму діяльності їхніх 
навколоцерковних структур не здійснено. 

Із урахуванням вищенаведеного, метою дослідження є окреслення виявів процесу 
медіатизації православ’я в сучасній Україні через призму діяльності навколоцерковних структур 
УПЦ МП та УПЦ КП. Ця мета реалізується в наступних завданнях: проаналізувати сфери 
позакультової діяльності навколоцерковних об’єднань та організацій двох найбільших православних 

                                                      
1 Hjarvard, S. (2016). Mediatization and the changing authority of religion. Media, Culture & Society Vol. 38 (1), 10. 
2 Hjarvard, S. (2011). The mediatization of religion : Theorising religion, media and social change. Culture and 
Religion, 115. 
3 Hjarvard, S. (2008). The Mediatization of Society : A Theory of the Media as Agents of Social and Cultural Change. 
Nordicom Review. Vol. 29 (2), pp. 115. 
4 Hjarvard, S. (2011). The mediatization of religion : Theorising religion, media and social change. Culture and 
Religion, 124. 
5 Балаклицький, М.А. (2011). Медіатизація протестантизму в Україні 1991-2010 років. Харків: Харківське 
історико-філологічне товариство,55-56. 
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конфесій України; визначити роль навколоцерковних структур як медіаторів між церквою і 
суспільством, з’ясувати основні концептуальні повідомлення, які, відповідаючи на запити і потреби 
соціуму векторами своєї діяльності, артикулюють навколоцерковні організації та об’єднання. 

Виклад основного матеріалу. Стрімке зростання динаміки релігійної мережі в останньому 
десятилітті ХХ ст. у нових суспільно-політичних умовах Української держави, інституціювання 
християнських конфесій, їхня активна культова та позакультова діяльність, що віддзеркалювалася 
в соціальних комунікаціях, посилили довіру та висунули нові запити до церковних інституцій. 
Зокрема, соціологічні дослідження Центру Разумкова засвідчують, що 2002 р. 53 % опитаних 
позитивно оцінили роль Церкви в сучасному українському суспільстві, водночас 31 % наполягали, 
що Церква не відіграє помітної ролі1. Зміна суспільно-політичних умов, зокрема криваві події 
Революції Гідності та воєнні дії на Сході України, 2013 р. виявила, що лише 43 % громадян 
упевнені, що в сучасному українському суспільстві Церква відіграє помітну роль, тоді як 2014 р. 
таких було 53 %, у 2016 р. – 46 %2. Залишається доволі значним число тих, хто вважає, що релігія є 
мало пристосованою до потреб сучасної людини: 2000 р. так вважали 31 % опитаних, 2010 р. – 21 %, 
2013 р. – 29 %3. Водночас соціологічні дослідження, щодо фіксують рівень довіри до державних та 
соціальних інститутів, засвідчують, що серед інститутів держави та суспільства найбільшу довіру 
громадян, з-поміж інших, мають Церква (64,4%) і ЗМІ (48,3%)4. Водночас соціологічні дослідження 
щодо рівня довіри до державних та соціальних інститутів засвідчують, що серед інститутів держави 
та суспільства найбільшу довіру громадян, з-поміж інших, мають волонтерські (їм довіряють 66,7 % 
опитаних) та громадські організації (48,0 %)5. 

Така оцінка українськими громадянами ролі Церкви в суспільному житті сучасної України, а 
також вияв довіри до громадських організацій знайшла свій відбиток у створенні та функціонуванні 
навколоцерковних структур – православних, католицьких і протестантських, які працюють 
у форматі громадських рухів, організацій, об’єднань, місіонерських товариств, асоціацій, форумів, 
центрів тощо, що своєю місійною діяльністю покривають значну географію позакультової 
діяльності: освітньо-виховної, соціально-благодійної та громадсько-політичної. Такі організації та 
об’єднання, що почали виникати в 90-х рр. ХХ ст. і цей процес триває і досі, були ініційовані або 
церковним керівництвом (приміром, католицька місія «Карітас України»), або ж самими мирянами, 
або ж іноземцями (це здебільшого стосується православних навколоцерковних організацій МП та 
протестантських місій), які для виконання своїх місійних завдань користувалися різними 
(зовнішніми/внутрішніми, вербальними/невербальними) каналами комунікації. Ці навколоцерковні 
структури виступають своєрідними медіаторами релігійної комунікації, адже за своєю формою 
вони, порівняно з інституціоналізованими церквами, більш відкриті до світу, до потреб сучасної 
людини та викликів, які перед нею висувають суспільно-політичні та духовні трансформації 
українського суспільства і глобалізованого світу. 

