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SOCIAL AND ECONOMIC HISTORY 

Victoria Nesterenko 
V. N. Karazin Kharkiv National University, Ukraine 

THE ROLE OF RIVERS IN THE PROCESS  

OF THE FORMATION OF KHARKIV  

URBAN SPACE (1765-1914) 

The article is devoted to the role of the rivers in the process of the formation Kharkiv urban 

space. From the point of view of the Actor-network theory it was stressed that the rivers were 

not passive power, but actors in the urban development. On the base of different sources (texts, 

maps and photos) the place of water channel in Kharkiv was described. The main rivers 

in the city were the Lopan and the Kharkiv. The citizens perceived the rivers as the trash remove 

that led to the serious ecology problems in the end of 19
th

 century. Only several publicists 

discussed these problems in the local community. The rivers identified the city dividing into 

the parts, the location of small industry and the main activities of inhabitants. 

Keywords: urban development, urban studies, river, ecology, Actor-network theory, Kharkiv, 

Ukraine. 

Ecology is the main theme of modernity. Our cities are faced with different ecological problems, 

for example, climate change, need of trash sorting, overpopulation and dirty that lead to the spread 

of diseases and so on. The roots of all of these are in the historical development of the urban culture. Water 

pollution is one of the parts of ecological condition of a city. Rivers is often perceived as a passive power 

in the process of the formation of cities. Sometimes it also shows as enemy: people struggle with nature and 

make her conditions more comfortably for living. Cities imagine as a human fortress among the wild world. 

For a long time rivers were trash output for cities. Only nowadays, some big cities clean out their water 

channels. Contemporary research methods offer to see the rivers from the other side. If we search its role 

like an equal part in urban development, we can solve ecological problem in modern Ukrainian city. That is 

why this historical review of the rivers is very important nowadays. Our research is based on Kharkiv 

material (Ukraine) in the 1765-1914. 

World’s researchers have already paid attention to this theme. Sociologists, ecologists, architects etc. 

wrote multidisciplinary papers. Australian urban developer Alexander Cuthbert stressed that modern 

attitude to the nature was based at the Judo-Christianity traditions, which possessed a man as a lord of other 

God’s creatures
1
. Moreover, he thought that different botanical gardens, parks, zoos are the mockery 

of nature and an attempt of expressing human priority. English historian Peter Borsay offered to research 

green and blue space and their place in old cities
2
. The author wrote that we have to change focus from 

the man-made place to the nature objects and see the impact of the second one. Gillian Tindall described 

a river as the reason for arising of the urban district in the book about houses near the river Thames
3
. One 

of the main ideas of the book is that the water pollution could convert prestigious place into the poor space. 

But in Ukraine researching the role of the rivers in the urban development was not very popular. 

The authors often describe rivers as the passive condition of life, or as a tradition path of communication, or 

the source of fish etc. Situation is changed last years. In the digest of article about the urban development 

of Kyiv the paper about the flood during March 1917 was published
4
. Vitaliy Skalsky argued that nature 

and politics were tightly woven together. In the condition of the significant river flood in Kyiv 

                                                      
1
 Cuthbert, A. (2006). The Form of Cities. Political Economy and Urban Design. Blackwell, 86. 

2
 Borsay, P. (2017). Nature, the past and the English town: a counter-culture history. Urban History, 44 (1), 27. 

3
 Tindall, G. (2007). The house by the river Thames and the people who lived there. London: Chatto & Windus, 5. 

4
 Скальський, В. (2016). Київ Революція та повінь: рівнобіжні процеси у Києві навесні 1917 року. Живучи 
в модерному місті: Київ в кінці ХІХ ст. – в середині ХХ ст. Київ: Дух і Літера, 197-211. 
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the inhabitants of Ukraine showed their interest in nation-building project and wish to help each other 

to express their political position. Nevertheless, this is one of the rare rivers researching in Ukrainian 

historiography. 

On the Kharkiv material local historians showed water condition of this place. Dmitry Bagaliy and 

Dmitry Miller famous Kharkiv historians who lived in the early 20
th
 century described location of water 

sources in the territory of Sloboda Ukraine
1
. We can say that historians overlooked the active role 

of the local rivers and described them only as a geography landmark. 

Our main idea is that the rivers were actors (not passive power) in the formation of urban space. 

From the point of view of our idea, our challenge is to determine the role of the rivers in the process 

of the formation of Kharkiv territory in 1765-1914. We will study this theme from the point of view 

of Actor-Network theory by Bruno Latour (ANT). B. Latour considered that all structures are the result 

of interaction between human and non-human (including different material agents, for example, buildings, 

relief, weather and so on)
2
. We moved away from anthropology and imagine human as one of the many 

actors of urban development. It helps us avoided traditional opposite between man-made and green places 

in the city. The good example of network with nature actors is the article about anglers in the fjords written 

by J. Law and V. Singleton
3
. They connect growing of salmons, oxygen, economic and social life in the one 

text for illustrating using ANT for the social studies. 

The sources for searching this question can be divided into three groups. First group conclude 

the describing of the Kharkiv rivers in «The description of Sloboda Ukraine cities delivered to 

the Catherine commission for composition new laws 1767»
4
 and «The descriptions of the Kharkiv region 

in the end of 18
th
 century»

5
 and from the guidebooks from the end of 19

th
 and early 20

th
 century

6
. This text 

helps us to understand the place of rivers in the every-day life of the inhabitants. Many public person from 

the end of 19
th
 century (first of all professors from the Emperor University and the Polytechnic institute) 

investigated the problem of water pollution in Kharkiv and invoked citizens to solve this problem with 

the help of a central sewage
7
. They published their papers and people could read the information about 

Kharkiv ecology. 

Maps are in the second group. We have the plan of the city of the end of 18
th
 century

8
, the plan 

of urban development in 1834
9
, the city maps from the 1871

10
 and 1902

11
. These documents showed 

changing of the riverbeds and its connection with formation of the urban districts. Last third group included 

photos from the Kharkiv Historical museum (early 20
th
 century) with the river landscape and flood

12
. With 

this picture, we can image the scale of the destroying during such disasters. 

                                                      
1
 Багалей, Д.И., Миллер, Д.П. (1905). История города Харькова за 250 лет его существования. Харьков: 

Паровая Типография и Литография Л. Зильбергъ и С-вья, І, 48; Багалей, Д.И., Миллер, Д.П. (1912). История 
города Харькова за 250 лет его существования. Харьков: Паровая Типография и Литография Л. Зильбергъ 

и С-вья, ІI, 53. 
2
 Латур, Б. (2014). Пересборка социального: введение в акторно-сетевую теорию. Москва: Издательский дом. 

Высшей школы экономики, 46. 
3
 Law, J., Singleton, V. (2013). ANT and politics: working in and on the world. Qualitative Sociology, 36 (4), 485-502. 

4
 Чорний, Д.М.: укладач (2016). Історія Слобідської України: хрестоматія. Описи слобідсько українських міст 

і містечок, доставлені в Катерининську комісію для складання проекту нового уложення 1767. Харків: 

Видавець Олександр Савчук, 35-40. 
5
 Пірко, В.О., Гуржій, О.І.: укладач (1991). Описи харківського намісництва кінця XVIII ст. Київ: Наук. думка, 

223. 
6
 Гусев, А.Н. (1902). Историко-справочный путеводитель. Харьков, его прошлое и настоящее в рисунках и 

описаниях. Харьков: Типография Адольфа Дарре, 274; Устинов, И.А. (2009). Описание г. Харькова. 

Путеводитель по г. Харькову. Харьков: Сага, 179. 
7
 Шимков, А. П. (1881). Во что обходится Харькову его неблагоустройство. Харьков, 22. 

8
 Пірко, В.О., Гуржій, О.І.: укладач (1991). Описи харківського намісництва кінця XVIII ст. Київ: Наук. думка, 

128. 
9
 Федоровский, А. (1916) К истории города Харькова. Харьков: Печатное дело, 1. 

10
 Харьковский календарь на 1871 год. С картой Харьковской губернии. (1870). Харьков, приложение. 

11
 Гусев, А.Н. (1902). Историко-справочный путеводитель. Харьков, его прошлое и настоящее в рисунках и 
описаниях. Харьков: Типография Адольфа Дарре, 274; Устинов, И.А. (2009). Описание г. Харькова. 
Путеводитель по г. Харькову. Харьков: Сага, Приложение. 
12

 Харківський історичний музей (2018). Відділ фотографій. № 1141, 9449, 16375. 
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Kharkiv main rivers are the Lopan and the Kharkiv. The second one gives her name to the city. 

In addition, we have little rivers – the Udy, the Netech – that often dried out but made significant bogs 
around the city

1
. During all describing period, people can cross the rivers with the help of the dam and 

bridges, but they use the wade in the hot period as well. Drink water Kharkiv citizens took from 
the fountains. 

The rivers divide the city into the districts. According to the describing of the Kharkiv in 1765, they 
were the barriers of the urban space. The citizens have the ferry at their own expense to have possibility 

cross the rivers when they overflowed. We can propose that the ferry was pure because of the little amounts 
of local inhabitants. That was why the Kharkiv community asked the empire authority to make the bridges 

in Kharkiv at state expense as it was in other territory of the Russian empire
2
. At the middle of 19

th
 century 

the Kharkivska Miska Duma (the Kharkiv government) regularly repaired bridges
3
. 

From the end of 18th to the early 20th century, the rivers divided city into three parts – The Center, 
Zalopan (it is literally translated as «over the river Lopan») and Zakharkiv («over the river Kharkiv»). 

By the way the Zakharkiv part was inhabited slowly than Zalopan one. It was because the crossing over 
river Kharkiv was more difficult. In the early 19

th 
there were only two big squares at Zakharkiv. For 

comparison, there were big nobility district and several quarters of different artisans at Zalopan in this time. 

When in 1820-ies the Kharkiv government had made the new bridge into Zalopan, the local market became 
the central one of the all city. D. Bagaliy and D. Miller mentioned «Zanetech»

4
 as well, but this little part 

was distinguished only at 18
th
 century. 

Kharkiv was not healthy city. Historians mentioned many infections – cholera, plague, typhus and 

fever
5
. Moreover, the rivers were the main source for these illnesses. From the early 19

th
 rivers were 

describing like very dirty. All authors wrote that water from rivers was not used for drink
6
. But if we 

analyze the location of water wells, we understand that, at least, people who lived in Zakharkiv used water 
from river. 

At the early of 19
th
 century in the Russian Empire laws were included first ecological rules

7
. 

The plants and fabrics must be removed from the urban space. In Kharkiv small industry was situated 

on the outskirts of the city. However, one of the main sources of river pollution was dung of horses. 
Kharkiv was a big trade center and merchants brought their goods on carts with horses to the city center. 

The rivers helped to move this dung from the city. 
As we said above the rivers made bogs and levadas (the big wet meadows). The wet air was the 

reason of illness as well. Such territory was unable to building and interrupted the urban growing. The 
inhabitants for a long time try to avoid rebuilding of these districts. The extremely growing of Zalopan 

had begun after the railway was built. This magnificent project, which was financed by the empire 

authority, led to the dry up of the bogs. After this, the Kholodna Gora and other villages were 
incorporated in Kharkiv territory because the nature barrier was destroyed. Another situation was in the 

Zakharkiv part. The citizens bypassed small levada and the city growing further. Only in the end 
of 19

th
 century this territory was also rebuilt: new railway station was constructed here. By the way, 

the new one was named Levada. 
Near the river arose beautiful and prestigious quarters. The rivers always attracted people with their 

good looks landscape. Nevertheless, buildings on the embankment were dangerous. Such example was 
the construction near the Netech embankment. This river was the affluent of Kharkiv one. Majestic black 

house of merchant was built in the end of 19
th
 and destroyed in the end of 20

th
 because of wet river ground. 
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Паровая Типография и Литография Л. Зильбергъ и С-вья, І, 50. 
5
 Там само, 32. 
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 Гусев, А.Н. (1902). Историко-справочный путеводитель. Харьков, его прошлое и настоящее в рисунках и 

описаниях. Харьков: Типография Адольфа Дарре, 71. 
7
 Пирожкова, И.Г. (2017) История строительного законодательства Российской империи. Москва: Канон-Плюс, 
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Its neighbors, which were building further from the riverbank, are stayed by nowadays. In addition, these 

districts suffer from the floods. 
River spill was an ordinary phenomenon for Kharkiv in the first half of 19

th
 century. However, from 

the 1883 they became real catastrophes. Every 3-5 years some districts of the Zakharkiv part suffer from 
the floods. In spring, Fish square changed into fishpond. Photos showed us magnificent flooding, which can 

overhang the work of the electric station. Water fulfilled basements of the houses. 
It was not poor districts. The merchants lived there during all 19

th
 century and built prestige stone 

houses. We think that flood started destroying this district only from the end of 19
th
 century. New 

construction changed territory, pavement streets as well and water started overflowed. However, peoples 

did not want leave their place and try to adapt to the situation. Some historians wrote that inhabitants grew 
mushrooms in basements after floods

1
. It seems like a joke, but this thesis proved by information about 

mushrooms trading. 
Next, we argued how the river motivated the inhabitants to choose their activities. Swamps and wet 

meadows made difficult rebuilding of Kharkiv, but motivate the citizens growing different cattle. We can 
assume that this conduces specific of their occupation during all 19

th
 century. In the description of city 

in 1765 the author stressed that Kharkiv citizens did not grow wheat and other agricultures. They had not 

even built mills in the city. Kharkiv rivers could not be a transport ways, that’s why they didn’t play a big 
role in growing of merchants. Nevertheless, as we see they had conduced the activities of citizens in another 

way. Such situation would be described in the text from the end of 18
th
 century. It was no wonder that in 

1850-ies The Veterinary clinic had separated from the Kharkiv Emperors University. Kharkiv really needs 

many veterinarians because of the specific of local business. 
The rivers made possible growing of different small industry. They removed dirty from the city. 

The old maps show the location of the several forges and woolen-washes, which were situated on the 
riverbank

2
. As we wrote above, the Russian Empire laws forbid building plants and factories in the city 

center but there were no laws about location near rivers. Such pollution and reconstruction of roads led 
to the changing of riverbeds and reliefs. 

Kharkiv citizens did not decide the problem with water. It determined terrible ecological situation 
in the city to the early 20

th
 century. Publicists started to write papers about it. Ecological situation must be 

improved with sewage and water pipes. People noticed the rivers and start to discuss their conditions. 
However, The First World War and the Revolution pushed these questions into background. A famous 

Ukrainian writer Ju. Shevelov wrote in his memories about the early of 20
th
 century that rivers had dried up: 

«The city had eaten these small rivers»
3
. However, we must stress that rivers in Kharkiv always were little. 

They could not play a role of transport channel, but they interact with other urban actors in another way. 

Kharkiv rivers can not be compared with the Dnipro (Kyiv) and the Neva (St. Petersburg) because of its 
magnificent and role for their cities. But similar situation was in Lviv with the Poltva river. The Poltva 

situated in the center of Lviv. In the 19
th
 century during the city reconstruction the Poltva was included into 

the underground sewer system of Lviv and hidden in the collector. If Kharkiv was as old as Lviv, the Lopan 

and the Kharkiv would await the same fate. 
Turning to conclusions, we can say that the rivers were important actors in the process of formation 

the territory of Kharkiv. They determined urban structure and divided city into the three parts. The rivers 
motivate citizens to growing cattle. Their location also conditioned this one of small industry. The pollution 

of water led to the serious ecological problems and floods. Kharkiv became a city bad for live. However, 
the main problem was that the people do not noticed rivers as actors in urban space that was why we have 

ecological problems by nowadays. 
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ESTABLISHMENT AND DEVELOPMENT  

OF NOTARY INSTITUTIONS IN UKRAINE  

IN THE SECOND HALF OF THE 19
TH

 –  

THE BEGINNING OF THE 20
TH

 CENTURY 

The interest in the notary work has grown significantly over the past decade. The number 

of legal entities and individuals, who consult a notary has generally increased. The jurisdiction 

and forms of the notary activities in Ukraine have changed. Therefore, the interest to research 

the evolution of relations between notary institutions and state during different historical stages 

of their development is increasing. The modernization processes of 1860-1870 in the Russian 

Empire (including the territory of Ukraine), influenced all the spheres of population`s public life. 

In particular, the transformational processes had the positive effect on the creation of the notary 

institution. 

The author of the article analyzes the establishment and development of the notary institutions 

in the second half of the 19
th

 – the beginning of the 20
th

 century. 

It is stated, that the main document, which regulated the notary activities in the Russian Empire in 

the second half of the 19
th 

century, was the "Regulations of the notary sphere". This provision was 

adopted on April 14, 1866. It regulated the activities of notaries, defined the requirements for 

those who wanted to work as notaries and specified the status of notaries. Besides that, it clearly 

defined the purpose and objectives of notaries and the size of fees for the provided services. 

It was noted, that the new notary institutions had such purposes: 1) the implementation of any 

type of acts and certificates related to the notary institution jurisdiction; 2) registration and 

listing of all the real estate acts and their transfer to a notary archive at the District Courts, and 

3) the development of the private credit, attached to the real estate. 

In accordance with the above-mentioned provision, the cities began to establish the notary offices. 

Notaries were under the jurisdiction of the courts. Each notary was obliged to be 21 years old, to 

have the Russian Empire citizenship, not to be under investigation and did not have the state or 

public service experience. Besides, he had to pass successfully exams on the notary acts and notary 

documentation arrangements, legislation, required for notary and to give the financial pledge. 

At the end of the 19
th

 – the beginning of the 20
th

 century appeared the need for a new law that 

would regulate the activity of notary institutions at a higher level. The main issue, that was 

generally discussed, was the question about the payment for the notary service. 

Despite the need for the new legislation, the "Regulations of the notary sphere" (1866), was 

valid until October 29, 1917, before the adoption of the "The Decree on Land", which form the 

grounds for the abolition of the private civil law. The Decree canceled all the notary offices and 

brokers, except the stock exchanges. Stockbrokers still acted as the mediators on the exchanges: 

all the transactions, conducted with their help, were arranged by them. 

Keywords: Ukraine, notary institutions, Russian Empire, notary, act, broker. 

Останнім часом інтерес до нотаріальної справи значно зріс. Збільшилася кількість юридичних 

і фізичних осіб, які звертаються до нотаріуса, змінилися компетенція і форма діяльності 
нотаріальних органів в Україні. Зростає науковий інтерес до еволюції взаємин нотаріальних установ 

і держави на різних етапах їхнього історичного розвитку. Модернізаційні процеси 60-70-х рр. 



ISSN 2533-4816 EVROPSKÝ FILOZOFICKÝ A HISTORICKÝ DISKURZ 

 12 

ХІХ ст., що відбувалися в Російській імперії, куди входила і Україна, вплинули на всі сфери 

суспільного життя населення. 

Реформи, що відбувалися в даний період (селянська реформа 1861 р., фінансова 1863 р., 
реформа освіти 1863 р., земська і судова реформа 1864 р., реформа міського самоврядування 1870 р. 

та військова реформа 1874 р.) були між собою взаємопов’язаними та послідовними. В даний період 
зростає кількість міст та міського населення, що мало значні наслідки для розвитку, як самих міст 

так і їх жителів. Відбулися економічні зміни, пов’язані із побудовою заводів та фабрик, розвитком 

транспортної системи, що суттєво вплинуло на трансформацію освітніх процесів. Всі вказані 
фактори вплинули і на судову систему, а також викликали потребу у створенні нотаріальних контор. 

На нотаріусів покладалися значні функції, пов’язані із купівлею-продажем рухомого і нерухомого 
майна, земельних ділянок. 

Метою нашої статті є спроба проаналізувати становлення та розвиток нотаріальних установ 
в Україні у другій половині ХІХ на початку ХХ століття. 

Проблемою становлення та розвитку нотаріату в Російській імперії та Україні займалися такі 
вчені як: Нелін О., Коваленко Л., Плохотенко А., Шевченко В., Гасман А., Денисяк Н., Вольман І., 
Долинська М. та інші, які висвітлювали роль нотаріусів у другій половині ХІХ на початку 
ХХ століття, аналізували їх права та обов’язки, взаємовідносини з іншими установами та 

категоріями суспільства. 
За правління царя-реформатора Олександра ІІ розпочалися конструктивні зрушення. Вже на 

початку його царювання була прийнята низка ліберальних нововведень. Роль реформ 60-70 років 
ХІХ століття та процес їх впровадження в Російській імперії є дискусійним питанням та немає 

однозначного ставлення серед науковців. 
Цілком у дусі панівної тоді марксистсько-ленінської методології автори історичних 

досліджень, спираючись на висновки лідера російських марксистів В.Леніна, відповідні 
основоположні документи КПРС і радянської держави, поділяли реформи 1860–1890-х рр. 
на дві умовні підгрупи. Першу становили так звані буржуазні, а отже, прогресивні перетворення 

1860–1870-х рр., здійснювані імператором Олександром ІІ. До них належали антикріпосницька 
(1861 р.), удільних (1863 р.) та державних (1866 р.) селян, судова й земська (1864 р.), Положення про 

нотаріальну частину (1866 р.), міська (1870 р.), військова (1874 р.), ряд інших. Усі вони оцінювалися 
радянською історіографією як позитивні, оскільки сприяли демократичним перетворенням 

у соціально-економічному та духовному житті імперії. Водночас вони характеризувалися як 
«непослідовні, обмежені й половинчасті», а отже такі, що «не досягли головної мети, поставленої 
царським урядом, – придушення революційного й опозиційного руху у країні»1

. 
Такими ж далекими від об’єктивності уявляються сьогодні й радянські оцінки реформ 1880–

1890-х рр., здійснені в епоху імператора Олександра ІІІ. У радянській історичній літературі вони 
представлені як відверто «реакційні», що спрямовувалися «на придушення революційного руху, 

зміцнення самодержавства й позицій дворянства». До так званих «контрреформ» було віднесено 
ухвалення «Положення про заходи до охорони державного порядку і громадського спокою» 

(1881 р.), про початкову та середню школу (1882 р.), скасування університетської автономії 
(1884 р.), зміни до судової реформи (1887 р.), про земських начальників (1889 р.), земства (1890 р.), 

Городове положення (1892 р.) та ін. На думку радянських істориків, вони мали «реакційний 

характер», оскільки здійснювалися «шляхом перегляду буржуазних реформ 60 – 70‑х рр. ХІХ ст. та 

ліквідації ряду буржуазних перетворень». 

Оцінка реформ Олександра ІІ, що надається в англо-американській історіографії, також не має 
однозначного бачення. Проведення реформ і в першу чергу звільнення селян в англо-американській 

історіографії оцінювалося, як факт великого історичного значення. Багато хто з науковців називає 

реформи 60-х років ХІХ століття «великими реформами». Наприклад, Є.М.Алмедінгем в своїх 
працях стверджує, що Олександр ІІ знав життя селян набагато краще своїх попередників; він любив 

селян без будь-якої сентиментальності і всі його реформи основною ціллю мали – покращити їх 
стан, просвітити їх уми та припинити несправедливість минулого. 

Про гарні наміри Олександра ІІ та моральну цінність реформ писали такі дослідники, як 
С. Томкінс, М. Рен, М. Рязановський, У. Моссе та інші. Заходи та реформи, які проводилися 
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царським урядом, вони розглядають, як основні кроки по перетворенню Російської імперії 
на цивілізовану націю1

. 
Досить часто в працях західних вчених, разом із позитивними відгуками, наміри царя 

поєднується із некомпетентністю бюрократії. Позитивний ефект реформ, відмічає Г. Кон, був 
в значній мірі зіпсований бездарністю адміністрації та нетерпінням інтелігенції, яка хотіла, щоб 
реформи впроваджувалися швидко та за їх планом. Як зазначає автор, царю було важко і він швидко 
втомився. А між тим, країні, яка не звикла до швидких трансформацій, потрібна була і сильна воля, і 
тверда рука керівника. 

Наступні кроки Олександра ІІ також диктувалися перш за все державними потребами. Так, 
судова реформа, окрім демократизації судочинства, мала законодавчо охопити мільйони звільненого 
від кріпосництва селянства. А отримання земельних наділів створило потребу у створенні інституту 
нотаріату2

. 
Деякі урядові акти того часу безпосередньо мали відношення до нотаріальної справи. Так, 

1836 р. Олександр ІІ підписав документ, що скасовував дискримінацію євреїв як кандидатів 
у нотаріуси у так званих «межах осілості», де дозволялося вільне проживання єврейського народу. 
Якщо ж у населеному пункті існувала лише одна нотаріальна посада, на неї можна було обрати 
єврея, проте з обов’язкового дозволу губернського начальства. Соборне Укладання – «Кодекс 
Законів Російської держави», прийняте Земським собором 1649 р., а потім логічна крапка 
«Положення про нотаріальну частину», затверджене 14 квітня 1866 р. імператором 
Олександром ІІ, – це законодавчі акти, на базі яких створювався та розвивався нотаріат тих часів3

. 
Існувала точку зору, згідно з якою рішення реформувати весь нотаріат стало неминучим 

наслідком реформи судової системи, при загальній зміні системи в поле зору реформаторів 
потрапила кріпосна частина, яка існувала при судах. Залишення нотаріату в його попередньому 
стані було не сумісне з новою концепцією судоустрою, що і стало причиною реформування 
нотаріату. Ця точка зору не отримала широкого розповсюдження та підтримки. Ідея корінного 
перетворення нотаріальної частини була викликана об’єктивними причинами розвитку 
економічного і політичного життя Російської імперії. Дореформений нотаріальний порядок 
виявився неефективним для розвинених економічних відносин і торгового обороту. В епоху великих 
реформ, які охопили всі галузі державного життя, було перетворено і нотаріальну справу. Разом 
з новими статутами судоустрою і судочинства було вироблено Положення про нотаріальну частину, 
яка отримала силу закону 14 квітня 1866 року. 

Положення про нотаріальну частину, переваги і недоліки якого буде розглянуто нижче, 
виконало головне завдання – відокремило і законодавчо закріпило існування нотаріату в Російській 
імперії, безумовно і в губерніях України, визначило його структуру, правовий статус, сферу 
діяльності та компетенції нотаріусів4

. 
Прийняття даного положення дало поштовх новому етапу розвитку нотаріату в Російській 

імперії. Даний етап характеризувався появою і функціонуванням єдиного універсального інституту 
нотаріату як форми публічної діяльності незалежних нотаріусів, уповноважених державою 
на здійснення нотаріальних дій. Дане положення було важливим етапом становлення нотаріату 
в Російській імперії, але воно не привело до вирішення всіх проблем в даній сфері5

. 
Основною метою документу було відокремлення нотаріальної частини від судової. В другій 

половині ХІХ століття виникли дві відособлені нотаріальні установи: кріпосна (якій приділялась 
особлива увага з боку держави) та власне нотаріальна. Згідно з Положенням, в містах почали 
засновуватись посади нотаріусів, які перебували під віданням судів і призначалися на посади 
старшими головами судової палати за поданням голів окружних судів. У місцевостях, де 
присутність нотаріуса визнавалася необхідною, але бажаючих зайняти вакансію не було, 
передбачалося призначення нотаріуса від уряду. Нотаріус, що призначався від уряду, був 

                                                      
1
 Карпачов, М.Д., Коротких, М.Г. (1988). Буржуазные реформы в России второй половины ХІХ века. Воронеж: 

Изд-во Воронежского университета, 140. 
2
 Шевченко, В. (2013). Реформи 1860-1890-х рр. у Російській імперії: сучасне трактування. Український 
історичний журнал, 5, 117-123. 
3
 Коваленко, Л. (2010). Нестаріюча професія нотаря. Бюлетень Міністерства юстиції України, 8, 163-173. 

4
 Вольман, И.С. (1997). Из истории Российского нотариата. Нотариус, 2 (4), 80. 

5
 Зимина, Т. (2009). История развития института нотариата в России. Среднерусский вестник общественных 
наук,1, 111-113. 
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державним службовцем, користувався такими ж перевагами, і правами як і секретар окружного 
суду, винагорода йому призначалася на розсуд міністерства юстиції. 

Наприкінці XIX ст. у Російській імперії склалися чотири групи органів і посадовців, що мали 
право вчиняти нотаріальні дії: 1) публічні (городові) нотаріуси; 2) біржові маклери і нотаріуси, 
корабельні маклери; 3)вузькоспеціалізовані маклери: судноплавних справ, державного комерційного 
банку, приватні, слуг і робочого люду, цехові, ремісничих управ тощо; 4) магістрати, ратуші, думи, 
митні урядовці, станові пристави, торговельні словесні суди. 

Із введенням в дію нотаріального Положення 1866 року всі колишні нотаріуси і маклери, крім 
біржових нотаріусів і маклерів, гофмаклерів, корабельних маклерів, маклерів морського страхування і 
ремісничих управ – в Санкт Петербурзі, Москві та Одесі, – припиняли свою діяльність1

. 
Враховуючи той факт, що матеріалів про діяльність нотаріусів в дореформений період 

не було, оскільки в такому вигляді в якому вони були представлені в Положенні про нотаріальну 
частину їх не існувало. Тому доводилося використовувати приклади закордонних практик 
у створенні нотаріальних установ та діяльності нотаріусів, але з врахуванням особливостей життя та 
економічного розвитку імперії. В основу закону про нотаріат було покладено законодавство трьох 
європейських країн: Французького 1813 р., Австрійського 1854 р. і Баварського 1861 р. 

Реформування нотаріату в 1866 році полягало у тому, що було чітко прописано мету і 
завдання нотаріусів, їх сферу діяльності та розмір платні за надані послуги. Було визначено, що 
новий нотаріальний інститут має на меті: 

1) здійснення будь-якого виду актів і засвідчень, що відносяться до компетенції інституту 
нотаріату; 

2) реєстрацію, облік всіх актів на нерухомість і зосередження їх в нотаріальний архів при 
Окружних Судах; 

3) розвиток приватного кредиту, який повинен забезпечуватися нерухомим майном2
. 

Для здійснення актів на нерухомість новим нотаріальним положенням створено дві інстанції: 
перша, нижча – в особі молодших нотаріусів або просто нотаріусів, друга, вища – в особі старших 
нотаріусів. Друга інстанція має значення як процесуальне так і моральне. Значення в тому, що 
молодший нотаріус представляється на розсуд старшому нотаріусу і, що нотаріус повинен строго 
підкорятися наказам Окружних Судів щодо внутрішнього розпорядку та діловодства в нотаріальних 
конторах. 

В цей час нотаріат виокремлювався з відання судів для здійснення актів та інших не судових 
дій. У містах вводилися посади нотаріусів, на які призначалися чиновники на конкурсних засадах 
головою судової палати. Нотаріус повинен був перед призначенням на посаду скласти присягу та 
внести страхову заставу на випадок заподіяння шкоди клієнтові своїми некваліфікованими діями3

. 
Ми погоджуємося з думкою більшості вчених, що головним же новаторством Положення про 

нотаріальну частину 1866 року стали створені ним 2 нотаріальні інстанції – нижча, в особі 
молодших нотаріусів, і вища – в особі старших нотаріусів. Акти, вчинені молодшим нотаріусом, 
іменувалися нотаріальними (або явочними), а затверджені старшим нотаріусом – кріпосними. 

Старший нотаріус угод не вчиняв, а лише їх затверджував, виконуючи функцію нагляду 
за молодшими нотаріусами, та за статусом і цензом прирівнювався до члена окружного суду. 
Основним завданням старших нотаріусів було завідування нотаріальними архівами, які 
створювалися при кожному окружному суді4

. 
До сфери діяльності молодших нотаріусів належало здійснення будь-якого виду актів, крім 

актів станів, службових і межових. Під «актом» розуміється будь-який письмовий документ, який 
засвідчує про наявність певних прав. Також нотаріус повинен видавати виписки із актових книг і 
копії актів, засвідчувати та визначати наявність різних актів, приймати на зберігання документи від 

                                                      
1
 Фемилиди, А. (1902). Русский нотаріат. История нотариата и действующее нотариальное положение.  

Санкт-Петербург: Издание Я.А. Кантаровича, 273. 
2
 Плохотенко, А. (1910). Курс нотариата. С образцами, формами, законоположеннями. Москва: Изд. 

кн. магазина И.К. Голубева под фирмою "Правоведение", 512 
3 Денисяк, Н. (2012). Короткий аналіз історії виникнення, розвитку та реформування інституту нотаріату 

в Україні. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія юриспруденція, 4, 97-100. 
4
 Долинська, М. (2014). Правовий статус нотаріуса на українських землях за часів Російської імперії на 

підставі Положення про нотаріальну частину від 14 квітня 1866 р. Науковий вісник Львівського державного 
університету внутрішніх справ, 4, 98-106. 
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приватних осіб, крім грошей і цінних паперів та складати, за дорученням членів Окружного Суду, 
проекти судового розподілу спадщини, їх опису та оцінки. 

Аналізуючи розвиток нотаріату в Україні у другій половині ХІХ століття, слід відзначити, що 
відповідно до названого Положення в містах почали засновувати посади нотаріусів. Нотаріуси 
перебували у віданні судів. Нотаріусом міг бути лише російський підданий, що досяг повноліття 
(21 року), не судимий, який не був державним чи просто службовцем, успішно склав іспити на 
вміння правильно оформляти різноманітні акти та на знання нотаріального діловодства, необхідних 
для нотаріуса законів, і вніс грошову заставу (до 25 тис. рублів у столицях, до 15 тис. у губернських 
містах, та до 10 тис. у повітах)

1
. 

За загальним правилом, нотаріуси знаходилися при окружних судах. Найголовнішою 
функцією діяльності нотаріуса було вчинення угод з нерухомим майном. При кожному окружному 
суді утворювався нотаріальний архів. У архіві зосереджувалися усі документи щодо угод 
з нерухомим майном округу даного окружного суду і щодо всіх прав на ці нерухомості. Усі молодші 
нотаріуси були зобов’язані щорічно відсилати свої книги до архіву. 

Однією з вимог, що була поставлена до кандидата на посаду нотаріуса, було внесення майнової 
застави. В юридичній літературі кінця XIX – поч. ХХ ст. неодноразово було порушено питання щодо 
скасування відповідної статті нотаріального положення чи хоча б про пом’якшення її вимог, 
наприклад, щодо осіб з вищою юридичною освітою. Головним аргументом прихильників цієї ідеї було 
те, що, за словами І. С. Вольмана, інтелігенція і чиновники були переважно людьми незаможними: 
якщо чиновник – шахрай, то жодна застава не зупинить його перед злочином, а якщо він людина 
порядна, то така застава лише стримає його від вступу на службу, бо, передусім, необхідних грошових 
коштів на її поповнення в нього може і не бути. Але, як видно із аналізу більшості звітів окружних 
судів, на місцях ця ідея викликала негативну реакцію юридичної громадськості2

. 
Також на нашу думку, за необхідним є відзначити, що після прийняття нотаріального 

Положення до здійснення нотаріальної діяльності ставили чіткі вимоги, які були детально 
прописані. Акти за участю нотаріуса повинні здійснюватися в його конторі, або лише за окремими 
винятками, прописаними в ст. 128 даного закону, за її межами. 

Оскільки з часом нотаріуси ставали офіційними і публічними особами, до них збільшується 
більше вимог та обов’язків.. Скарги на неправильні дії нотаріусів або Старших нотаріусів при 
виконанні ними своїх обов’язків, і в тому числі на відмову Старшого нотаріуса в утвердженні акту, 
приносяться в двотижневий строк з дня неправильності дій або відмови, вираженого в письмовій 
формі, в той окружний Суд у веденні якого вони складаються3

. 
Дане положення закріпило, що нотаріус є державним службовцем. Нотаріуси могли 

засвідчувати справжність підписів, довіреностей, вірності копій. Поклавши на нотаріусів важливу та 
відповідальну задачу здійснення та укріплення публічних актів, законодавець визначив також і 
заходи попередження їх зловживань. У випадку виявлення порушення і зловживання по посаді, а 
також за здійснення дій поза службою, які не сумісні із гідністю та посадою, нотаріуси несли як 
дисциплінарну, так і кримінальну відповідальність4

. 
Існували також дискусії щодо статусу та матеріального становища нотаріусів, до фіксованої 

такси їх оплати та винагород. Щодо питання винагороди нотаріусів, то за засвідчення явки і 
здійснення актів нотаріус отримав винагороду на згодою сторін. Розмір даної винагороди залежить 
від суми здійснюваного акта і від кількості часу та праці потраченої нотаріусом. У випадку, якщо 
між сторонами не буде домовленості щодо оплати роботи нотаріуса, то розмір винагороди за дії 
нотаріуса повинен визначатися таксою, встановленою урядом. Станом на 27 червня 1867 року 
за засвідчення явки актів та домовленостей встановлювалася така платня – за акти ціною 
до 500 руб. – 1 руб, за акти ціною вище 500 руб., але не більше1000 руб. – 1 руб.50 коп., за акти 
ціною більше 1000 руб. – 2 руб5

. 

                                                      
1
 Нелін, О. (2012). Становлення і розвиток нотаріату в Україні (історично-правовий аспект). Юридична 
Україна, 7, 11-15. 
2
 Вольман, И.(1916). Юбилей русского нотариата. Вестник права, 15–16, 384–388. 