Відомо, що індивідуальна культова діяльність, релігійна практика й досвід є ознаками 
релігійної людини. Соціологічні дослідження фіксують цю тенденцію: приміром, тільки на релігійні 
свята з 2000 по 2016 рр. храми відвідувало 52 % українських громадян, щотижня присутні 
на літургії – 17,7 %. Водночас на 2016 р. віруючими себе вважають 70,4 % українців, православними 
65,4 %, а 24,3 % ідентифікують себе «просто православними»6. Ці та інші дані дають підстави для 

                                                      
1 Дудар, Н., Шангіна Л. (2002). Релігія і Церква в суспільному житті України. Національна безпека і оборона. 
10, 8. 
2 Релігія і Церква в українському суспільстві: соціологічне дослідження (2016). Релігія, Церква, суспільство 

і держава: два роки після Майдану. Київ: Центр Разумкова, 27. 
3 Релігійність українців: рівень, характер, ставлення до окремих аспектів церковно-релігійної ситуації 
і державно-конфесійних відносин (2013). Релігія і влада в Україні: проблеми взаємовідносин (інформаційні 
матеріали). Київ: Центр Разумкова, 31. 
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дослідження (2017). Релігія і влада в Україні: проблеми взаємовідносин (інформаційні матеріали). Київ: Центр 
Разумкова, 4. 
5 Ставлення громадян України до суспільних інститутів, електоральні орієнтації: Результати соціологічного 
дослідження (2017). Релігія і влада в Україні: проблеми взаємовідносин (інформаційні матеріали). Київ: Центр 
Разумкова, 2-4. 
6 Релігія і Церква в українському суспільстві: соціологічне дослідження (2016). Релігія, Церква, суспільство 

і держава: два роки після Майдану. – Київ: Центр Разумкова, 27, 31–32. 



ISSN 2533-4816 EVROPSKÝ FILOZOFICKÝ A HISTORICKÝ DISKURZ 

 104

твердження, що приватна, «домашня» православна релігійність, коли «віра глибоко в серці», 
знаходить вияв у дистанціюванні від безпосередньої присутності в храмі, від активної особистої 
участі в культовій і позакультовій діяльності церков, відтак перегляд, до прикладу, трансляцій 
святкових та інших богослужінь, проповідей, православних телепередач задовольняє потреби 
секуляризованої людини, яка ідентифікує себе «просто православною» і є одним із виявів 
медіатизації православ’я. 

Розуміючи актуальність місії Церкви в суспільному просторі та значною мірою реалізуючи її 
через навколоцерковні структури, сучасний православний богослов, архімандрит Кирило (Говорун) 
наголошує: «Церква усвідомлює себе як Церква, коли вона вступає в публічний (медіа. – 

прим.автора) простір. … Вона повинна в ньому перебувати і свідчити про Христа. Цей «інший» 
простір допомагає Церкві усвідомити її власну місію та ідентичність»1. 