3
 Блинов, И. (1913). Закон и практика по имущественным сделкам. Практическое нотариальное руководство, 

Москва: Печатня С.П. Яковлева, 454. 
4
 Родина, С., Тараканова, Н (2010). Нотариат в системе правовых учреждений дореволюционной России: 

провинциальный аспект. Нотариус, 4, 31-35. 
5
 Блинов, И. (1913). Закон и практика по имущественным сделкам. Практическое нотариальное руководство, 

Москва: Печатня С.П. Яковлева, 454. 
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Як зазначає нотаріус К. Бахман у праці «Службове та матеріальне становище нотаріусів» 
1911 року ставлячи вимоги до нотаріусів, які пов’язані із тим, що людина повинна бути гідною своєї 
праці та мати гарну освіту, хороший нотаріус – повинен бути добре забезпеченим. Він повинен 
отримувати від держави та суспільства моральні та матеріальні винагороди по заслугам. Баланс 
заслуг та винагород свідчить про нормальний стан справ нотаріуса1

. 
У березні 1902 р. для вироблення остаточного варіанту нового нотаріального закону було 

створено Особливу Нараду – колегіальний орган при Міністрі юстиції. 14 травня 1904 р. проект, 
розглянутий і схвалений Особливою Нарадою, був переданий в Міністерство юстиції. В його основу 
було покладено думку про те, що Положення 14 квітня 1866 р., як цінну пам’ятку епохи великих 
перетворень, слід, по можливості, зберегти в недоторканості і лише вдосконалити деякі із її 
положень. Як наслідок, жодної із найважливіших проблем нотаріату не було вирішено. Зміни 
зачепили хоч і важливі, але другорядні питання: підвищення вікового, освітнього цензів, введення 
дворічного нотаріального стажу, зменшення суми початкової застави, обмеження дисциплінарної 
відповідальності, введення інституту помічника нотаріуса, розсильного; розширення кола 
нотаріальних дій за рахунок введення нових видів засвідчень, усунення із нотаріальної практики 
свідків. 

У 1904 р. нотаріальну громадськість дуже стурбували пропаговані Міністерством Юстиції 
наміри передати цій посадовій особі і права на визначення кількості нотаріусів у кожній місцевості. 
Вона розуміла, до яких важких наслідків може призвести зосередження в однієї особи права 
авторизації і визначення кількості посад нотаріусів. Цікавий погляд на проблему надмірного 
збільшення нотаріусів в окрузі висловив київський генерал-губернатор М. І. Драгомиров, який 
у відповідь на пропозицію Міністерства юстиції про збільшення посад нотаріусів у деяких містах 
київського генерал-губернаторства слушно заявив: «голодний нотаріус – небезпечніший від ворога»

2
. 

Як зазначав А. Гасман, у зв’язку зі зміною обставин проект не набув подальшого 
законодавчого руху і далі міг служити лише матеріалом для окремих новел. У період з 1910 
по 1912 рр. такі новели і справді відбулися: помічники старших нотаріусів набули право самостійно 
посвідчувати нотаріальні акти, нотаріусам було дозволено оскаржувати дії старших нотаріусів, був 
введений примусовий порядок виконання тих безспірних зобов’язань, що ґрунтувалися 
на нотаріальних і явочних актах. Останнім передреволюційним десятиліттям були опубліковані і 
проекти нотаріальних положень практикуючих нотаріусів Алякритського, Яроцького, Бахмана, 
Боборикіна, Підгорецького, Мацкевича, які прагнули вказати напрямок реформи російського 
нотаріату. Проте бажаного ефекту в дореволюційний період ця діяльність не справила: законодавець 
віддав перевагу незадовільній стабільності перед непередбаченими змінами3

. 
Положення про нотаріальну частину», яке проіснувало до 29.10.1917 р., тобто до прийняття 

«Декрету про землю», що поклав початок ліквідації приватного цивільного права. Цим положенням 
були відмінені усі нотаріальні установи та маклери, за виключенням біржових. Біржові маклери 
залишилися посередниками на біржах: всі угоди, які проходили через них, ними ж і оформлялися. 
Залишилась досить невизначеною сфера діяльності біржових нотаріусів. Вони здійснювали 
протести векселів, фіксували торгові угоди між іноземцями та місцевими купцями або між 
іноземцями та іноземцями, виконували переклади актів на російську мову. Вибирали біржових 
нотаріусів з біржових маклерів, від них не вимагалося ніякого освітнього цензу, їх діяльність була 
напівприватною, і вони були підзвітні біржовому комітету та міністерству торгівлі4

. 
Отже, зміни що відбулися в Російській імперії у другій половині ХІХ століття позитивно 

вплинули на розвиток нотаріату в Україні. Прийняття Положення про нотаріальну частину 14 квітня 
1866 року стало початковою точку створення нотаріату, як окремого і незалежного інституту. 
В даний період, аж до 1917 року відбувалися спроби збільшити ефективність діяльності 
нотаріальних установ, покращити статус нотаріусів та їх матеріального забезпечення. 

Одним із важливих змін, що відбулися в досліджуваний період було те, що нотаріат став 

                                                      
1
 Бахман, К. (1911). Служебное и материальное положение нотариусов (По поводу проекта новой редакции 
положения о нотариальной части), Либава, 50. 
2
 Яроцкий, Н. (1904). Замечания на проект новой редакции положения о нотариальной части, составленной 

в 1904 г. Санкт-Петербург, 78. 
3
 Гасман, А. (1916). Изменения Положения о нотариальной части за полвека. Вестник Права, 15-16, 377-384. 

4
 Нелін, О. (2012). Становлення і розвиток нотаріату в Україні (історично-правовий аспект). Юридична 
Україна, 7, 11-15. 
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незалежним та відокремленим від судової системи. В другій половині ХІХ на початку ХХ століття 
нотаріат є правовим інститутом, а носії його – нотаріуси – уповноважені державною владою 
здійснювати різного роду юридичні акти, які через їх сприяння отримують силу і значення актів 
публічних. Діяльність нотаріусів полягає в тому, щоб унормувати волю приватних осіб і узгодити її 
з вимогами закону. 

Значення нотаріуса в соціальній, економічній і юридичній сфері життєдіяльності Російської 
імперії з часом збільшувалося. Всякий акт і документ, незалежно від угоди і способу його скоєння, 
забирає у нотаріуса масу часу, вимагає від нього солідної юридичної підготовки і вельми серйозних 
знань як теоретичних, так і практичних. Враховуючи реформи, що відбулися в 60-70 роках 
ХІХ століття в Російській імперії, необхідно відзначити, що створення закону про нотаріат та 
виникнення нотаріальних установ було не лише вимогою часу, а й логічною і неминучою складова 
модернізаційних процесів другої половини ХІХ на початку ХХ століття. 
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"NOT JUST TALKING, BUT BEING “A PUBLIC FIGURE”":  

THE ACTIVITY OF PETRO KURINNYI IN THE UMAN REGION 

IN THE EARLY 20TH CENTURY 

The origin and public activity of Petro Kurinnyi in the Uman region was studied in the article. 

A lawyer well-known for many years, in addition to legal practice, was an active participant 

in the development of public life in the Uman region. The patronage of P. Kurinnyi was reflected 

in his custody over Podobnianska school and the maintenance of his own tearoom. 

It is noted that the public activity of P. Kurinnyi revealed itself in the membership in many public 

societies of the Uman region at the beginning of the 20th century. In particular, he founded and 

headed the Free-Fire Team, took an active part in charity societies to help the poor people, 

the Animal Assistance Society, the Guardianship of People’s Sober, was a member of the High 

School Branch and other societies. 

It was stated that the spread of the cooperative movement in the Uman region was 

an undeniable merit of P. Kurinnyi. He was a participant and organizer of co-operatives, 

including the first in the city Loan-Saving Partnership, whose purpose was a short-term lending 

to peasants, craftsmen and small traders. 

Keywords: Petro Kurinnyi, Uman region, public activity, cooperative movement, patronage activity. 

Громадське та культурне життя Уманщини к. ХІХ – п. ХХ ст. пов’язане з іменами відомих 
в Україні особистостей: М. Біляшівського, П. Демуцького, В. Доманицького, Д. Щербаківського, 

родини Бажанів, Крамаренків, Суровцових. Органічно вписується до цього переліку ще одна 
уманська родина – родина Курінних. І якщо про відомого українського археолога Петра Петровича 

Курінного останнім часом з’являється все більше і більше наукових розвідок, то діяльність його 
батька – відомого в місті адвоката, громадського та кооперативного діяча Петра Федоровича 

Курінного – ще не стала об’єктом висвітлення. 
Вперше науковий інтерес до біографії П.Ф. Курінного було проявлено на сесії УВАН 

в Німеччині у 1954 р. Тоді з доповіддю «Петро Хведорович Курінний, літописець гуманський 
(з нагоди 100-річчя з дня народження)» виступив його син П.П. Курінний. Однак на території 
України біографія П.Ф. Курінного ще тривалий час залишалася недослідженою. Науковий інтерес 

до неї почав з’являтися після публікації Т. Ралдугіною у 2008 р. уривків з щоденника 
П.Ф. Курінного за 1919 р.

1
. Тому маємо за мету доповнити відомості до біографії П.Ф. Курінного. 

Зазначимо, що обмежені обсяги публікації не дають змоги повноцінно розкрити багату на вагомі 
події та досягнення біографію, тому обмежуємося відтинком часу з 1852 р. до початку Української 
революції 1917–1921 рр.Петро Федорович Курінний народився 23 листопада 1852 р. в с. Свинарка 
(Петропавлівське) Черкаського повіту Київської губернії. Народився в селянській родині, яка, зі слів 

самого П. Курінного, «займала видатне становище серед селянського населення, як чумаки, що 

                                                      
1
 Ралдугіна, Т. (2008). Щоденник П.Ф. Курінного: свідчення сучасника Української революції. Проблеми 
вивчення історії Української революції 1917-1921 років, 3, 248-259. 
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посилали десятки паровиць до Криму «по сіль і рибу». Вони мали служників і великі 
господарства»

1
. 

По батьковій лінії рід П. Курінного відомий від прадіда Федора Курінного, котрий 
із Запоріжжя переселився в село Свинарку, яке тоді ще називалося Трисаги. У своїх спогадах 
П. Курінний зазначав, що його прадід «один із перших основників села», «першим оселився 
в урочищі Свинарка», тоді ще Трисаги (від трьох струмків, що перерізують місцевість). У діда 
П. Курінного, Семена Федоровича Курінного, були сини Юхим та Федір (останнього прозивали 
в селі Дробот або Хукало за його заїкувату швидку мову), донька Домінікія та інші діти, про яких 
П. Куріннний не пам’ятає. 

Материнську лінію роду П. Курінний знав до прадіда Івана Артеменка, він же Колесник, який 
носив ім’я Гулак, та отримав від княгині Любомирської хутір біля с. Валяв Черкаського повіту. 
Як Курінні, так і Гулак-Артеменки були кріпаками князів Воронцових, але посідали особливе 
становище серед селянського населення2

. 
Не зважаючи на те, що і батько, і матір П. Курінного походили із заможних селянських родин, 

їхнє сімейне життя не склалося і «вносило нестерпно тяжке враження в душу» П. Курінного. 
Причиною тому було те, що Федір Курінний (приблизно 1806 – 1883) був достатньо багатим і 
вважався одним з кращих женихів в околиці, а тому й одружитися хотів на дівчині свого 
суспільного становища. За матеріальними статками йому відповідала родина Івана Гулака-
Артеменка – багатого і почесного селянина із сусіднього села, у якого було дві доньки – старша 
Маруся та молодша Зиновія. Як за хрестоматійним сюжетом, Федір Курінний покохав молодшу 
Зиновію і хотів з нею одружитися. Однак, згідно селянських звичаїв, не можна було порушувати 
правила, за якими старша дочка мусила вийти заміж першою. З міркування про родичання 
з «добрим господарським родом» й потреби мати робітницю в родині, Федір Курінний, всупереч 
власним бажанням та бажанням нареченої, бере шлюб зі старшою донькою Івана Гулака-
Артеменка – Марусею (приблизно 1806 – 7.05. 1879). Зрозуміло, що ці обставини мали вплив на 
сімейне життя новоутвореного подружжя. Петро Курінний зазначав, що його батько «не люблячи 
дружини, ставився до неї байдуже, часто сердився на неї й навіть бив її»3

. 
Петро Курінний надзвичайно колоритно і детально описує домашнє господарство та спосіб 

життя українського селянства напередодні на після реформи 1861 року. У сім’ї Курінних було 
багато худоби та служників, була й чумачка в дванадцять паровиць возів, що ходили до Криму по 
рибу й сіль. Батько продавав рибу і сіль та постійно їх кудись возив, а мати в той час відбувала 
«барщину» на полі: в жнива жала жито або пшеницю. Батько ж з старшими синами восени орав 
волами поле на економії. 

Завдячуючи спогадам П. Курінного, маємо змогу дізнатися як українське селянство сприйняло 
реформу 1861 р. В той час селом пронеслися чутки, що до селян їде «воля», але чи це тварина, чи 
людина – ніхто не міг уяснити. Селяни говорили, що «воля» приїде в кареті, а з нею багато урядових 
старшин. Тому селяни часто визирали на дорогу в напрямку Городища, чекаючи на приїзд «волі». 
Її «оголошення» в селі відбувалося так: «приїхали головний керуючий та повітовий і, зібравши схід 
селян, прочитали якусь «бумагу» від царя, яка звільняла людей від панщини… Були без краю всі 
раді і батько записав царське ім’я в поминальну «грамотку», щоб поминали його з роду в рід». 
Однак селяни не довіряли чиновникам, які «привезли волю», бо вважали, що «цар дав золоту 
грамоту, а вони її не читають»

4
. 

Восени 1861 р. розпочалося навчання П. Курінного у арсеніївській школі настоятеля 
Св. Петро-Павлівської церкви с. Свинарки Черкаського повіту о. Феодосія Стрижевського. 
Спочатку учні містилися на кухні священика, а потім були переведені в невеличкий будинок, що 
знаходився у священицькому дворі. Отець Феодосій, окрім навчання учнів, склав з хлопчиків 
маленький хор, учасником якого був і Петро Курінний. Час від часу хор запрошували співати 
до сусідніх церков на храмові свята та на освячення церков. 

У 1865 р. П. Курінний завершив навчання в школі, але через фінансову скруту в сім’ї не мав 
можливості продовжити освіту і залишився вдома допомагати батькам по господарству. Однак ця 

                                                      
1
 Курінний, П. (2018). Спогади з мого життя (Незакінчений переклад Р. Курінної). Архів Українського 
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3
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4
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робота була не сумісною з кволим здоров’ям юнака, що й змусило його шукати інші варіанти 
працевлаштування. Була навіть спроба влаштуватися робітником на Орловецькій цукроварні, однак 
13-ти літнього юнака зі слабким здоров’ям на роботу не взяли. Однак після цього П. Курінного 
запросили допомагати по канцелярії волосному писарю Свинарської волості, зокрема переписувати 
різноманітні списки. 

З 10 вересня 1867 р., завдячуючи протекції писаря Свинарської волості Петра Стриженка, 
Петра Курінного запросили на посаду помічника волосного писаря в Орловецькій волості. 
В Орловці П. Курінний оселився в будинку свого керівника – Василя Ровинського. Дім та сім’я 
В. Ровинського стали новою родиною П. Курінного, а життєві погляди і характер самого писаря 
багато в чому вплинули на формування світоглядних переконань майбутнього адвоката. «Я почасти 
під враженням його доброго ставлення до людей, розвинув свою любов до народу, доброчесності, та 
до громадської діяльності; під його добрим впливом я почав поважати людей за братів і переживати 
з ними і ділити їх радощі й горе, вважаючи їх за свої… Ділився з людьми цими почуттями, служив 
їм всіма силами своєї душі… Я в основу мого життя поклав усе, що бачив доброго в ньому і 
у о. Феодосієві» – згадував Петро Курінний1

. 
У 1872 – 1876 рр. був секретарем Умансько-Звенигородського, а в 1877 – 1878 рр. Черкасько-

Чигиринського з’їзду мирових посередників. Здобув юридичну освіту в університеті св. Володимира 
в Києві, з 1881 року займався юридичною практикою при Уманському окружному суді2

. 
У 1888 р. П. Курінний поселився на Передмісті м. Умань та придбав будинок у Петра 

Никифоровича Петрова, а садибу – у Маланії Василівни Пленцковської3
. Станом на 30 грудня 

1910 р. обійстя П. Курінного знаходилося в Івангородському передмісті, на вулиці Осташівській та 
займало площу 1600 сажнів квадратних. На цій площі знаходився будинок, в якому проживала 
родина Курінних, та будинок, пристосований під приміщення чайної. Окрім будинків в садибі 
Курінних стояли ще три сараї (для худоби, дров та для кінного екіпажу з відділенням для зберігання 
вівса), клуня для зберігання соломи та погріб. Будинок, в якому проживала сім’я, нараховував 
26 вікон та 10 кімнат, інший будинок мав 12 вікон та 4 кімнати (в двох кімнатах розташовувалася 
чайна, в 1 зберігався овес, а ще 1 кімната пустувала)

4
. 

Не зважаючи на переїзд до м. Умань, П. Курінний продовжував спілкуватися з ріднею та 
знайомими зі свого села, про що свідчать листи. Допускаємо, що жителі с. Свинарка пишалися 
досягненнями свого односельчанина, адже в одному з листів від 25 жовтня 1905 до П. Курінного 
сільський священик писав: «У меня убеждение, что кроме Вас некому быть выборным из крестьян 
села Свинарки и всей волости, а то и уезда, для участвия в Государственной Думе»

5
. 

З’їздом мирових суддів Уманського повіту Київської губернії приватному повіреному Петру 
Федоровичу Курінному видано свідоцтво про те, що йому дозволяється клопотання з чужих справ 
в Уманському судово-Мировому окрузі та про те, що він сплатив грошовий збір в розмірі 40 рублів. 
Зі спогадів Н. Суровцової, свідоме дитинство та юність якої пройшли в м. Умань, дізнаємося, що 
П. Курінний був найбільш популярним адвокатом серед селян Уманщини. «Біля його садиби 
на майданчику стояли вози, розпряжені коні, а в спеціальній великій хаті сиділи, а як коли, то й 
ночували, численні клієнти… Але знала і шанувала його переважно периферія, бо для центру він 
був надто провінціальним»

6
. 

Окрім професійного заняття адвокатською діяльностю, П. Курінний не залишався осторонь 
громадських справ. 1890 р. він був безоплатним уповноваженим від Уманської громади у справі про 
відчуження земель під будівництво лінії Уманської залізниці. Місцевою адміністрацією було 
оцінено частину приміських земель в 200 рублів за десятину, а інші – в 120 рублів. Уповноважені 
заперечили проти такої низької ціни на відчужувані у селян землі, що викликало незадоволення 
місцевої влади, котра вважала, що саме особиста активна участь П. Курінного є причиною 
невдоволення селян та їхнього небажання продавати землю за низьку ціну7

. 
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Особлива сторінка в біографії П. Курінного – боротьба за народну тверезість та моральні 
цінності суспільства. Уманським повітовим комітетом Попечительства про народну тверезість йому 

було присвоєно звання члена Попечительства, про що видано диплом від 30 жовтня 1990 р. 

за № 2437
1. Про активну діяльність П. Курінного у складі Попечительства свідчать численні згадки 

про цю установу на сторінках щоденника. Зокрема у 1900 р. установою було видано талон 

П. Курінному на 200 рублів для покривання видатків і висловлено подяку за організацію чайної 
в с. Подобна2

. 1915 р. Попечительством передано 6 книг для народного читання в чайній, 

організованій П. Курінним. 