У медіа-просторі стійким є переданий і сформований для секуляризованого українського 
суспільства образ УПЦ МП як ретранслятора ідей «русского мира», адже реципієнт, черпаючи 
інформацію про цю конфесію здебільшого зі світських ЗМІ, бачить, як стверджує дослідниця 
А. Бойко, «участь православних церков і релігійних організацій у суспільно-політичних подіях 
України 2013-2015 рр.; політично-ідеологічну концепцію «русского мира», в яку домінантну роль 
відведено православ’ю (у вимірі РПЦ. – прим.автора); «Русскую православную армию» 
на Донеччині тощо»2. Тому окремого аналізу вимагає політична діяльність навколоцерковних 
організацій, які своєю діяльністю поглиблюють формування та сприймання образу УПЦ МП саме 
в такій артикуляції. Йдеться, зокрема, про Союз православних громадян, Союз православних 
братств, «Держава», «Единое Отечество» та ін., які почали свою діяльність перед президентськими 
виборами 2004 р. і стали своєрідними рупорами ідеології УПЦ МП (власне, ідеології «русского 
мира») щодо державно-церковних відносин. Зокрема, слід відзначити надзвичайну суспільно-
політичну активність цих організацій, які помічені своїми акціями разом із політичними партіями 
«Держава», Партією регіонів, Російським блоком, партією «Союз», комуністами, прогресивними 
соціалістами (приміром, хресні ходи, паломництва до мощей, різного роду марафони) на дражливі 
для українського суспільства теми мови, федералізму, членства в НАТО та Євросоюзі. Їхні медіа 
скидаються більше на органи політичних партій, але аж ніяк не на релігійні братства та організації. 
Чого варті промовисті назви статей: «Православная и патриотическая общественность Украины 
поддерживает позицию России в «газовом вопросе», «Российские соотечественники, проживающие 
на территории Украины, Крыма и Севастополя выражают полную и безоговорочную поддержку 
экономической политике, осуществляемой Россией в отношении Украины», «Антироссийская 
Украина, став санитарным кордоном НАТО, – это угроза святому Православию, самому 
существованию России и славянского мира в целом»3. 

Ці організації вирізняє те, що всі вони: вороже/скептично налаштовані проти Української 
держави, мови і нації; заперечують демократичні свободи та цінності; борються проти «світового 
порядку», що, на їхню думку, уособлює США та ЄС, які, в свою чергу, готують прихід антихриста; 
закликають до необхідності «нового порядку», а – це відродження православної Російської імперії; 
закликають до репресій проти «нашоукраїнців», «бандерівців» тощо. Так, ними 2004 р. було 
організовано різного роду молебні, «стояння», «хресні ходи» по Києву, учасники поряд із іконами 
несли портрети В.Януковича. Водночас ці структури використовували власні друковані та 
електронні медіа-ресурси для презентації таких тем у суспільно-політичному дискурсі. 
Підкреслимо, що такі заходи не тільки не мобілізували православних, але викликали суспільне 
невдоволення, нерозуміння та суттєво сприяли падінню авторитету УПЦ. Організація «Держава» 
ініціювала видання та роздачу на початку навчального року шкільних щоденників із зображенням 
на одній із перших сторінок прем’єр-міністра В. Януковича й митрополита Володимира4. 

Улітку 2007 р. навколоправославні організації «Держава», «Единое Отечество», Союз 
православних громадян та ін. хресними ходами та маніфестаціями активно виступали проти 

                                                      
1 Кирило (Говорун), архімандрит. (2017). Українська публічна теологія. – Київ: Дух і літера, 35. 
2 Бойко, А. А. (2016). Релігійна журналістика. – Київ: Видавничо-поліграфічний центр «Київський 
університет», 19. 
3 Филипчук, С. В. (2008). Християнські конфесії та партії християнського спрямування в суспільному житті 
незалежної України. : дис... канд. іст. наук. Острог, 108. 
4 Там само, 87. 
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проведення навчання «Сі бриз». Вони прагнули зірвати навчання, таким чином протистояли 
військового зближення України з НАТО. Водночас в Одесі члени цих організацій були активними 
учасниками політичних акцій на підтримку встановлення пам’ятника імператриці Катерині ІІ 
(митрополит Одеський Агатангел освятив цей монумент). Водночас ці всі події були представлені 
телесюжетами в новинних програмах на загальноукраїнських каналах та репортажами в провідних 
друкованих загальнодержавних медіа, закріплюючи таким чином усталений образ УПЦ МП 
в українському медіа-просторі. Слід наголосити, що світські ЗМІ транслювали сюжети, як: 
предстоятель УПЦ МП Володимир благословив вшанування українцями російського царя Миколи ІІ 
та його сім’ї; з ініціативи Всеукраїнського братства ім. Олександра Невського був проведений 
хресний хід, який улітку пройшов вулицями Києва; Союз православних братств щороку ініціює та 
проводить хресні ходи, мітинги, присвячені Дню Перемоги. 

Архієрейський Собор 21 грудня 2007 р. засудив діяльність заполітизованих навколоцерковних 
громадських організацій, зокрема, «Союзу православних громадян України», якій діє на чолі 
з В. Кауровим. Митрополит Володимир наголошував, що діяльність Спілки православних громадян 
України не має стосунку до УПЦ, і засуджував політичне православ’я та деструктивний вплив 
на церковне життя України політичних і навколоцерковних громадсько-політичних організацій. 

Аналізуючи медіатизацію православ’я МП, наголосимо на превалюванні в українському 
інформаційному просторі політичної складової образу, який значною мірою посилюють своєю 
діяльністю навколоцерковні організації політичного спрямування. Утім відображення в медіа-
просторі діяльності інших навколоцерковних структур певною мірою, хоча й незначною, нівелює 
цю стійку однобокість. До прикладу, громадська організація «Україна православна» основну увагу 
зосереджує на проектах соціального служіння та розвитку суспільства, які ґрунтуються на 
православних цінностях. Зокрема інтернет-ресурс структури зазначає, що пріоритетними 
напрямками її діяльності є моральне виховання молоді, підтримка та розвиток православних 
недільних шкіл в Україні, пропаганда здорового способу життя, інституту сім’ї, соціальної 
відповідальності, інформаційно-аналітичний супровід діяльності представників МП, органів влади 
та ділових кіл у питаннях релігії і морального виховання. 

2003 р. було засноване Київське релігійно-філософське товариство, що відновило свою 
дільність завдяки благословенню Митрополита Володимира. Метою товариства є робота, 
спрямована на посилення впливу «канонічного православ’я в Україні», сприяння православно-
християнському просвітництву, яке б відповідало на глибокі проблеми сьогодення, відтак сприяло б 
осмисленню християнських підвалин життя, формуванню християнських відповідей на важкі 
питання сучасного світу, відродженню вітчизняної релігійної філософії. Цим завданням 
відповідають основні напрями діяльності цієї навколоцерковної структури: проведення наукових 
конференцій, присвячених філософським інтерпретаціям актуальних богословських питань; видання 
журналу «Христианская мысль»; забезпечення роботи постійно діючого науково-методичного 
семінару «Православіє і культура». Так, у контексті реалізації власного місійного бачення 
товариство провело такі заходи: науково-теоретичний семінар «Святоотцівська концепція 
особистості і персоналістичні тенденції в російській релігійній філософії» (2003); конференції: 
«Православіє і слов’янофільська традиція в російській релігійній філософії» (2004), «Богословське і 
філософське осмислення ісихаської традиції» (2005), «Православіє і світ: богослов’я, філософія, 
культура (пам’яті о. Сергія Булгакова, о. Василія Зеньковського, о. Олександра Шмемана, о. Іоанна 
Мейендорфа» (2006) тощо, учасниками яких були єпископ Діоклійський Калліст Уер (Оксфорд), 
протопресвітер Борис Бобринский, архімандрит Йов Геча, протоієрей Николай Чернокрак – декани 
Свято-Сергієвського Православного Богословського Інституту (Париж), доктор богослов’я Брендон 
Галлахер (Оксфорд), академіки РАН Ю. М. Осіпов і С. С. Хоружий (Москва), а також інші відомі 
богослови і філософи України та Російської Федерації. 