Завдячуючи щоденнику П. Курінного, крізь призму його біографії вдається детальніше 

ознайомитися з діяльністю Попечительства (згодом Комітету) про народну тверезість на Уманщині, 
встановити персональний склад представників цього руху. У щоденниковому записі від 6 грудня 

1915 р. зафіксовано інформацію про чергове засідання Комітету, де розглядалося питання 

будівництва в м. Умань Народного будинку. У ньому планувалося розташувати культурно-

просвітницькі установи: вечірні класи для учнів і дорослих, бібліотеку, чайну, сцену та аудиторію 

для народних читань. Для побудови такої установи була необхідна допомога міста: 50 тисяч з казни 

та земельна ділянка на новому базарі площею 600 кв. саж. На цьому ж засіданні головою комітету 

Ерастом Андрієвським піднімалося питання низької ефективності організації Попечителями 

Комітету народних читань у селах. Ця теза викликала невдоволення П. Курінного, котрий вважав, 

що: «ничегонеделание ведет к ненужности всех этих реформ», натомість для справжнього 

морального відродження села необхідно не просто розмовляти, а бути «Громадським діячем», знати 

життя народу та приділяти більше уваги його моральним потребам3
. 

Плануючи фінансову діяльність на 1916-1917 рр. члени Комітету виокремлювали статті 
видатків на найбільш ефективні форми роботи у боротьбі з пияцтвом. Ними були: 

1) заняття вечірніх класів (щорічно в них навчалися понад 200 дорослих); 

2) розвиток різноманітних установ і розваг для народу (для прикладу будівництво чайних); 

3) проведення народних читань; 

4) підтримка співочих хорів; 

5) будівництво Народного дому. 

Для здійснення заходів по боротьбі з пияцтвом члени Комітету просили в Губернського 

комітету у 1916 р. 5600 рублів, однак отримали лише 100. 15 грудня 1916 р. за участі П. Курінного 

відбулося чергове засідання, на якому, у зв’язку з відсутністю фінансування, членами товариства 

було прийнято рішення про неможливість ведення діяльності, спрямованої на поширення народної 
тверезості. Кошти, що залишилися у відомості товариства (232 руб) було передано на купівлю книг 

для дітей військових4
. 

Ще один напрям діяльності і громадська посада П. Курінного – Попечитель 

церковнопарафіяльної школи в с. Подобна Уманського повіту (нині Маньківського району). В цьому 

селі, окрім допомоги школі, з ініціативи П. Курінного і за його значної фінансової підтримки було 

відкрито чайну. Він постійно опікувався станом справ у ній, купував чай, цукор та інші продукти 

для неї, забезпечував книгами. Вагомою була і фінансова допомога Подобнянській школі, що значно 

сприяло морально-релігійному вихованню підростаючого покоління. Щорічно П. Курінний 

оплачував придбання книг і канцелярських знарядь учням на суму 25 рублів і більше, і в такому ж 

розмірі надавав допомогу вчителю. Регулярними в школі стали читання при «волшебном фонаре», 

який було також придбано на кошти П. Курінного. Маючи особливий пієтет до церковного співу, 

він виписав для школи гармоніум, з допомогою якого вчитель легко і швидко розучував з учнями 

церковні пісні5
. 

Від грудня 1914 р. у щоденнику зустрічаємо згадки про участь автора у роботі Училищного 

відділення, де він обіймав посаду скарбника. Завдячуючи цим згадкам, є змога детальніше 

ознайомитися з діяльністю цього підрозділу освітянської системи. Так, на засіданні Відділення 

22 грудня 1914 р. обговорювалися питання стану церковнопарафіяльних шкіл та якості навчання 
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дітей у них. Серед основних проблем, котрі турбували членів товариства – халатне ставлення 

священиків до шкіл, мобілізація гарних вчителів до війська, незадовільний матеріальний стан шкіл: 

«…в некоторых из них «дует» и мокро, и сыро… дети согревают школу собственным дыханием… 

занимаются в школах не раздеваясь… некоторые школы имеют слишком печальный вид, 

полуразвалившихся и как будто никому не нужных зданий»
1
. 

Аналізуючи стан справ всередині товариства, П. Курінний зауважував: «Интриги же, и всякие 

подлости в духовном ведомстве – это обычное явление»
2
(с. 85). Священики писали один на одного 

скарги, висловлювали своє невдоволення зауваженнями до керованих ними шкіл. Ці доноси та 

скарги розбиралися на засіданнях членів товариства. Спостерігаючи за всіма цими суперечками та 

наклепами, які зводили один на одного священики, що мали б опікувалися народною просвітою та 

бути взірцем високоморальних людей, П. Курінний доходив невтішних висновків, що народна 

просвіта «утопает в дрязгах и доносах»
3
. 

У 1916 р. П. Курінний констатував значне погіршення стану шкіл, надто важкими були 

матеріальне становище та моральний клімат. Причинами труднощів, з якими зустрічалися 

церковнопарафіяльної школи, автор щоденника вважав індеферентне ставлення селян, відсутність 

підтримки з боку влади. Таке ставлення суспільства стало наслідком відсутності морального 

авторитету та впливу на народ представників цих навчальних закладів. «Народ надо любить и он 

тебя полюбит», – резюмував П. Курінний свої пошуки виходу з цієї ситуації4
. 

Починаючи з 1900 р. у щоденнику зустрічаються записи про учать П. Курінного в Товаристві 
опіки над тваринами, яке очолював Дмитро Леванда. Мета діяльності цього товариства – допомога 

«бессловесным» тваринам і птахам. З запису від 8 лютого 1915 р. дізнаємося, що П. Курінний вже 

був очільником цього товариства, а функції скарбника виконував Ізраїль Абрамович Бернштейн5
. 

Під час одного з засідань П. Курінний пропонував учасникам товариства розглянути можливість 

реалізації проекту побудови в селах притулків, де б подорожуючі могли, у випадку поганої погоди 

або ж на нічліг залишати своїх коней. Проект не вдалося реалізувати через брак коштів та 

загострення воєнних дій на фронтах Першої світової війни6
. 

Ще один напрям громадської діяльності П. Курінного – членство у Благодійному товаристві 
з допомоги бідному населенню, яке очолювала Анна Вобла. На засіданні цього товариства за участю 

П. Курінного 12 березня 1900 р. створено комісію, котра мала б напрацювати рішення щодо 

відкриття притулку для бідних дітей та клопотати перед місцевою владою про відведення земельної 
ділянки для будівництва цього притулку. Однак вже 11 листопада 1900 р. у щоденнику зазначено, 

що члени товариства припинили сплачувати членські внески і не проявляють жодної активності, а 

очільник товариства пані Вобла «одна в полі не воїн». П. Курінний намагався активізувати 

діяльність членів товариства, навіть розглядав варіант організації благодійного вечора танців або ж 

спектаклю з метою вилучення коштів для благодійницької діяльності, однак, безуспішно. Одне 

з засідань П. Курінний охарактеризував як «добрые пожелания спокойной ночи спящему 

обществу»
7
. 

П. Курінний очолював Вільно-Пожежну дружину, зініціювавши її заснування 6 липня 

1902 року, і, як зазначали самі члени цього товариства, «приучил дружинников-охотников дружно 

являться на пожары и с опасностью для жизни спасать имущество и даже жизнь 

погорельцев».У 1915 році його вкотре обрано Головою Пожежного товариства, на зборах якого 

загальна кількість членів доходила до 30. Незважаючи на відданість членів товариства справі 
протипожежної боротьби та підтримку цієї ідеї в суспільстві, під час Першої світової війни 

товариство переживало певні труднощі, пов’язані з недостатньою кількістю матеріальної підтримки. 

Це змушувало П. Курінного звертатися до селян та громадян міста з проханням підтримки 

діяльності товариства8
. 

                                                      
1
 Торгало, Ю., Гарбузова, Л. (2013). Умань і уманчани очима П.Ф. Курінного. Умань: ВПЦ Візаві, 69. 
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Незаперечною заслугою П. Курінного є поширення на Уманщині кооперативного руху. Він 

був учасником та організатором створення кооперативів, в тому числі першого в місті Ощадно-

Позичкового Товариства, метою якого було короткострокове кредитування селян, ремісників та 

дрібних торгівців. 9 березня 1915 р. П. Курінного було обрано Головою Правління терміном на три 

роки. Члени цього товариства вирішували питання про організацію сільських кооперативних 

комітетів, допомогу біженцям та армії, боротьби з дороговизною. 

Всеохоплююча громадська діяльність П. Курінного, його любов до простого народу та 

зусилля щодо підвищення освітнього і культурного рівня населення, допомога селянам 

не залишалися непомітними. За активну громадську діяльність він був нагороджений численними 

нагородами та відзнаками. Ось деякі з них: 

Київською Єпархіальною училищною радою П. Курінному, як попечителю Подобнянської 
церковнопарафіяльної школи Уманського повіту, 1 жовтня 1912 року видано свідоцтво на право 

носіння на грудях затвердженої імператором срібної медалі на подвійній Володимирській і 
Олександрівській стрічці; 

31 грудня 1913 р. за сприяння в справі особливого Комітету з посилення воєнного флоту 

на добровільні пожертвування, П. Курінному надано право на носіння жетона «Орел з літаком і 
Андріївським прапором»; 

як почесному членові Уманського пожежного товариства, 20 червня 1914 р. йому видано 

свідоцтво на право носіння на грудях «Высочайше учрежденной» в пам’ять 300-ліття правління 

дому Романових, світло-бронзової медалі; 
1 липня 1914 року П. Курінному надано похвальний лист Київської духовної консисторії 

за пожертвування на облаштування Уманського св. Георгієвського Скиту1
. 

З початком Української революції 1917 – 1921 рр. у біографії П.Ф. Курінного, як і в житті всієї 
країни, відбувалися суттєві зміни. Тому за завдання найближчого часу вважаємо продовжити 

дослідження біографії П. Курінного з 1917 до 1931 р. 

Таким чином, ознайомившись з багатогранною громадською діяльністю П. Курінного 

на Уманщині до 1917 року доходимо висновків, що він залишив вагомий слід у громадському житті 
краю означеного періоду. 
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The article analyzes the conditions of stay of interned Ukrainian soldiers in camp Stradom 

(Chenstokhova, Poland), in which, from December 1920 and until the fall of 1921, officers of the 

central institutions and headquarters of the Army of the Ukrainian People’s Republic were, 

in fact, civilian (the headquarters of the Army, the General Staff and a part of the apparatus of 

the Ministry of War of the UPR). On the basis of the use of archival documents, the author 

concluded that the camps of the soldiers’ everyday life were marked by significant difficulties 

associated with the almost complete absence of cash payments due to them. As a result, 

a significant number of married officers were forced to seek work outside the camp, which 

would at least temporarily improve their financial condition, as well as save money for the 

winter time. And although in spring-summer of 1921 measures of the Ukrainian command 

helped to change the overall situation in the camp in a better way, as facilitated by the 

deployment of cultural and educational work, the officers still had to work. However, despite all 

the complexities of the camp’s existence, interned Ukrainian soldiers in Kalish continued to build 

their lives on a military basis, hoping for the restoration of the UPR. 
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Обставини перебування інтернованих вояків-українців у таборі Страдом поблизу Ченстохови 
до сьогодні є ще недостатнім чином прояснені, хоча до цієї проблеми й зверталась кілька 
дослідників1

. Важливе значення для реконструкції повсякдення таборян мала монографія 
Н.Сидоренко, якій вдалось синтезувати значний масив архівних джерел та досить повно відтворити 
змістовне наповнення кількох часописів, які видавались або видання яких планувалось здійснити 
в Ченстохові2. До наукової розробки цієї проблеми суттєво долучився й польський історик О.Вішка, 
об’єктом досліджень якого стали кілька українських періодичних видань у Ченстохові, матеріали 
яких були та залишаються важливим джерелом для відтворення як життя та діяльності вояків-
українців у згадуваному таборі, так і української емігрантської громади у цьому польському місті3. 
Але попри це зібрана істориками інформація про цей табір залишається настільки стислою, що 
не дозволяє цілісно представити ситуацію в таборі протягом 1921 р. 

Як відомо, після відступу армії УНР під тиском більшовиків до меж Польщі, її особовий склад 
мав бути інтернований у таборах. Ченстохова була визначена одним з місць утримання вояків-
українців, а також цивільних осіб з числа громадян УНР. Їх перевезення до Ченстохови розпочалось 
4 грудня 1920 р., і в скорому часі тут були сконцентровані старшини та службовці центральних 

                                                      
∗
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інституцій та штабів армії УНР (тут, зокрема, розмістились співробітники штабу Дієвої армії, 
Генерального штабу та частина апарату військового міністерства УНР на чолі із заступником 
міністра генерал-хорунжим В.Сінклером). Разом з тим до Ченстохови потрапило й значне число 
урядовців різних державних установ УНР, і найбільше – з апарату міністерства внутрішніх справ 
УНР (міліційні формування). Відтак, станом на 17 грудня 1920 р. в Ченстохові скупчилось 
2741 вояків-українців, 895 урядовців різних державних відомств, 211 жінок та 51 дитина1

. Вояки 
перебували у Ченстохові фактично на цивільному становищі, але мешкали у збудованих тут ще під 
час Першої світової війни кількох бараках (табір Страдом). Цивільні особи проживали 
в орендованих у місцевих мешканців помешканнях. 

Як інтерновані вояки, так і цивільні особи, – конче потребували допомоги уряду УНР – 
особливо зважаючи на ту доволі складну побутову ситуацію, в якій вони опинились в перші тижні 
свого перебування у цьому місті. Тому вже 16 грудня 1920 р. міністр преси і пропаганди уряду УНР 
О.Ковалевський доручив одному із своїх підлеглих обстежити умови їх перебування. За результатами 
відвідування Ченстохови неназваним урядовцем була підготовлена доповідь, в якій останній подав 
дійсний стан інтернованих українців. Зокрема, в ній відзначалось, що у найскрутнішому стані 
опинились урядовці міністерства внутрішніх справ УНР, серед яких мали місце «випадки голодної 
смерти – пом[ічник] начальника району Кухарук і ще двоє невідомих […]осіб»

2
. 

Також невідомий автор доповіді відзначав й надзвичайну виснаженість окремих 
співробітників згадуваного міністерства, які «падали знесилені на вулицях майже по кілька чоловік 
щоденно». Така ситуація мала місце у зв’язку з тим цілком незадовільним матеріальним становищем 
урядовців цього міністерства, коли більшість з них харчувалась один раз на добу, отримуючи їжу 
в харчовому пункті Українського Червоного Хреста за 15 марок польських (м.п.) на день. Ця 
категорія урядовців відверто бідувала, і за спостереженнями автора доповіді – «більшість 
інтернованих голодує», хоч епідеміологічна ситуація була задовільною («хворіють лише з голоду»). 
Дехто з них «в перші дні голодовки[…] коли ще мали силу, – ходили на поденну роботу на товарову 
станцію, де навантажували вагони», але внаслідок вичерпання своїх сил були змушені від цього 
відмовитись. Лише окремі особи, яким вдалось вивезти з України свої заощадження, почувались 
краще загалу інтернованих, бо могли дозволити собі відвідувати польські ресторації3

. 
Незадовільними були й умови їх проживання – не маючи достатніх коштів, урядовці 

орендували кімнати у незаможних поляків, які сподівались на те, що їх мешканці їх огріватимуть. 
Але українці не отримували для цього вугілля, тому майже усюди в помешканнях панувала 
«сирість, пльонява (пліснява – авт.), холод, бруднота», які, на слушну думку автора доповіді, були 
неодмінними «спільниками тяжкої долі інтерновання». Попри це – за його спостереженнями – 
багато хто був готовий поділитись власним кутком зі своїм ближнім. «Брак грошей не дозволяє 
часто міняти білизну, а про баню й говорити не приходиться», – відзначав урядовець міністерства 
преси і пропаганди УНР4

. 
Цілком інша ситуація мала місце серед урядовців зі служб постачання та господарських 

відділів. «Ці особи, маючи деякі «лишки» харчів, тратять ще по кілька тисяч марок на вечері 
щоденно по першорядних реставраціях (ресторанах – авт.)». Часом вони – випивши зайвого – 
починали бешкетувати. І хоча автор доповіді не подав їх прізвища, він разом з тим зазначав, що 
буде готовий зробити це в разі потреби. Взагалі – за його спостереженнями – «скандали, колотнечу, 
знущання з Уряду У.Н.Р., провокацію і т.ін. провадять особи з кляси "імущих"». Урядовець «не чув 
ні одного слова, яке виходить з тих привелігірованих горлянок, щоб воно було сказано 
по Українському. Балакають "принципово" лише по російські, або по польському». Ця категорія 
службовців зовсім не переймались долею УНР, і єдине – що їх цікавило, то це «как выйдет с этого 
положения Петлюра»

5
. 

Матеріальний стан інтернованих у Ченстохові дещо поліпшився 24 грудня 1920 р., коли 
урядовцям центральних установ були здійснені виплати жалування. Проте списки на їх отримання 

були укладені недбало, і дехто з урядовців не дістав належних йому коштів, що спричинило 

                                                      
1
 Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (далі – ЦДАВО України). Фонд 

3526, опис 1, справа 1, аркуш 3. 
2
 Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu, Polska (dalej – ZNiO). Dział Rękopisów, sygn. akc. 22/53/1. 

3
 ZNiO, Dział Rękopisów, sygn. akc. 22/53/1. 

4
 ZNiO, Dział Rękopisów, sygn. akc. 22/53/1. 

5
 ZNiO, Dział Rękopisów, sygn. akc. 22/53/1. 
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численні нарікання. Гроші скоро вичерпались, відтак знову все частіше можна було почути 

«песимістично погрожуючи фрази цілком голодних і безумовно певних і гарних з національного 
боку людей». Але гірше голоду інтернованих гнітила непевність у завтрашньому дні, що було 

спричинено відсутністю правдивої інформації про ситуацію в Україні. Через відсутність грошей 
вони не купували польських газет, та зрештою – й не вірили тій інформації, що подавалась на їх 

шпальтах. Вищі урядовці УНР не поспішали приїздити до Честохови аби поінформувати українське 
суспільство про дійсний стан речей, відтак все більше інтернованих занурювалось у стан «зневірря і 
байдужости», що було спричинено «голодом і ненавистю» через «відсутність зв’язку та своєчасної 
інформації». Такому стану, на думку автора доповіді, могла би ефективно зарадити щоденна 

українська газета, на яку дуже потребував загал інтернованих1
. 

Попри всі складнощі перебування у грудні 1920 р. інтерновані знайшли в собі сили створити 

низку культурно-освітніх та громадських осередків, робота яких розраджувала вояків та урядовців, а 
також жінок і дітей. На початку січня 1921 р. у Ченстохові розпочав свою діяльність Комітет 

біженців (з України), яке заснувало дитячий садочок, гімназію з щоденними заняттями (75 учнів), 
бібліотеку і читальню. Співоче товариство (70 осіб) вдалось до підготовки концертів у супроводі 
струнного оркестру, а драмгурток (під керівництвом проф. Грабовського) – аматорських вистав. 

Заснувався й студентський гурток, члени якого докладали всіх можливих зусиль для власної 
самоосвіти2

. Майже всі згадані культурно-освітні осередки користали з гуманітарної допомоги, яку 

надавала YMCA
3
 (остання також подбала й про організацію безкоштовної демонстрації 

кінофільмів)
4
. 

Крім вже згаданого Ченстоховського комітету біженців тут діяли й інші громадські організації – 
«Союз Українок», Кирило-Мефодіївське братство та головна управа Українського Червоного Хреста, 

зусиллями членів якої тут були започатковані курси сестер-жалібниць (навчатись на цих курсах 
могли – за власним на те бажанням – жінки з усіх таборів інтернованих вояків-українців)

5
. 

Як зазначала в одній із своїх праць Н.Сидоренко, у Ченстохові почав відлік свого існування й 
військово-історичний музей-архів, в штаті якого перебувало двоє осіб – хорунжий М.Обідний 

(начальник) та підхорунжий Й.Уланівський6
. Проте ця інформація потребує уточнення – насправді 

згадуваний Головний військово-історичний музей-архів армії УНР від часу свого заснування у липні 
1921 р. провадив свою діяльність у Тарнові, де перебували провідні політичні та військові діячі 
Директорії УНР, і куди були переміщені з українських теренів архіви цілої низки міністерств та 

державних установ УНР, а також Генерального штабу армії УНР. Водночас значна частина 
діловодного архіву Українського державного банку, а також велика кількість грошових знаків, 

матриць та печаток УНР була вивезена до Ченстохова, де й зберігалась до початку 1940-х рр.
7
 

                                                      
1
 ZNiO, Dział Rękopisów, sygn. akc. 22/53/1. 

2
 Зірниця (1921, лютого, 25). Олександрів, 3-4, 23-24. 

3
 Young Men’s Christian Association (YMCA) – Молодіжна християнська асоціація, благодійна американська 

організація, яка надавала гуманітарну допомогу в різних європейських країнах, у т.ч. полоненим та 

інтернованим у таборах.  
4
 Колянчук, О. (2000). Українська військова еміґрація у Польщі 1920-1939 рр. Львів, 96-97. 

5
 Вішка О. (2002) Преса української еміграції в Польщі (1920-1939 рр.): Історико-бібліографічне дослідження. 

Львів: ББК, 55. 
6
 Сидоренко Н. (2000). Національно-духовне самоствердження (у 3-х т.). Ч.ІІ.: Преса інтернованих українців 
та цивільної еміграції (Чехія, Польща, Румунія, Єгипет, 1919-1924). Київ, 164-167. 
7
 У роки Другої світової війни за наказом німецької окупаційної влади архівні зібрання Уряду УНР з Тарнова 

і Ченстохова були переміщені до державного архіву в Кракові, а згодом основна їх частина була вивезена 

радянськими спецслужбами до СРСР з метою подальшого оперативного використання (Докладніше про 

це див.: Палієнко, М. (2006). Доля Архіву Директорії Української Народної Республіки у Тарнові Історія та 
історіографія в Європі. Німецько-французькі та українсько-польські взаємини у ХХ столітті, 4, 130-146; 

Палієнко, М. (2008). Архівні центри української еміграції (створення, функціонування, доля документальних 
колекцій). Київ, 56-102, 281-291). Слід також додати, що хоча до сьогодні на веб-порталі Національного банку 

України у рубриці «Історія центрального банку України» зазначено, що з часу війни «доля і місце перебування 

документації та архіву Держбанку невідомі», ще 2017 р. у краківській «Gazeta Wyborcza» було подано 

інформацію про те, що важливий сегмент уенерівського архіву з Ченстохови й нині перебуває на зберіганні 
у Кракові. Він містить надзвичайно цінну збірку грошових знаків та печаток доби Української революції  
1917-1921 рр. (див.: Gut Dorota (2017). Krakowska skrzynia pełna ukraińskich skarbów Gazeta Wyborcza (Kraków)/ 
<http://krakow.wyborcza.pl/krakow/7,44425,22062974,skrzynia-pelna-ukrainskich-skarbow.html> (2018, червень, 12)). 
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Одним з яскравих проявів життя та діяльності інтернованих у Ченстохові була преса, яка 

успішно виконувала мобілізаційно-виховну функцію у середовищі вояцтва. Одним з перших 

у Ченстохові вийшов друком орган Комітету біженців «Утікацький каганець», редакція якого 

у своєму зверненні до читачів була свідома того, що може «з каганця» й не є багато користі, але 

коли він є – то «тоді вже не можливо бути темноті; вже щось таки світиться»
1
. 

Майже одночасно – з нагоди третьої річниці проголошення ІV-го Універсалу – «ініціативна 

горстка співробітників Генштабу» випустила неперіодичний листок «Ранок», в якому закликала 

«готуватись до остаточного рішучого бою під прапором Самостійної України за право вільно жити і 
працювати в рідній хаті»2

. Ще за три тижні заходами громади старшин Генерального штабу вийшло 

перше число ще одного військового видання – «Військової думки», яке було видрукувано на 

друкарській машинці та розтиражовано у невеликій кількості на шапірографі. У своєму вступному 

слові редколегія видання наголосила на необхідності забезпечити аполітичність армії, яка має 

стояти на захисті всіх громадян країни без різниці їх політичних поглядів3
. 

У лютому 1921 р. заходами ініціативного гуртка Співочого товариства вийшла «неперіодична 

і непартійна» газета «Кобза», тексти в якій були надруковані на друкарській машинці, а титульна 

сторінка – виконана від руки. Як додатки до газети виготовлялись малюнки (карикатури та 

алегоричні образи). Зі шпальт цього видання можна почерпнути інформацію про особливості побуту 

біженців – «в бараках страшенний холод», причому особливо від цього потерпали діти. Також 

в газеті є й згадки про деякі епізоди конфліктних ситуацій між інтернованими та біженцями з одного 

боку, та польською адміністрацією табору Страдом з іншого – коли розпорядженням останньої (від 

9 лютого 1921 р.) була припинена «видача хліба та їжі емігрантам за те, що не згодились вивезти 

8000 цегли на стацію за 2000 м.п.»
4
. 

В архівних документах міститься згадка про ще один конфлікт – коли на початку 1921 р. 

польською владою Ченстохови до судової відповідальності було притягнуто генерал-хорунжого 

армії УНР М.Єщенка (інформація про те, у чому він був звинувачений, відсутня). Начальник 

Генерального штабу генерал В.Сінклер вважав цю судова справу провокацією або шантажем, 

спрямованим на компрометацію української влади та української справи в цілому. Він пропонував 

військовому міністру УНР відрядити до Ченстохова українського адвоката, що добре володів 

польською мовою і міг би взяти участь у судовому процесі5
. Достеменно невідомо чи було це 

здійснено, і яке рішення було ухвалено польським судом щодо М.Єщенка, але й восени 1921 р. він 

продовжував обіймати посаду начальника управління військових комунікацій Генерального штабу 

армії УНР. 

Відносне поліпшення умов існування інтернованих навесні 1921 р. – у зв’язку з приходом 

теплої пори року – зовсім не позначилось на матеріальному становищі вояцтва в Страдомі. Майже 

цілковита відсутність коштів у Державного центру УНР в екзилі, що обумовлювало невиплату 

належного старшинам грошового утримання – змушувало старшин Генерального штабу (особливо 

тих, хто мав родини) до пошуку роботи на приватно. Вже у травні 1921 р. до старших військових 

начальників Армії УНР почали масово надходити рапорти про тимчасове звільнення старшин 

Генерального штабу та військового міністерства саме з огляду відсутності у них будь-яких коштів, 

потрібних для задоволення елементарних потреб у харчуванні. Виходячи з тих умов, в яких 

опинилися старшини Генерального штабу, переважна їх більшість зголошувались з рапортами про 

надання їм відпусток терміном на 2-3 місяці. 
Так, зокрема, вчинив начальник організаційної управи генштабу підполковник Б.Сулковський, 

який «через нерегулярну та невистачаючу платню» опинився «на передодні тяжкої хворости від 

хронічного недоїду й розпродавши всі свої речі» не міг «не жити, ні проводити службової праці». 

Отримавши відпустку, він сподівався «приватною працею забезпечити своє і своєї дружини життя і 
хоть трохи розплатися з боргами», але ж «коли ситуація наша поліпшає і Уряд буде в змозі 
забезпечити» йому хоча б мінімальну платню, він зобов’язувався повернутись до роботи 

                                                      
1
 Перше слово до шановних читачів (1921, січень). Утікацький каганець. Ченстохова, 1, 1. 

2
 Ранок (1921, січень, 22). Ченстохова, 1. 

3
 Військова думка (1921, лютий, 15). Ченстохова, 1, 1. 

4
 Кобза: неперіодична і непартійна газета ініціативного гуртка Співочого товариства (1921, лютий, 15). 

Ченстохів-Страдом (Зберігається в: ЦДАВО України. Ф.4465, оп.1, спр.205, арк.1-6). 
5
 ЦДАВО України. Ф.1075, оп.2, спр.477, арк.13. 
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в Генеральному штабі (рапорт ч.17 від 31 травня 1921 р.). З аналогічним рапортом звернулись й 

начальник відділу особистого складу старшин Генерального штабу сотник Ю.Скорняків (рапорт ч. 3 

від 31 травня 1921 р.) та в.о. начальника управи навчання підполковник Б.Снігірів (рапорт ч.5 від 

29 травня 1921 р.) та ін.
1
 

Рапорти про тимчасове звільнення надходили й від старшин вищих рангів – 10 червня 1921 р. 

до військового міністра Уряду УНР звернувся т.в.о. начальника Головної військово-судової управи 

генерал-хорунжий О.Чехович, який повідомляв про систематичне неодержання його підлеглими 

у Ченстохові платні, що ставить їх у «неможливо тяжке положення». На цей час «все що можна 

було використувати для прожитку, давно використувано; ніяких сум для тимчасового пітримування 

їх життя не мається», у зв’язку з чим «голодні люди не можуть дбати про службову працю, бо всі 
свої сили витрачають на придбання яких-небудь засобів, щоб уберегти себе від хворости та голодної 
смерти». Генерал О.Чехович зазначав, що не може мати «за собою права вимагати від пригнічених 

голодом і мовчазно працюючих людей» сумлінного виконання своїх обов’язків, і ще за кілька днів 

він вже не зможе відповідати й за діяльність підпорядкованої йому управи, бо й він сам перебуває 

в «скрутному грошовому становищі й завтра примушений розпочати мимоволі голодовку»
2
. 

Заступник начальника Генерального штабу генерал М.Капустянський своїм рапортом 

повідомляв свого безпосереднього начальника, що «наслідком відсутности платні, не отримання 

пайка, а також безпідставних обіцянок, що до виплати залеглостей співробітникам Ген[ерального] 

штабу, – вони дійсно дійшли до останньої смуги, за якою вже насувається голодна смерть». В силу 

цього очікувати в Генеральному штабі якоїсь «регулярної та продуктивної праці[…] 

не приходиться», що ставить під загрозу реалізацію планів з реорганізації армії УНР. Він також 

повідомляв, що «на ґрунті довгої голодовки між співробітниками почався упадок нравственности», 

що межує зі злочином, коли вночі на 1 червня 1921 р. сотником Півенштейном була здійснена 

спроба «закласти скарбову друкарську машинку»
3
. 

У цій ситуації командування армії УНР у більшості випадків було змушено йти на зустріч цим 

проханням, разом з тим час від часу знаходячи можливості для виплати старшинам Генерального 

штабу хоча би мінімальної матеріальної допомоги. Зрештою, восени 1921 р. командування армії 
УНР дійшло до висновку про доцільність переміщення всіх військових структур з Ченстохови 

до Калішу, що, крім усього іншого, дозволило би суттєво зменшити видатки на їх утримання. 

На невідкладній нагальності цього, зокрема, наполягав генерал В.Єрошевич, який у листопаді 
1921 р. клопотався перед С.Петлюрою про асигнування 500 тис. м.п., що були потрібні для 

переведення службовців Генерального штабу та управи санітарно-медичного забезпечення 

військового міністерства УНР з Ченстохови до Калішу4
. 

Водночас була проведена й реорганізація Генерального штабу, штат якого у листопаді 1921 р. 

було скорочено до 54 осіб. На цей час штаб (з серпня ц.р.) очолював генштабу генерал-хорунжий 

В.Петрів, обов’язки помічника начальника штабу виконував – генштабу генерал-поручник 

Г.Янушевський. У структурі Генерального штабу було три генерал-квартирмейстерства, управління 

військових комунікацій (на чолі з генерал-хорунжим М.Єщенком), управління культурно-освітніх 

справ (т.в.о. сотник І.Гончаренко) і канцелярія (полковник П.Бучек). 

Зрештою, на початку зими 1921 р. всі інтерновані вояки-українці з Ченстохови були 

перевезені до Каліша. Значно зменшилась й кількість цивільних осіб з числа українців, які 
поступово роз’їжджались усією Польщею. І хоча в Ченстохові у 1920-1930-х рр. продовжувала 

існувати невелика українська еміграційна громада, інтенсивність її культурно-освітнього життя 

вже не йшла у жодне порівняння з тим, що мало місце навесні-влітку 1921 р. Зберігаючи своє 

національне «я», українські емігранти у Ченстохові все міцніше «вростали» у місцеве життя 

місцевої польської громади. До цього їх спонукали й власні політичні погляди, і зокрема віра 

у відновлення УНР, що усувало навіть думку про можливість їх повернення до радянської 
України. 

 

                                                      
1
 ЦДАВО України. Ф.1075, оп.2, спр.479, арк.225-227. 

2
 ЦДАВО України. Ф.1075, оп.2, спр.479, арк.214-214зв. 

3
 ЦДАВО України. Ф.1075, оп.2, спр.479, арк.222-222зв. 

4
 ЦДАВО України. Ф.1075, оп.2, спр.476, арк.11зв. (Рапорт ч.49 від 17 листопада 1921 р. П.Єрошевича до 

С.Петлюри). 
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Рис. 1. Малюнок-заставка на обкладинці одного з номерів часопису «Кобза»,  

початок 1921 р., Ченстохова  

(Оригінал зберігається в: ЦДАВО України, ф.4465, оп.1, спр.205) 

 

Рис. 2. Малюнок-заставка на обкладинці одного з номерів часопису «Кобза»,  

початок 1921 р., Ченстохова  

(Оригінал зберігається в: ЦДАВО України, ф.4465, оп.1, спр.205) 
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Рис. 3. Малюнок-заставка на зворотній стороні обкладинки одного з номерів  

часопису «Кобза», початок 1921 р., Ченстохова  

(Оригінал зберігається в: ЦДАВО України, ф.4465, оп.1, спр.205) 
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UKRAINIAN RESEARCH INSTITUTIONS  

IN POST-WAR WEST GERMANY 

The article describes how in post-war West Germany Ukrainian scholars formed a congregation 

community, which, overcoming all difficulties, embarked on the development of national science 

and, as a consequence, the formation, preservation and development of the Ukrainian identity 

of displaced persons and refugees from Ukraine. During the period under review, the scientific 

institutions that operated in Ukraine were restored, as well as new ones were founded which 

became an integral part of the history of Ukrainian science. Most Ukrainian scholars were united 

as part of the Ukrainian Free Academy of Sciences and the Shevchenko Scientific Society. 

Important was the activity of the Museum-Archive of the Ukrainian Free Academy of Sciences, 

which collected and preserved materials on the history of Ukrainian emigration. The interests 

of Ukrainian scientists were defended by the Union of Scientists on emigration. 

Keywords: science, scholar, West Germany, displaced persons, refugees, Ukrainian Free 

Academy of Sciences, Shevchenko Scientific Society. 

У роки Другої світової війни на території Німеччини опинилося чимало українців, значний 
відсоток серед яких становила інтелігенція, зокрема наукова. Одним із важливих завдань на порядку 
денному української повоєнної еміграції була розбудова української науки як невід’ємної складової 
науки світової. Українські вчені лише перебуваючи у вимушеній еміграції, змогли утворити соборну 
громаду. Так, у повоєнні роки на німецькій землі зустрілися українські науковці з колишніх центрів 
Східної і Центральної Європи (Варшава, Прага, Подєбради, Берлін і Відень), які репрезентували 
«стару» довоєнну еміграцію, та представники «нової» еміграції з різних регіонів України 

1
 
2
 
3
. 

У Західній Німеччині перебувало понад 200 науковців 
4
. Саме в епоху ДіПі вони отримали змогу 

познайомитися з науковими напрацюваннями один одного, обмінятися думками, познайомитися 
з іншим світоглядом та іншими ідеями. Частина з них стала щирими друзями: у наукових колах 
істориків Бориса Крупницького, Олександра Оглоблина та Наталію Полонську-Василенко навіть 
жартівливо називали «трьома мушкетерами» 

5
. В епоху ДіПі відбувалося згуртування українських 

наукових сил для розбудови національного життя. Поряд із науковою роботою вчені приділяли багато 
уваги просвітництву: виступали у таборах із лекціями і доповідями, займалися публікаторською 
діяльністю. Пропонована тема ще не була у полі зору істориків, що й зумовлює актуальність розвідки. 

Проблема знайшла часткове висвітлення у працях українських дослідників Б. Крупницького, 
О. Мазепи, В. Маруняка, О. Яся. Основу джерельної бази становлять архівні матеріали, спогади 
сучасників подій, зокрема Олекси Воропая та Наталії Полонської-Василенко, матеріали періодики. 
Автор ставить за мету з’ясувати діяльність українських наукових установ у Західній Німеччині 
у другій половині 1940-х рр. 

                                                      
1
 Крупницький, Б. (1959). Історіознавчі проблеми історії України. Збірник статей. Мюнхен: Український 

вільний університет, 124. 
2
 Дмитрієнко, М., Ясь, О. (1997). Часопис Рід і Знамено та його внесок у розвиток української еміграційної 

історіографії. Бібліотечний вісник. Київ, 1, 32. 
3
 Мазепа, О. (2015). Українські геральдичні та генеалогічні інституції DP-періоду. Наукові записки 
Національного університету Острозька академія. Серія Історичні науки, 23, 103. 
4
 Центральний державний архів зарубіжної україніки, ф. 53, оп. 1, спр. 10, арк. 1. 

5
 Ясь, О. В. (2004). Борис Крупницький (до 110-річчя від дня народження). Український історичний журнал. 
Київ, 6, 90. 