Цілком поділяємо думку релігієзнавця П. Павленка, що «біляцерковні рухи православних 
вірян УПЦ МП, ховаючись здебільшого під назвами «громадських організацій», але водночас 
отримуючи благословення ієрархів на свою діяльність, тривалий час проводили по Україні цілком 
політичні, суцільно антиукраїнські заходи»1. Діяльності навколоцерковних організацій УПЦ МП є, 

                                                      
1 Павленко, П. (2016). Політична складова діяльності УПЦ МП: православна періодика і біляцерковні 
інституції як інструменти зросійщення й сепаратизації України. <http://bratstvo-1615.org.ua/551> 
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на думку провідних українських релігієзнавців, «загрозою національній безпеці країни, які через 
свої хресні ходи й інші зборища прагнуть повернути колесо історії назад, зокрема утверджуючи 
в мирянській суспільній думці гасло «Православие. Самодержавие. Народность» і царепоклоніння 
перед імператором Миколою ІІ»1. 

Навколоцерковні організації і товариства УПЦ КП – це здебільшого братства, як: Київське 
Богоявленське ставропігійне братство, Київське молодіжне православне братство Св. кнн. 
страстотерпців Бориса і Гліба, Калуське молодіжне православне братство прп. Іова та Феодосія 
Манявських, Братство святої Великомучениці Варвари, Ніжинське молодіжне православне братство 
в ім’я Іоана Тобольського, Апологетичне братство св. мч. Іустина Філософа, Братство Святого 
Архистратига Михаїла, Львівське православне молодіжне братство Пресвятої Богородиці на честь 
ікони «Її Нев’янучий Цвіт» тощо. 

Громадське об’єднання «Київське Богоявленське ставропігійне братство» відродило свою 
діяльність 2016 р. під гаслом «Незалежна Церква – незалежна держава», бажаючи бути спадкоємцем 
однойменного братства 1615 р. Метою діяльності цієї структури, головою якої є проф. О. Саган, є 
згуртування українського народу в боротьбі за незалежність і цілісність країни; конституювання 
єдиної Української Помісної ПЦ; відродження духовності та давніх українських традицій і звичаїв; 
збереження і розвиток української культури. Реалізуючи завдання, братство долучається 
до святкувань патріотичних дат (приміром, 357-ї річниці перемоги українських військ 
у м.Конотопі), проводить наукові та богословські заходи, зокрема: міжнародну науково-практичну 
конференцію «Константинопольський Патріархат в історії України», науково-практичної 
конференції «Канонічність Українського православ’я: до історії проблеми». 

Апологетичне братство священномученика Іустина Філософа, яке очолює протоієрей Сергій 
Цьома, займається поширенням православного вчення і відповідями на актуальні питання 
сьогодення в світлі православ’я на власному сайті (apologet.kiev.ua). 

2002 р. із благословення Патріарха Філарета було засноване Київське православне молодіжне 
братство святих князів страстотерпців Бориса та Гліба. Братство об’єднує православну молодь УПЦ 
КП і на сьогодні є найбільш відомим і активним молодіжним об’єднанням цієї Церкви. Метою 
діяльності братства є пропагування християнського способу життя серед молоді, сприяння 
духовному зростанню та воцерковленню молоді через духовне навчання та участь у літургійному 
житті Церкви, а також реалізація соціальних проектів та сприяння товариському спілкуванню 
в християнській спільноті. Духівниками братства є відомі єпископи УПЦ КП — архієпископ 
Чернігівський і Ніжинський Євстратій (Зоря), архієпископ Полтавський і Кременчуцький Федір 
(Бубнюк) та архієпископ Рівненський Іларіон (Процик). Від самого початку діяльність братства 
розвивалась у кількох напрямках: духовно-освітньому, інформаційному, паломницькому, 
соціальному та літургійному. Богословські лекції, які читає, до прикладу, викладач апологетики 
Київської духовної академії протоієрей В. Сміх, були записані братчиками на відео та розміщені 
в інтернеті. Серед інших проектів братства — паломництва й табори, видавничий напрям (2008 р. 
братство ініціювало видання відомої дитячої серії «Християнська читанка»), створення братського 
камерного хору «Преображення», соціальні програми. Зокрема, групи братчиків опікуються 
Бучацьким дитячим інтернатом, дитячим будинком «Малятко» (м. Біла Церква), відвідують 
онкохворих дітей Київської обласної лікарні. 

Вивчення ознак медіатизації УПЦ КП у вимірі діяльності навколоцерковних структур 
дозволяє висновувати, що найважливішою складовою її образу в українському інформаційному 
просторі є позиціонування цієї релігійної організації як національної церкви, що через соціальні 
комунікації та різні форми позакультових активностей послідовно проголошує необхідність для 
Української держави єдиної Помісної православної церкви, дбаючи про історичну, мовну та 
культурну спадщину. 

Роль навколоцерковних організацій та об’єднань УПЦ МП та УПЦ КП як медіаторів між 
Церквою та українським суспільством, воцерковленими чи невоцерковленими громадянами, 
значною мірою окреслюється їхньою продуктивною силою – вірянами, які виступають 
засновниками, працюють волонтерами, стають жертводавцями цих навколорелігійних структур, 

                                                      
1 Здіорук, С. (2014). Релігія і національна безпека України [Текст] / С. Здіорук // «Русский мир» Кирила не для 
України. Збірка наукових статей. Київ: УАР, 277. 
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допомагаючи таким чином реалізувати їхню місію. Маючи глибоку релігійну мотивацію до дії, вони 
активно використовують усю сукупність наявних церковних та нецерковних засобів, можливостей, 
продуктивних сил, щоби, покриваючи духовні та соціальні потреби широкого кола осіб, донести 
до них місійне повідомлення Церкви. 

Як засвідчує проведений аналіз, в українському суспільному просторі простежується процес 
медіатизації православ’я, що оприлюднюється, зокрема, через призму різновекторної діяльності 
навколоцерковних організацій та об’єднань УПЦ МП та УПЦ КП. Такі структури 
в секуляризованому середовищі виступають у ролі медіаторів між церквами та невоцерковленими 
громадянами, які прагнуть задовольнити та реалізувати свої духовні потреби в освітньо-виховній, 
соціально-благодійній та громадсько-політичній царинах. Позацерковні структури здебільшого 
займаються різноманітною некультовою діяльністю, яка через соціальні комунікації артикулює 
важливі для православних теми в суспільно-релігійному дискурсі. Працюючи здебільшого 
на профанній території, ці організації привносять сакральні сенси в секулярне медіа-середовище. 

Процесу медіатизації православ’я у вимірі діяльності навколоцерковних структур властива 
інкорпорація через світські та конфесійні ЗМІ в усі сфери життя українського суспільства. Відтак 
медіатизація УПЦ МП та УПЦ КП поглиблює процеси політизації релігії, сакралізації політики, 
консюмеризму, приватизації релігії та секуляризації, що наявні в українському суспільстві. 
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PŘÍKLADY ÚPRAVY BIBLIOGRAFICKÉHO POPISU ZDROJŮ  
A LITERATURY DLE POŽADAVKŮ APA-STYLE  

 

Všeobecná pravidla:  
Bibliografický popis zdrojů a literatury v odkazech na každé strance a v transliterovaném seznamu 

literatury (references) musí být zpracován na základě norem APA-Style, v souladu s požadavky APA 
(American Psychological Association). Níže jsou uvedeny příklady zpracování nejběžnějších 
bibliografických zdrojů. Více informace dostanete na strance http://www.apastyle.org.  

Při úpravě bibliografických popisů zdrojů a literatury dejte si pozor na způsob psaní: rovně a kurzivou 
(Italic) a také na postupnost umístění prvků odkazu.  

Paginální odkazy na zdroje a literaturu se uvádí v původním jazyce (v jazyce originálů), totiž 
nepřekládají se a netransliterují se. Citace jsou také uváděný v původním jazyce článku.  

Seznam literatury (references) na konci článku se uvádí latinkou. Pokud se musí uvést odkaz na články 
v písmu cyrilici (včetně článků v ukrajinštině nebo v ruštině) otištěné dřivě v časopisech a sbírkách, 
doporučujeme tuto variantu struktury bibliografických odkazů v sekci References:  

– Jméno a příjmení autora/-ů (transliterace);  
–  Transliterováný název članku a jeho překlad v angličtině, který má být umístěný v hranatých 

závorkách: [];  
– Název zdroje (transliterace) a překlad jeho názvy v jazyce anglickém: [];  
– Výchozí údaje s anglickým zápisem. 
 