EUROPEAN PHILOSOPHICAL AND HISTORICAL DISCOURSE • Volume 4 Issue 2 2018 

 33 

Згідно з даними Спілки наукових працівників на еміграції, найчисельнішу наукову когорту 
у Західній Німеччині становили філологи (48 осіб); понад два десятки було лісників і агрономів (27), 
економістів (25), істориків і археологів (23); третю сходинку посідали інженери та медики (по 17), 
ботаніки (14), хіміки і юристи (по 13), мистецтвознавці і психологи (по 11); на четвертому місці 
опинилися фізики, зоологи і технологи (по 8), математики і біологи (по 7), геологи і теологи (по 6), 
географи (5), філософи і ветеринари (по 4) та військово-технічні спеціалісти (2) 

1
 

Умови життя і праці українських учених епохи ДіПі нічим не відрізнялися від представників 
інших професій, які опинилися поза межами Батьківщини. Сучасник подій хімік Полікарп 
Герасименко-Волковинський констатував, що більшість науковців перебувала в повоєнній Західній 
Німеччині в «нужденних умовах» 

2
. Частина науковців літнього віку, у плани яких не входило 

залишати Західну Німеччину, потрапили до будинку літніх людей, який одна з його мешканок історик 
Наталія Полонська-Василенко визначила як «свалку», а частіше називала «старушатником» 

3
. 

Однак було б неправильним сказати, що науковці в таборах вели «веґетативне життя» 
4
. Вони, 

попри всі матеріальні труднощі, провадили дослідження, продовжували писати праці, частину 
з яких мали можливість опублікувати не лише в Західній Німеччині, а й у Франції й Канаді, 
організовували виставки, виступали з доповідями. Так, мешкаючи в кімнаті на 30 осіб, історик 
Олександр Оглоблин досліджував походження «Історії Русів», а Наталія Полонська-Василенко, 
примостившись на валізі й поставивши на стільці друкарську машинку, друкувала спогади про 
Київ 

5
. Роботи було чимало; виходили друком брошури, книги й окремі публікації в періодиці, однак 

їхні автори гонорарів зазвичай не отримували 
6
. 

Чинником, що не сприяв проведенню наукових досліджень, можна назвати значну 
розпорошеність науковців по містах і селах Західної Німеччини 

7
. Це ускладнювало комунікацію, 

оскільки для обміну думок, проведення наукових дискусій за умов недоступності телефонного 
зв’язку доводилося задовольнятися листуванням, хоча більш дієвішими все ж були безпосередні 
контакти науковців. Останні стали практично неможливими після проведення в Західній Німеччині 
грошової реформи. 

Реформування фінансової сфери Західної Німеччини призвело до припинення або локального 
проведення наукових сесій Української вільної академії наук і Наукового товариства ім. Шевченка. 
Наукові інституції прийняли рішення переходити на спілкування «кореспондеційною методою». 
Навіть вносилася пропозиція шляхом листування проводити засідання секцій, а результати 
досліджень оприлюднювати у вигляді рефератів віддрукованих на циклостилі 8. 

Брак коштів не давав можливості опублікувати значну частину праць й познайомити широку 
громадськість із результатами власних досліджень. Така безперспективність пригнічувала 
науковців, деяких із яких опановував відчай. Тут слід наголосити й на благодійності переміщених 
осіб і біженців з України, які подеколи жертвували власні скромні кошти для реалізації тих чи 
інших видавничих проектів 

9
. 

Учені-гуманітарії перебували у трохи вигідніших умовах, на відміну від своїх колег 
природничників, оскільки останні не мали для проведення досліджень реактивів і лабораторій 
зі спеціальним обладнанням 

10
. Водночас гуманітарії, попри вивезені з України частини власних 

бібліотек і документи деяких архівів, також відчували брак фахової літератури, а історики – джерел 
дослідження 

11
 
12

. Сучасник подій Борис Крупницький згадував: щоб дістати певний том  
«Історії України-Руси» Михайла Грушевського потрібно було докласти «надзвичайних  
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зусиль» 
1
. За обставин, що склалися, українські науковці співпрацювали допомагаючи один одному, 

навіть якщо мешкали в різних містах, зокрема, позичали або робили копії потрібних праць і 
надсилали їх для роботи колегам 

2
. 

Науковці докладали зусиль до пошуку спонсорів, завдяки матеріальній допомозі яких 
представники українського наукового світу Західної Німеччини могли б хоч якось існувати. 
Згадуваний хімік Полікарп Герасименко-Волковинський, налагоджуючи співпрацю з очільником 
Українського наукового інституту Америки ентомологом Олександром Грановським, пропонував 
останньому матеріально підтримати українських учених, що опинилися в ДіПі-таборах, замовляючи 
й оплачуючи їм виконання певних робіт. На думку П. Герасименка-Волковинського, гонорар 
у 50 американських доларів у вигляді надісланих цигарок, кави й одягу зміг би забезпечити 
існування одного ученого на німецькій землі протягом кількох місяців. Відповідно на початковому 
етапі для оплати праці 20 – 30 науковців потрібно було 1,5 – 2 тис. доларів 

3
. 

В організаційному плані соборна наукова громада спільними зусиллями відновлювала наукові 
установи довоєнного часу та створювала нові. 

Наприкінці 1945 р. у Західній Німеччині українськими науковцями було створено Українську 
вільну академію наук (УВАН), яка мислилася спадкоємницею традицій Всеукраїнської вільної 
академії наук. Установа ставила на меті об’єднати всі українські наукові сили еміграції, 
репрезентувати «справжню українську непартійну науку перед науковою громадськістю світу» та 
протистояти «вищою якістю наукової праці […] іншому центрові, центрові фальшивої науки 
в нашій поневоленій країні» 

4
. Організатори УВАН розглядали науку як складову частину 

«українського визвольного державно-творчого змагання»
5
. У різні часи наукову інституцію 

очолювали історик Дмитро Дорошенко (1946 – 1951 рр.), літературознавець Леонід Білецький 
(1951 – 1953 рр.) та ін.

6
 

Структурно УВАН складалася з чотирьох відділів: історично-філологічно-філософічного, 
правничо-економічного, природознавчого з підвідділом медичних наук, математичного 
з підвідділом технічних наук. Окрім того, у системі УВАН науковці однієї спеціальності створювали 
групи, у яких і працювали 

7
. Членам організації присвоювалися такі звання: дійсний член, член-

кореспондент і науковий співробітник. Науковий штат інституції збільшувався з року в рік: 
у 1945 р. – 12, 1946 р. – 92, 1947 р. – 150, 1950 р. – 261 особа (з них 54 дійсні члени, 53 члени-
кореспонденти, 154 наукові співробітники) 

8
. 

Українська вільна академія наук займалася організацією та проведенням наукових 
конференцій із різних спеціальностей, а також публікаторською діяльністю. Так, за даними історика 
Володимира Маруняка, за 2,5 роки (1946 – перша половина 1948 рр.) відбулося 39 наукових 
конференцій, на яких виголошено 239 доповідей (за даними сучасника подій історика 
Петра Курінного – 45 наукових конференцій і 210 доповідей 

9
) 

10
 
11

 
12

 
13

 
14

 
15

 
16

. Це давало можливість 
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обмінятися думками, згенерувати нові ідеї. Серед видавничих проектів слід назвати наукову 
періодику «Літопис УВАН», «Бюлетень УВАН» та майже шість десятків опублікованих праць, 
зокрема Аркадія Животка, Дмитра Зайціва, Наталії Кордиш, Петра Курінного, Юрія Сірого, Степана 
Смаль-Стоцького, Дмитра Чижевського 

1
. Усі видання побачили світ за фінансового сприяння 

Товариства прихильників УВАН 
2
. 

При Українській вільній академії наук працювали наукова бібліотека, Товариство охорони 

українських пам’яток на чужині, що збирало й зберігало рукописні і друковані джерела та твори 

мистецтва, а також Музей-архів, про який ітиметься далі. 
Літературознавець Юрій Бойко в листі до поета і перекладача Михайла Ореста наприкінці 

1948 р. повідомляв, що Президія УВАН ухвалила заснувати Інститут державного планування при 

УВАН. Планувалося, що завданням Інституту буде провадження наукових досліджень, які створять 

основу для державного планування «різних ділянок українського життя в майбутній Українській 

Самостійній Державі» 
3
. Відповідно робота установи мала відповідати завданням, які висував 

Виконавчий орган УНР в екзилі. Уповноважений у справі організації Інституту Юрій Бойко 

наголошував, що для будівництва майбутнього потрібно дослідити всі аспекти життя українців 

останніх десятиліть, зокрема народну психологію, етнографію, демографію, економіку, культуру й 

релігію 
4
. 

Після завершення Другої світової війни в середовищі української інтелігенції виникла ідея 

створити за зразком Празького архіву установу, яка б збирала і зберігала матеріали з історії 
української еміграції. Перші документи були придбані у травні 1945 р.: українські календарі, видані 
І. Штайнбренером у містечку Вімперк на початку ХХ ст. та в селищі Трансфельден – поетична 

рукописна збірка представника «празької школи» Юрія Чорного 
5
. Таким чином, було 

започатковано фонд друкованих видань і літературний архів. Очолював Музей-архів історик-

архівіст Володимир Міяківський. Спочатку установа розташовувалася в підвалі 4-го блоку табору 

Сомме-Казерне в Аугсбурзі 6, згодом, переїхавши до Ульму, отримала дві просторі кімнати. 

Музей-архів УВАН ставив за мету збирати матеріали для майбутніх сховищ вільної України. 

На думку керівника Ресорту освіти, культури і віросповідань Виконного органу УНРади Юрія 

Бойка, діяльність установи мала «велику політичну і культурну вагу» 
7
. Налагодивши контакти 

з іншими українськими бібліотеками і музеями, що створювалися в Західній Німеччині, Музей-архів 

почав збирати по сім примірників друкованих видань. Так, для архівосховищ Києва збирав 

документи Музей-архів в Аугсбурзі; для Львова – у Карльсфельді, а згодом у Берхтесгадені, 
бібліотека Наукового товариства ім. Шевченка (бібліограф Володимир Дорошенко); для Харкова – 

Музей Шевченка в англійській окупаційній зоні (громадський і культурний діяч 

Леонід Бачинський); для Праги – в Ашаффенбурзі (журналіст Аркадій Животко); університетський 

примірник – Український вільний університет у Мюнхені, а також примірник для Ватиканської 
бібліотеки і один примірник «місцевий» для кожної країни розселення української еміграції. Кожне 

архівосховище збирало по 7 примірників усіх видів друкованих видань; один примірник залишало 

у себе, а решту надсилало до Музею-архіву УВАН, який став центральним сховищем і розподіляв 

примірники між іншими 
8
. 

За 1945 – 1949 рр. зусиллями Музею-архіву УВАН було зібрано близько 90 % усієї друкованої 
продукції українських біженців і переміщених осіб американської окупаційної зони Німеччини 

9
, 
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а також рукописи й чернетки українських письменників 
1
. Окрім того, у фондах установи 

зберігалася україномовна преса з Бельгії, Канади, США, Франції та ін. 
2
 Сучасник подій історик Ілля 

Борщак слушно зауважував, що найкращим показником «українського буття» є «поважні книжки 

в руках поважних людей» 
3
. З початком масового виїзду за океан Музей-архів УВАН зі своїми 

фондами перебрався до США. Високо оцінюючи діяльність очільника установи В. Міяківського, 

етнолог Олекса Воропай зазначив: «Колись історики скажуть йому «спасибі»». І справді, завдяки 

подвижницькій роботі Володимира Варламовича та його колег історики отримали безцінні джерела 

для дослідження епохи ДіПі. 
Дбали про створення власних архівів інші народи, що опинилися в еміграції. Архів російської 

еміграції, створений при Руській бібліотеці в Мюнхені, ставив за мету зібрати і зберігати друковане 

слово російської еміграції Західної Німеччини. З документами, що характеризували культурне та 

політичне життя російської еміграції, могли б працювати еміграційні та закордонні науковці, а 

також усі читачі бібліотеки. Архів закликав громадськість пожертвувати екземпляри російських 

газет, брошур і книг, що побачили світ в еміграції, однак не виключалася можливість придбання 

найцінніших примірників. Особливу цінність для архіву становили ротаторні видання, зокрема 

періодика, інформаційні бюлетені, прокламації, летючки, книги і брошури4
. У свою чергу Прес-

бюро російської еміграції з осередком у Мюнхені у 1951 р. повідомляло, що готове сплатити 

10 пфенінгів за один екземпляр журналів, бюлетенів і летючок, виданих на ротаторі протягом 1945 – 

1951 рр. 
5
 

Цінність створення переміщеними особами і біженцями у Західній Німеччині своїх 

національних архівів ще більше актуалізувалася на фоні вивезення з Європи наприкінці Другої 
світової війни до СРСР значних комплексів архівних матеріалів, зокрема української політичної 
еміграції. Після науково-технічного опрацювання документи було на десятиліття засекречено й 

вони використовувалися «лише в «оперативних» цілях, з метою одержання інформації про 

діяльність установ, організацій та окремих представників української еміграції»6
. 

У березні 1947 р. у Мюнхені відновлено діяльність Наукового товариства ім. Шевченка 

(НТШ), заснованого ще 1873 р. у Львові. Відновлення наукової установи стало можливим через те, 

що трохи більше половини її членів разом із очільником антропологом і зоологом Іваном 

Раковським опинилися в Західній Німеччині 7. Товариство ставило за мету гідно продовжувати 

наукові традиції, сформовані за десятиліття роботи. Головою НТШ черговий раз обрано 

І. Раковського, який на той час мешкав в Австрії, його заступником – мовознавця Зенона Кузелю, 

генеральним секретарем – історика Володимира Кубійовича. 

На момент відновлення діяльності НТШ нараховувало 110 дійсних членів, тобто об’єднало 

добру половину українських науковців Західної Німеччини. У зв’язку з виїздом за океан чисельність 

Товариства зменшувалася і в 1949 р. становила 81 дійсний член (із них у Західній Німеччині – 51, 

у Канаді та США – по 11, в інших країнах – 8) 
8
. 

У структурі НТШ сформувалося три секції: історико-філософічна під керівництвом філософа 

Івана Мірчука, філологічна на чолі з літературознавцем Леонідом Білецьким і математично-

природничо-лікарська, очолювана геологом і географом Юрієм Полянським 
9
. У складі історико-

філософічної секції постали такі комісії, як історична, філософічно-педагогічна, права й економії та 

археологічна. У структурі філологічної секції діяли етнологічна, музикологічна, літературознавча, 

мовознавча, бібліографічна комісії та комісія класичної філології. У свою чергу географічна та 

фізіографічна комісії перебували у складі математично-природописно-лікарської секції. Окрім того, 

                                                      
1
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2
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3
 Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України, ф. 216, од. зб. 68, арк. 2. 

4
 Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України, ф. 216, од. зб. 1319, арк. 1. 

5
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було утворено кілька інститутів: Інститут енциклопедії, Інститут бібліологічний, Інститут 

української мови, Інститут національних дослідів 
1
 
2
. На них покладалося вирішення тих актуальних 

питань, які мали допомогти «нації в її визвольній боротьбі, – адже українська наука й українські 
вчені мають бути речниками української справи перед чужим світом» 

3
. 

Наповнення бюджету товариства здійснювалося за рахунок благодійництва. Так, Комітет 

приятелів НТШ при Об’єднанні українських приватних підприємців, Український американський 

об’єднаний допомоговий комітет у Філадельфії (США), кардинал Євген Тісеран, секретар 

Священної конгрегації для Східної Церкви у Римі та ін. жертвували кошти, на які НТШ видавало 

наукові праці й виплачувало скромні гонорари їхнім авторам 
4
. 

За 1947 – 1951 рр. Наукове товариство ім. Шевченка видало «Енциклопедію українознавства» 

(3 т. за ред. В. Кубійовича, Мюнхен, 1949), праці антрополога Ростислава Єндика, правознавця 

Ярослава Падоха 
5
 й історика Омеляна Пріцака 

6
, «Записки НТШ» (4 т., Мюнхен, 1948 – 1949), 

«Історію Наукового Товариства ім. Шевченка» (Нью-Йорк; Мюнхен, 1949) 
7
, квартальник 

«Сьогочасне й минуле» (2 ч., Мюнхен, 1949) 
8
, «Хроніку НТШ» 

9
. Готувалися до друку збірник 

«Україна під Совєтами», який мав би «представити історію українського народу під большевицькою 

окупацією» 
10та ін. 

Крім УВАН і НТШ, у Західній Німеччині діяли й інші наукові установи, зокрема Українське 

наукове економічне товариство при Українській економічній високій школі, Науковий сектор 

Українського технічно-господарського інституту, Українське історично-філологічне товариство 
11

. 

Улітку 1950 р. у Мюнхені російські біженці та переміщені особи заснували Інститут з вивчення 

історії та культури СРСР, що фінансувався Американським комітетом для визволення від 

більшовизму 
12

. У його роботі брали участь українці, росіяни, грузини, вірмени, калмики, 

туркестанці, представники тюркських народів, які досліджували актуальні проблеми 

радянознавства 
13

. 

Потреба створення належних умов для праці українських науковців, які опинилися у Західній 

Німеччині, а також необхідність об’єднання всіх наукових сил спричинили створення 1947 р. 

у Новому Ульмі професійної організації, яка отримала назву Спілка українських наукових 

працівників на еміграції 14
 
15

. Біолог Михайло Ветухів був обраний головою Спілки. 

У резолюції І З’їзду Українських наукових працівників на еміграції в 1947 р. визначено 

завдання, що стояли перед науковцями. Серед них «захист української нації від наступу на неї 
ворожих тоталітарних ідеологій», «тримати на високому рівні в умовах демократії українську 

духовність для збереження її для нашої нації і для репрезентації перед зовнішнім світом» 
16

. 

На думку зарубіжного історика Володимира Маруняка, заслугою Спілки стало проведення 

реєстрації українських науковців Західної Німеччини й Австрії. Отож, у згаданих країнах 

перебувало 277 науковців різних галузей, з яких 104 викладачі вишів 
17

. Далі історик подав кількість 
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науковців за спеціальностями, порахувавши які, отримуємо трохи більші цифри – 284 і 
119 відповідно 

1
. 

У 1947 р. у Мюнхені засновано Союз українських інженерів і техніків на еміграції. 
Організацію очолив Євген Вертипорох, на посаду секретаря обрали Івана Яновича. Союз зробив 

підрахунки кількості українських інженерів, які опинилися в Західній Німеччині, надавав 

матеріальну допомогу тим, хто її потребує і сприяв еміграції інженерів за океан 
2
. 

Таким чином, у повоєнній Західній Німеччині українські науковці утворили соборну громаду, 

яка, переборюючи всі труднощі, взялася до розбудови вітчизняної науки і як наслідок – формування, 

збереження і розвитку української ідентичності переміщених осіб і біженців з України. 

У розглядуваний період відновлювалися наукові інституції, що діяли в Україні, а також 

засновувалися нові, які стали неодмінною складовою історії науки України. Більшість українських 

науковців були об’єднані у складі Української вільної академії наук та Наукового товариства 

ім. Шевченка. Їхні інтереси відстоювала Спілка наукових працівників на еміграції. 

References: 

1. Krupnytskyi, B. (1959). Istorioznavchi problemy istorii Ukrainy. Zbirnyk statei [Historical problems of Ukrainian 

history. Collection of articles]. Munich: Ukrainskyi vilnyi universytet. [in Ukrainian]. 

2. Dmytriienko, M., Yas, O. (1997). Chasopys Rid i Znameno ta yoho vnesok u rozvytok ukrainskoi emihratsiinoi 

istoriohrafii [The journal Family and Znameno and its contribution to the development of Ukrainian emigration 

historiography]. Bibliotechnyi visnyk [in Ukrainian], Kyiv, 1, 32-37. [in Ukrainian]. 

3. Mazepa, O. (2015). Ukrainski heraldychni ta henealohichni instytutsii DP-periodu [Ukrainian heraldic and 

genealogical institutions of the DP-period]. Naukovi zapysky Natsionalnoho universytetu Ostrozka akademiia. 
Seriia Istorychni nauky [in Ukrainian], 23, 103-108. [in Ukrainian]. 

4. Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv zarubizhnoi ukrainiky [Central state archive of foreign ukraine], f. 53, desc. 1, 
case. 10, 3 ark. [in Ukrainian]. 

5. Yas, O.V. (2004). Borys Krupnytskyi (do 110-richchia vid dnia narodzhennia) [Boris Krupnytsky (to the 110th 

anniversary of his birthday)]. Ukrainskyi istorychnyi zhurnal. Kyiv, 6, 83-94. [in Ukrainian]. 

6. Marunyak, V. (1985). Ukrayins’ka emigratsiya v Nimechchyni i Avstriyi po druhiy svitoviy viyni. Roky 1945-1951. 
[Ukrainian emigration in Germany and Austria during the World War ІІ. Years 1945-1951)]. Munich: 

Akademichne vydavnytstvo d-ra Petra Beleya, 1. [in Ukrainian]. 

7. Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv-muzei literatury ta mystetstva Ukrainy [Central State Archive-Museum of Literature 

and Art of Ukraine], f. 1306, desc. 1, case. 43, 50 ark. [in Ukrainian]. 

8. Polonska-Vasylenko, N. (2011). Spohady [Memoirs]. Kyiv: Vydavnychyi dim Kyievo-Mohylianska akademiia. 

[in Ukrainian]. 

9. Na chuzhyni [In a foreign country], Filsbiburh (1947, November, 29), 32. [in Ukrainian]. 

10. Instytut literatury im. T.H. Shevchenka NAN Ukrainy [Institute of Literature T.G. Shevchenko National Academy 

of Sciences of Ukraine], f. 216, od. zb. 1331, 61 ark. [in Ukrainian]. 

11. Polonska-Vasylenko, N. (2002). Istoriia Ukrainy [History of Ukraine]. Kyiv: Lybid, 1. [in Ukrainian]. 

12. Kubiyovych, V. (1949). Istoriia Naukovoho Tovarystva im. Shevchenka [History of the Shevchenko Scientific 

Society]. New York; Munich: NTSh. [in Ukrainian]. 

13. Instytut literatury im. T.H. Shevchenka NAN Ukrainy [Institute of Literature T.G. Shevchenko National Academy 

of Sciences of Ukraine], f. 216, od. zb. 1380. – 131 ark. [in Ukrainian]. 

14. Instytut literatury im. T.H. Shevchenka NAN Ukrainy [Institute of Literature T.G. Shevchenko National Academy 

of Sciences of Ukraine], f. 216, od. zb. 1362, 23 ark. [in Ukrainian]. 

15. Voropai, O. (1970). V dorozi na Zakhid. Shchodennyk utikacha [On the way to the west. Diary of a fugitive]. 

London: Ukrainska vydavnycha spilka. [in Ukrainian]. 

16. Chas [Hour], Nuremberg (1947, June, 27), 30. [in Ukrainian]. 

17. Chas [Hour], Nuremberg (1947, August, 17), 33. [in Ukrainian]. 

18. Chas [Hour], Furth; Bavaria (1946, November, 24), 46. [in Ukrainian]. 

19. Muzei teatralnoho, muzychnoho ta kinomystetstva Ukrainy [Museum of theatrical, musical and cinema 

of Ukraine], fond rukopysiv, arkhiv OMUS, n/dop. 10346. [in Ukrainian]. 

20. Instytut literatury im. T.H. Shevchenka NAN Ukrainy [Institute of Literature T.G. Shevchenko National Academy 

of Sciences of Ukraine], f. 216, od. zb. 42, 3 ark. [in Ukrainian]. 

 

                                                      
1
 Маруняк, В. (1985). Українська еміґрація в Німеччині і Австрії по другій світовій війні: роки 1945 – 1951. 

Мюнхен: Академічне видавництво д-ра Петра Белея, 1, 181-182. 
2
 Інженери-українці в діяспорі. Торонто: Basilian Press, 39. 



EUROPEAN PHILOSOPHICAL AND HISTORICAL DISCOURSE • Volume 4 Issue 2 2018 

 39 

21. Miiakovskyi, V., Voloshyna, O., Ivanivska, T. (1966, August, 26). Muzei-arkhiv im. Dm. Antonovycha 

Ukrainskoi Vilnoi Akademii Nauk [Dm. Antonovich Archives Museum of the Ukrainian Free Academy 

of Sciences]. Svoboda, Jersey City; New York, 158, 5. [in Ukrainian]. 

22. Instytut literatury im. T.H. Shevchenka NAN Ukrainy [Institute of Literature T.G. Shevchenko National Academy 

of Sciences of Ukraine], f. 226, od. zb. 720, 17 ark. [in Ukrainian]. 

23. Instytut literatury im. T.H. Shevchenka NAN Ukrainy [Institute of Literature T.G. Shevchenko National Academy 

of Sciences of Ukraine], f. 216, od. zb. 555, 6 ark. [in Ukrainian]. 

24. Instytut literatury im. T.H. Shevchenka NAN Ukrainy [Institute of Literature T.G. Shevchenko National Academy 

of Sciences of Ukraine], f. 216, od. zb. 68, 2 ark. [in Ukrainian]. 

25. Instytut literatury im. T.H. Shevchenka NAN Ukrainy [Institute of Literature T.G. Shevchenko National Academy 

of Sciences of Ukraine], f. 216, od. zb. 1319, 1 ark. [in Ukrainian]. 

26. Instytut literatury im. T.H. Shevchenka NAN Ukrainy [Institute of Literature T.G. Shevchenko National Academy 

of Sciences of Ukraine], f. 216, od. zb. 1320, 1 ark. [in Ukrainian]. 

27. Paliienko, M. (2008). Arkhivni tsentry ukrainskoi emihratsii (stvorennia, funktsionuvannia, dolia dokumentalnykh 
kolektsii). [Archival centers of Ukrainian emigration (creation, functioning, the fate of documentary collections)]. 

Kyiv: Tempora. [in Ukrainian]. 

28. Instytut literatury im. T.H. Shevchenka NAN Ukrainy [Institute of Literature T.G. Shevchenko National Academy 

of Sciences of Ukraine], f. 216, od. zb. 1355, 111 ark. [in Ukrainian]. 

29. Padokh, Ya. (1951). Narys istorii ukrainskoho karnoho prava [An Essay on the History of Ukrainian Criminal 

Law]. Munich: Molode zhyttia, 133. [in Ukrainian]. 

30. Pritsak, O. (1948). Soiuz Khmelnytskoho z Turechchynoiu 1648 r. [Union of Khmelnitsky with Turkey in 1648]. 

Munich: NTSh, 24. [in Ukrainian]. 

31. Sohochasne y mynule [Present and past] (1949), Munich, 1-2. [in Ukrainian]. 

32. Instytut literatury im. T.H. Shevchenka NAN Ukrainy [Institute of Literature T.G. Shevchenko National Academy 

of Sciences of Ukraine], f. 226, od. zb. 36, 12 ark. [in Ukrainian]. 

33. Instytut literatury im. T.H. Shevchenka NAN Ukrainy [Institute of Literature T.G. Shevchenko National Academy 

of Sciences of Ukraine], f. 216, od. zb. 1359, 40 ark. [in Ukrainian]. 

34. Instytut literatury im. T.H. Shevchenka NAN Ukrainy [Institute of Literature T.G. Shevchenko National Academy 

of Sciences of Ukraine], f. 216, od. zb. 1363, 72+1 ark. [in Ukrainian]. 

35. Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv vyshchykh orhaniv vlady ta upravlinnia Ukrainy [Central State Archive 

of the Supreme Governance and Management of Ukraine], f. 5235, op. 1, spr. 2111, 57 ark. [in Ukrainian]. 

36. Inzhenery-ukraintsi v diiaspori (1992). [Engineers are Ukrainians in the diaspora]. Toronto: Basilian Press. 

[in Ukrainian]. 



ISSN 2533-4816 EVROPSKÝ FILOZOFICKÝ A HISTORICKÝ DISKURZ 

 40 

Артем Сидоренко 
Запорізький національний університет, Україна 

ПОЛІТИКА АДМІНІСТРАЦІЙ Р. НІКСОНА  

ТА ДЖ. ФОРДА В КОНТЕКСТІ  
ЗАХІДНОНІМЕЦЬКИХ ТОРГІВЕЛЬНИХ ВІДНОСИН  

ЗІ СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИМИ КРАЇНАМИ  

(КІНЕЦЬ 1960-Х – ДРУГА ПОЛОВИНА 1970-Х РР.) 

Artem Sydorenko 
Zaporizhzhia National University, Ukraine 

R. NIXON AND J. FORD ADMINISTRATIONS POLICY  

IN THE CONTEXT OF WEST GERMAN TRADE RELATIONS 

WITH THE COUNTRIES OF THE EASTERN BLOC  

(IN THE END OF THE 1960S – THE SECOND HALF  

OF THE 1970S) 
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В кінці 1960-х років Сполучені Штати та Радянський Союз почали втілювати в життя політику 
взаємної співпраці з метою зменшення напруженості холодної війни, ця політика отримала назву 
«розрядка». Разом з тим Західна Німеччина також почала реалізовувати свою, власну, версію 
«розрядки», яка у німецькій версії отримала назву «нова східна політика», головним провідником 
якої став новий канцлер Віллі Брандт. Одним з головних завдань «нової східної політики» було 
зменшення зростаючої напруженості в Європі, що виникла в результаті «Празької весни» і 
провадження так званої «доктрини Брежнєва» шляхом зміцнення дипломатичних відносин між 
Федеративною Республікою Німеччина та Радянським Союзом і східноєвропейськими країнами. 
Крім того, головною довгостроковою ціллю «нової східної політики» було возз’єднання Західної та 
Східної Німеччин. Першим значним кроком у напрямку нормалізації відносин з Радянським 
Союзом стало підписання Московського договору 12 серпня 1970 року, слід відзначити, що хоча 
у тексті самого договору йшла мова про визнання існуючих кордонів та існування двох німецьких 
держав, тим не менш, ФРН не відмовлялась від своїх намірів та цілей щодо возєднання німецького 
народу у складі єдиної німецької держави, що було завірено в тексті офіційного листа від імені 
уряду ФРН, за підписом міністра закордонних справ ФРН Вальтера Шеєля, в якому йшла мова про 
те, що: «положення цього договору не суперечить цілям Німецької Держави працювати над 
зміцненням миру в Європі в якій німецьких народ відновить свою єдність шляхом вільного 
самовизначення»

1
. Крім того, довгостроковими наслідками цієї політики стало посилення торгових 

відносин з східноєвропейськими країнами та СРСР. 

                                                      
1
 German History in Documents and Images (August 12, 1970). The Moscow Treaty <http://germanhistorydocs.ghi-dc.org/ 

docpage.cfm?docpage_id=1677> (2018, березень, 14). 
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Завдяки втіленню в життя «нової східної політики», вже починаючи з 1970-х років, Західна 

Німеччина стала найважливішим капіталістичним торговим партнером СРСР1
, що забезпечував 

більшу частину необхідних товарів і сталевих труб великого діаметра, які були необхідні для 

збільшення об’ємів експорту енергоносіїв з СРСР. В результаті чого, експортна частина радянської 
економіки стала все більше і більше орієнтованою на поставки енергоносіїв, а її експортна 

диверсифікація почала зменшуватись. Внаслідок поліпшення політичних відносин та посилення 

економічної співпраці між СРСР та ФРН стало можливим підписання цілого ряду економічних 

договорів, зокрема, щодо поставок природного газу. Під час 1980-х років ФРН допомагають 

Радянському Союзу будувати один трубопровід за іншим. Результатом такої активної розбудови 

радянської транспортної енергетичної системи стало збільшення частки експорту енергоносіїв 

в загальній радянській експортній структурі. В свою чергу, зменшення світових цін на нафту та 

природний газ в 1986 році призвело до економічних проблем в радянській економіці через 

відсутність експортної диверсифікації. В результаті – СРСР повільно випустив Східну Європу з під 

свого впливу і розсипався сам. 

Предметом даної статті є аналіз офіційних американських поглядів на західнонімецькі торгові 
відносини зі східноєвропейськими партнерами у період перебування при владі Річарда Ніксона та 

Джеральда Форда. 

Незважаючи на прихильність до політики «розрядки», адміністрація Р. Ніксона спочатку була 

стурбована рішенням Віллі Брандта знайти свій власний «німецький варіант» «розрядки», 

побоюючись, що «нова східна політика» може привести до небезпеки поширення радянського 

впливу на ФРН. Ніксон вважав, що Радянський Союз не має наміру надати реальні можливості 
до розширення відносин між ФРН та східноєвропейськими країнами. Натомість, в нього були 

побоювання, що реальною метою Радянського Союзу у такому зближенні є розширення свого 

впливу на Західну Німеччину та віддалення її від НАТО2
. Генрі Кіссінджер, радник з національної 

безпеки також піддавав критиці «нову східну політику», побоюючись, що ФРН стане «мостом між 

Сходом і Заходом» що, можливо, підірве вплив США в Європі3
. 

Незважаючи на скептицизм як до політичної так і до економічної співпраці, яку проводив 

Брандт, Сполучені Штати дали Західній Німеччині можливість вільних дій, задля зміцнення її 
економічних відносини з СРСР. Як вказують деякі вчені, зокрема: Вернер Ліпперт, «нова східна 

політика» виявилась неочікуваною для Ніксона і Кіссінджера, через ту швидкість, з якою ФРН і 
СРСР підписали економічну угоду (серпень 1970) та темпи покращення відносин між ФРН та 

східноєвропейськими країнами, що пояснюється тим, що їх увага була прикута головним чином до 

війни у В’єтнамі4
. Проте, якби Сполучені Штати були дійсно серйозно налаштовані проти 

західнонімецько-радянської торгівлі, вони могли б чинити великий тиск на Західну Німеччину, 

з метою зміни її політики. Однак, адміністрація Річарда Ніксона не вдавалася до такого кроку, 

оскільки прийшла до думки про те, що Сполучені Штати повинні наслідувати приклад ФРН та 

розширювати власні торгівельні відносини з Радянським Союзом з комерційних та безпекових 

міркувань заради подальшого впровадження політики розрядки. 

Звісно, варто відзначити той факт, що довгострокова політика міністерства торгівлі 
Сполучених Штатів ще з часів перебування при владі Ейзенхауера була направлена на заохочення 

американського бізнесу до налагодження мирних торгових відносин між Сходом та Заходом, але 

з моменту вторгнення СРСР до Чехословаччини у серпні 1968 року, жоден офіційний представник 

міністерства торгівлі чи інший представник виконавчої влади відкрито не закликали до розбудови 

взаємних економічних відносин, на чому наголошував Моріс Станс у своїй доповіді президенту 

Р. Ніксону 9 квітня 1969 року5
. Але, на початку 1969 року американське керівництво доволі жваво 

                                                      
1
 Jentleson Bruce W. (1986). Pipeline Politics: The Complex Political Economy of East-West Energy Trade. Ithaca: 

Cornell University Press, 160.  
2
 Sarotte M. E. (2008). The Frailties of Grand Strategies: A Comparison of Détente and Ostpolitik. Nixon 

in the World: American Foreign Relations, 1969-1976. New York: Oxford University Press, 151. 
3
 Kissinger H. (1979). White House Years. 132  

4
 Lippert, W. D. (2009). The Economics of Ostpolitik: West Germany, the United States, and the Gas Pipeline Deal. 

The Strained Alliance: US-European Relations from Nixon to Carter, 74. 
5
 Office of the Historian (2018). Memorandum From Secretary of Commerce Stans to President Nixon 1969 

<https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1969-76v04/d290> (2018, березень, 10). 
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розглядало можливість лібералізації торгівельних відносин з Радянським Союзом та іншими 

країнами комуністичного блоку, про що свідчить цілий ряд документів1
. 

В свою чергу, Радянський Союз був більше зацікавлений в налагодженні економічної 
співпраці, аніж у політичній сфері. У серпні 1969 року канцлер ФРН Курт Георг Кизингер під час 

перемов з Річардом Ніксоном повідомив останнього, що він: «не бачить жодних показників того, що 

СРСР готовий змінити свою зовнішньополітичну концепцію, але виявляє бажання співпрацювати з 

Західною Німеччиною в економічній сфері задля будівництва трубопроводів природного газу, що 

підтверджують перемови та підписання відповідних контрактів щодо постачання радянського 

природного газу в обмін на німецькі труби»
2
. 

Коли, у жовтні того ж року канцлером ФРН став Віллі Брандт, він висловив аналогічну точку 

зору про те, що інтерес східноєвропейських держав лежить головним чином в сфері економічної 
співпраці з Німеччиною, він стверджував, що таке бажання спирається в значній мірі на бажання 

досягнути економічного прогресу та отримати західні технології3
. А президент німецьких палат 

промисловості і торгівлі, Отто Вольф фон Амеронген, пізніше згадував, що ефективність 

західнонімецької промисловості, її точність і технічна досконалість приваблювала до себе радянське 

керівництво4
. 

Радянське прагнення до поліпшення торгівельно-економічних відносин з Західною 

Німеччиною було зумовлене головним чином, погіршенням їх власного економічного розвитку. 

Слід зазначити, що наприкінці 1960-х років темпи розвитку радянської економіки почали значно 

гальмуватися і 1969 рік став для Радянського Союзу роком найнижчих показників економічного 

зростання з 1945 року5
. Крім того, застарілі технології ускладнювали радянське виробництво сталі, 

так, протягом 1960-х років, СРСР мав проблеми з переходом до більш ефективних технологій 

виробництва сталі, а тому, враховуючи західнонімецький досвід у металургійній сфері, ФРН була 

особливо привабливим партнером для Радянського Союзу. Слід зазначити той факт, що до моменту 

введення у 1962 році ембарго на постачання труб великого діаметру, введеного під час адміністрації 
Кеннеді, Західна Німеччина поставила 87 відсотків труб широкого діаметра для будівництва 

радянських нафтопроводів і враховуючи позитивний досвід попередньої співпраці СРСР прагнули 

збільшити свій експортний потенціал енергоносіїв завдяки відновленню такого співробітництва6
. 

На перших етапах провадження «нової східної політики», адміністрація Ніксона мала досить 

скептичне та обережне відношення до неї та була занепокоєна тим, що через подібне зближення 

ФРН з країнами соціалістичного табору, Радянський Союз, як наддержава, зможе отримати 

потужний вплив над Західною Німеччиною, та недооцінювала потенціал ФРН щодо її можливості 
стати рушійною силою змін в країнах комуністичного блоку за допомогою торгівлі. Наприклад, такі 
настрої можна побачити у ході зустрічі старшої групи аналізу, яка відбулась у Сан Клементі 
31 серпня 1970 року7

. 