V seznamu literatury (references) místo vydání pro zdroje v jazyce anglickém a ukrajinském se uvádí 

v angličtině, a název nakladatelství se transliteruje.  
Pro automatickou transliteraci názvů zdrojů v písmu cyrilici dá se použit další stránky:  
– pro zdroje v ruštině:   http://www.translit.ru,  
– pro zdroje v ukrajinštině: http://www.slovnyk.ua/services/translit.php .  
Odkaz na web-zdroje se má sestavit dalším způsobem: jméno autora web-stránky, název stránky, název 

web-stránky (píše se kurzivou (Italic)), adresu web-stránky oddělenou znaky < >: <URL> a pokud je 
možné datum poslední návštěvy/ náhledu web-stránky v zaoblených závorkách: () . Název měsíce 
nahlédnutí do web-stránky se uvádí v jazyce článku.  

 
Pro vaše pohodlí jsou následující příklady uvádění zdrojů a literatury rozdělený podle typu zdroje, 

a každý se uvádí ve dvou variantech po sobě: první je příklad odkazu na každé stránce, druhý je příklad 
odkazu na stejný zdroj, jenže jak se má uvádět v seznamu literatury (references).  
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commander of the UPA]. Rivne: Vydavets Oleh Zen. [in Ukrainian]. 



ISSN 2533-4816 EVROPSKÝ FILOZOFICKÝ A HISTORICKÝ DISKURZ 

 110

Článek v časopise:  
Bauerlein, M. (2004-2005). Booker T. Washington and W. E. B. Du Bois: The origins of a bitter 
intellectual battle. The Journal of Blacks in Higher Education, 46, 106-114. 
Bauerlein, M. (2004-2005). Booker T. Washington and W. E. B. Du Bois: The origins of a bitter 
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kodeksu Ukraini. [Current issues of interpretation of Article 152 of the Criminal Code of Ukraine].  
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RULES AND EXAMPLES OF REFERENCING  
ACCORDING TO APA-STYLE REQUIREMENTS 

General rules:  
Bibliographic descriptions of sources and literature in footnotes and transliterated list of sources 

(references) should be arranged in accordance with the agreements of the American Psychological 
Association (APA). Below are examples of how to arrange the most common bibliographic sources. 
For more information see: http://www.apastyle.org 

When arranging bibliographic descriptions of sources and literature it is necessary to consider regular 
and cursive (Italic) text fonts, as well as the sequence of elements in a reference. 

Footnotes should be provided in the original language of a source to which you refer, that is, they are not 
translated or transliterated. Quotes within the article should be provided in the language of the article. 

References at the end of the article should be Latinized. When making bibliographic references to 
Cyrillic (including Ukrainian and Russian) articles, published in journals and almanacs, we strongly 
recommend the following structure of references:  

– Name of author/authors (transliterated); 
– original title of the article transliterated by Latin symbols and its English translation in square 

brackets [ ]; 
– original title of the source transliterated by Latin symbols and its English translation in square 

brackets [ ]; 
– publisher's imprint information in English. 
In References, when indicating a city of publication both in English and Cyrillic sources, the name 

of the city should be given in English, while the name of the publishing house should be transliterated. 
For automatic transliteration of Cyrillic sources, you can use the following resources 

http://www.translit.ru – for sources in Russian; and http://www.slovnyk.ua/services/translit.php – 
for sources in Ukrainian. 

When arranging references on website materials, a reference should include author’s name, title of the 
page, name of the site (typed in Italic font), site address <URL>, marked by <> symbols, and, if possible, 
the date when this page was last browsed (in round brackets). The month is provided in the language of the 
article. 

For your convenience, below you can see examples of arranging bibliographic descriptions of sources 
and literature organized by source type; each one is given in two formats sequentially: the first one is the 
footnote example; the second is the example of arranging the same source in References.  
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