Західнонімецьке керівництво в свою чергу зосередило свою увагу на донесенні своєї 
позиції до американських партнерів, так Брандт, задля забезпечення підтримки «нової східної 
політики» зі сторони США, запевняв західних союзників у своїй прихильності західному курсу, 

                                                      
1
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трансатлантичного співробітництва та подальшого зміцнення американо-німецьких відносин, 

зокрема, такі тези були висловлені ним 28 жовтня 1969 року у промові перед німецьким 

бундестагом щодо засад своєї політики 
1
, а також 6 грудня 1969 року, під час зустрічі 

з держсекретарем Вільямом Роджерсом2
, на якій Брандт разом з Вальтером Шеелем запевнили, 

американського держсекретаря в тому, що щоб не робив він, чи його колеги, їх дії будуть 

направлені на посилення позиції Західного Альянсу та Західної Європи. Водночас, слід 

зазначити, що Брандт окремо підкреслював, той факт, що приналежність Німеччини до 

Західного блоку, не означає автоматичну заборону до прагнення поліпшення відносин зі 
Східною Європою, але в той же час ФРН має уникати авантюр та періодично консультуватися з 

Вашингтоном3
. Близький соратник Брандта Єгон Бар вважав, що саме економічні інтереси та 

зацікавленість в торгівлі з Західною Німеччиною змусили радянську сторону піти на прийняття 

«нової східної політики», окрім того, Бар також запевняв, що Радянський Союз, хоча й не має 

наміру припиняти ідеологічну боротьбу, однак він і не є зацікавленим у розбраті серед західного 

блоку, на що він вказував у ході розмови з помічником держсекретаря США по Європі Мартіна 

Дж Хілленбранда4
. Хілленбранд в свою чергу, вважав, що подібні переконання є в певній мірі 

видаванням бажаного за дійсне, а також припускав, що головною радянською ціллю було 

введення західного табору в оману та створити серед союзників непорозуміння. Крім того, він 

виказував сумніви у тому, що «нова східна політика» Брандта зможе увінчатися успіхом5
. 

Кіссінджер також спочатку не надавав багато уваги торгівельно-економічній сфері, 
стверджуючи, що не було жодних емпіричних доказів, того, що Брандт зможе вплинути на 

політику Східної Німеччини через економічний тиск, однак, в той же час, він виказував 

занепокоєність в тому, що «нова східна політика» призведе до визнання Східної Німеччини, що 

посилить позиції ГДР зашкодивши американським інтересам6
. 

Протягом 1970 року в між Федеральною Республікою Німеччини та Радянським Союзом було 

закладено основу та головні засади взаємних торгівельних відносин. У березні міністр закордонних 

торгівлі СРСР Микола Патолічев разом із західнонімецьким міністром економіки Карлом 

Шиллером підписали угоду про будівництво величезного трубопроводу природного газу між СРСР і 
ФРН. Відповідно до угоди, німці повинні були забезпечити поставку 1,2 млн. тон труб великого 

діаметру до СРСР і забезпечити технічну підтримку в будівництві трубопроводу. Консорціум 

німецьких банків, на чолі з Deutsche Bank, також погодився надати Кремлю кредитну лінію в розмірі 
1,2 мільярда німецьких марок для закупівлі сучасного обладнання необхідного для будівництва 

нової газотранспортної системи7
. Радянський Союз, зі своєї сторони повинен був забезпечити 

поставку природного газу до ФРН з метою отримання прибутку, але повинен був погасити кредит 

протягом десяти років за ставкою 6,25 відсотків річних. А вже через 5 місяців потому, СРСР та ФРН 

підписали Московський договір, в якому обидві сторони домовилися підтримувати мир і домогтися 

розрядки, вирішення спорів відповідно до статуту Організації Об’єднаних Націй, та поважати 

територіальну цілісність європейських держав в рамках їх тогочасних кордонів8
. 

У той же час, розвиток німецько-радянських торгово-економічних відносин став також 

стимулюючим фактором і для американо-радянської торгівлі. Одразу після приходу до влади Віллі 
Брандта, адміністрація Річада Ніксона почала аналізувати можливий вплив тіснішої торгівлі 
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між СРСР та ФРН на відносини Сполучених Штатів зі східноєвропейськими країнами. В ході цього 

аналізу, співробітниками Ради національної безпеки було зроблено висновок, що активізація 

економічного співробітництва між Західною Німеччиною та східноєвропейськими країнами змусить 

Сполучені Штати також розширювати рамки свого співробітництва з соціалістичним табором, яке 

до того часу було жорстко обмежене. Так, Фред Бергстен, один із співробітників Ради національної 
безпеки у своїй доповіді до Генрі Кіссінджера, від 5 листопада 1969 року, зазначав, що дії уряду 

Брандта: «підкреслять американську неповороткість і з часом наше власне внутрішнє становище 

буде здаватися все менш гнучким»
1
. Окрім того, у своїй доповіді, Бергстен пропонував почати 

проведення подальшої лібералізації торгівельних відносин зі східноєвропейськими країнами, що 

дозволило б експортувати більшу кількість товарних позицій, що не відносяться до стратегічних 

елементів та які не могли б призвести до посилення військового потенціалу ворога2
. 

23 грудня 1969 року було прийнято «Акт щодо регулювання експорту»
3
, який містив рішуче 

схвалення конгресом Сполучених Штатів розширення торгівлі зі Східною Європою. Зокрема, цим 

актом передбачалось, що відмова в експорті певних товарів до східноєвропейських країн може бути 

застосована лише в тому випадку, коли такий експорт може заподіяти шкоди національній безпеці 
Сполучених Штатів. Водночас, ним було відкинуто можливість заборони експорту лише на основі 
можливого впливу на економічний потенціал4

. 

І вже 26 січня 1970 року, держсекретар Вільям Роджерс у своїй доповіді до Річарда НІксона, 

предметом якої були економічні відносини з СРСР, інформував президента щодо наслідків 

лібералізації торгівельних відносин після прийняття акту про регулювання експорту, Роджерс 

акцентував увагу на зацікавленості Радянської сторони у закупівлі у Сполучених Штатах певних 

товарних позицій, та навів приклад таких компаній як: The Gleason organization, яка вже уклала 

контракт на поставку своєї продукції, а також Ford, Chrysler, Cooper-Besemer, які вели переговори 

з радянською стороною, окремо держсекретар виділив можливість надання взаємного дозволу 

на переліт цивільної авіації над своїми територіями. Вільям Роджерс наголошував на тому, що 

Сполучені Штати не мають змоги запобігти або перешкодити тим лібералізаційним процесам 

у сфері торгівлі, що набирали силу в світі, адже заборона експорту товару з США призведе лише 

до того, що СРСР буде імпортувати той же товар з іншої країни. У цій доповіді містилась також 

думка, про те, що ширша лібералізація торгівельних відносин призведе до загального поліпшення 

американських відносин з СРСР та країнами Східної Європи5
. 

Незважаючи на те, що в американській торговій політиці не відбулось негайних змін,  

з 1970-х років американські чиновники почали все частіше піднімати питання щодо необхідності 
розширення та розвитку американо-радянських економічних відносин. На початку липня 1970 року 

Роберт Еллсворт, посол США при НАТО, у своїй доповіді повідомив Кіссінджера про те, що 

розширення Західною Німеччиною зв’язків з Радянським Союзом підштовхне інші 
західноєвропейські країни до аналогічних дій направлених на покращення економічних відносин 

з СРСР, а Сполічені Штати в свою чергу вирогідно, стануть останньою перешкодою у поліпшенні 
торгівельних відносин зі Сходом та зіштовхнуться з необхідністю зміни своєї торгової політики 

з комуністичними країнами6
. Через місяць, підкреслюючи зростаючі обсяги торгівлі між Сходом та 
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Західом, співробітник Ради національної безпеки поінформував Кіссінджера, що американці просто 

«жалюгідним спостерігачами»
1
. 

Ніксон був справді стурбований розширенням торгівельних відносин між 

Західноєвропейськими країнами та Радянським Союзом, що на його думку могло поставити 

американсько-західноєвропейські відносини під загрозу. Європейські лідери хочуть «обійти» 

нас, і ми хочемо «обійти» їх у економічній сфері», – заявив він 11 вересня 1972 року під час 

зустрічі Ради з питань міжнародної економічної політики. Крім того, Ніксон окремо загострював 

увагу на тому факті, що економічна співпраця європейських країн з радянським союзом згодом 

може перейти і на політичний рівень, що призведе до поширення антиамериканських ідей та 

поставить під загрозу існування НАТО. Без НАТО, казав Ніксон: «Европа буде економічним 

гігантом, але військовим та політичним пігмеєм і СРСР буде посягати на неї». Однак Ніксон не 

мав на меті підрив західнонімецько-радянських економічних відносин, зокрема, він визнавав, 

що європейські лідери занепокоєні можливістю опинитися під впливом Радянського Союзу. 

Натомість, президент наполягав на зміцненні американсько-західноєвропейських торгових 

відносин незважаючи на розширення західноєвропейськими країнами торгівельних відносин зі 
Сходом. «Ми повинні не допустити розриву тісних зв’язків між Сполученими Штатами та 

Європою, Радянський Союз не повинен отримати важелів впливу на Європу. Нам потрібно 

зміцнити торгівельні зв’язки, грошові відносини, обміни, тощо» зауважував американський 

президент2
. Загалом, позиція Ніксона щодо економічних відносин з іншими країнами 

ґрунтувалася на тому, що для Європи та решти світу зовнішньоторгівельні відносини мають 

значно більшу важливість для їх ВНП аніж для Сполучених Штатів, «торгівля – це піна у келиху 

з пивом, але пиво без піни смакує теж добре», зовнішньоторгівельні відносини у розумінні 
американського президента мали більш важливе значення саме у політичному сенсі, а 

розширення економічних зв’язків розглядалися ним головним чином як важіль впливу та 

відстоювання американських інтересів у світі3
. 

По мірі того, як Західна Німеччина розширювала економічні відносини з Радянським Союзом, 

Білий дім також зіштовхнувся з необхідністю лібералізації своєї торгівельної політики. Сенат та 

економічні департаменти виказували підтримку таким крокам – так радник президента по 

міжнародним економічним відносинам Петерсон у своїй доповіді до президента Ніксона від 7 липня 

1971 року зауважував, що межвідомче дослідження Ради з питань міжнародної економічної 
політики зробило оцінку потенційних економічних вигод для Сполучених Штатів від внесення змін 

до торгівельної політики зі Сходом та прийшло до висновків, що темпи росту об’ємів торгівлі 
товарами між Сходом та Заходом впродовж 1960-х років росли значно швидше, ніж аналогічні 
показники в решті світу, та досягли у 1970 році 15 мільярдів доларів, з яких доля США становила 

лише 600 мільйонів доларів, що склало 4 відсотки від загальних показників. Зауважувалось, що 

розширення частки Сполучених Штатів у торгівлі між сходом та заходом в більшості залежить від 

усунення правових та адміністративних обмежень зі сторони США. Згідно оцінок наведених у цій 

доповіді виходить, що у разі запровадження заходів щодо торгової лібералізації обсяг торгівлі між 

Сполученими Штатами та країнами соціалістичного табору збільшиться як мінімум до 1.6 мільярдів 

доларів, з яких 400 мільйонів становитиме прибуток США4
. 

Пізніше Річард Ніксон згадував, що він працював над розширенням американсько-радянської 
торгівлі аби домогтися поглиблення розрядки, проте стверджував, що внутрішні політичні кола, як 

ліберальні, так і консервативні, перешкоджали його успіху. З одного боку, Ніксон звинувачував 

«лібералів та американських сіоністів» за те, що вони вирішили пов’язати торгівлю з радянською 
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політикою еміграції, особливо щодо євреїв. З іншого боку, Ніксон критикував консерваторів, 

відзначаючи «їх ідеологічну протидію контактам з комуністичними країнами»
1
. 

Незважаючи на можливість отримання економічної вигоди від співпраці з Радянським 

Союзом, сенатор Скуп Джексон та член палати представників Чарльз Венік спромоглися поставити 

хрест на розвитку американсько-радянської торгівлі. Їх поправка, яка стала частиною Закону про 

торгівлю 1974 року, заперечувала сприятливі умови кредитування Радянського Союзу, що стало 

суттєвою перешкодою для продажу високих технологій США. Але поправка Стівенсона ще більше 

обмежила економічні відносини оскільки згідно неї загальне американське кредитування 

Радянському Союзу було зменшено до 300 мільйонів доларів США2
. Такі обмеження 

на законодавчому рівні, однак, означали, що Західна Німеччина буде далеко випереджати США 

в торгівлі з Радянським Союзом. 

Тим не менш, до середини 1970-х років були й інші причини, які пояснювали положення 

Західної Німеччини як головного капіталістичного торгового партнера СРСР. По-перше, свою роль 

відігравало географічне положення, адже ФРН як найближчий західний сусід Радянського Союзу, 

мала змогу поставляти товари швидше і дешевше. По-друге, західні німці, мали добру репутацію 

у Радянському Союзі за свою надійність та якості виробництва товарів. По-третє, німецький уряд 

мав порівняно невелику бюрократію, що зменшувало перешкоди торговельним відносинам. 

Незважаючи на те, що булло б перебільшенням стверджувати, що західнонімецька торгівля 

з Радянським Союзом змусила адміністрацію Ніксона прагнути до лібералізації американсько-

радянських торгових відносин, або була основним чинником цих процесів, але, саме нові 
торговельні відносини створені завдяки В. Брандту між Західною Німеччиною та Радянським 

Союзом, безумовно стали поштовхом у цьому напрямку. Адміністрація Ніксона намагалася 

розширити торгівельні відносини зі східноєвропейськими країнами, з ціллю зменшення на них 

радянського впливу3
. Західнонімецька торгівля з Радянським Союзом виявила економічну та 

політичну вигоду стосунків з СРСР, і на цьому тлі Ніксон безуспішно намагався провести зміни 

в американській політиці. 
У 1974 році, Ніксон і Брандт пішли у відставку, змінилося керівництво Сполучених Штатів та 

Західної Німеччини, але це не призвело до принципових змін в торгівельній політиці між Сходом і 
Заходом. У травні, коли Брандт пішов у відставку, федеральним канцлером ФРН став Гельмут 

Шмідт, який, крім того, що був економістом, раніше був міністром оборони Західної Німеччини, 

міністром фінансів та міністром економіки. Гельмут Шмідт, як і Віллі Брандт, був членом Соціал-

демократичної партії Німеччини та поділяв думку свого попередника щодо стабілізуючого впливу 

торгівельних відносин між Сходом та Заходом для Європи. Пізніше, у своїх мемуарах, Шмідт 

згадував, що разом із В. Брандтом він був одним з ідеологів та розробників Нової східної політики, 

та стверджував, що він був «повністю налаштований продовжувати та розвивати цю політику»
4
. 

Беручи до уваги глобальну енергетичну кризу, яка виникла після війни Судного дня, та 

обмежень постачання нафти країнами ОПЕК, Гельмут Шмідт прагнув домовитися з Брежнєвим 

щодо поставок радянської нафти і газу до ФРН. 16 вересня 1974 р. відбулася зустріч Г. Шмідта 

з міністром закордонних справ СРСР Андрієм Громико, на якій, зокрема, було обговорено це 

питання. Хоча Радянський Союз, скористався ситуацією на світовому ринку, щоб підняти ціну на 

продаж нафти до Західної Німеччини. Гельмут Шмідт наполягав на тому, що обидві країни повинні 
домовитися про енергетичну угоду, та підкреслював довгострокову співпрацю і важливість 

взаємного партнерства. «Здатність майбутніх постачань енергоносіїв була надзвичайно важливою, – 

каже канцлер, – і це було пов’язано з надійністю наших поставок»
5
. Радянський Союз був 
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зацікавлений в залученні німецьких технічних можливостей та фінансуванні для розробки нафтових 

та газових родовищ та постачання енергоносіїв, Гельмут Шмідт вважав за необхідне підписання 

офіційної угоди про енергетичне співробітництво. І вже через місяць ФРН та СРСР підписали 

економічну угоду, зосереджену на енергетичній співпраці. 
Джеральд Форд був більшим прихильником посилення економічної лібералізації з Радянським 

Союзом, аніж Річард Ніксон, він вважав, що саме економічна лібералізація є чинником розрядки та 

сприятиме потребі у послабленні напруги у відносинах з Радянським Союзом. Позиція Джеральда 

Форда щодо торгівельних відносин з СРСР можна простежити у його промовах під час першого 

саміту «великої шістки» у Рамбуйє який проходив у листопаді 1975 року. Так, 17 листопада у 

розмові з представниками інших країн, Форд наголошував на тому факті, що «Сполучені Штати 

мають прямий інтерес у поліпшенні своїх економічних відносин з комуністичними країнами та 

підвищенню обсягів товарообороту з ними»
1
. Крім того, Форд зауважував, що Сполучені штати 

мають намір продовжувати зміцнення політики розрядки через покращення економічних відносин 

та посиленню торгівельних відносин, в той же час, американський президент усвідомлював, що 

Торгівельний акт 1974 року негативно вплинув на можливості нормалізації економічних відносин з 

Радянським Союзом та виказав своє прагнення змінити ці обмеження через те що вони є 

шкідливими для національних інтересів Сполучених Штатів та неможливості досягнення цілей 

задля яких вони були впроваджені2
. 

Більш того, Дж. Форд запевняв Г. Шмідта та інших лідерів «великої шістки», що Сполучені 
Штати не будуть прагнути конкурувати з ними в енергетичній сфері, та жодна домовленість якої 
можуть дійти СРСР та США не будуть ставити під загрозу вже існуючим домовленостям, або 

співпраці інших країн. Також Форд вважав, що переговори які вже було розпочато щодо постачання 

радянської нафти до Сполучених Штатів не несе загрози обсягам постачання до 

західноєвропейських країн але й посилить ресурсний потенціал заходу3
. 

Хоча перебування Джеральда Форда на посаді президента США не було тривалим, та завдяки 

йому до термінологічного словника міжнародних відносин було введено таке поняття як 

«джентльменська угода». Цей термін вперше було застосовано Фордом саме у Рамбуйє стосовно 

торгівлі з Радянським Союзом, під цим терміном він мав на увазі добровільну відмову західних 

країн від конкурування між собою за більш вигідне співробітництво в економічній сфері з 

Радянским Союзом, зокрема, малося на увазі дії щодо надання експортних кредитів та неприйнятті 
торгових домовленостей, які б могли зашкодити іншим партнерам. 

В той же час, Шмідт був задоволений такою угодою, заявивши, що це є найкращим рішенням 

для всіх. Під час другого економічного саміту в Пуєрто-Ріко, Шмідт поінформував Форда та інших 

лідерів західноєвропейських країн про те, що він хоче розширити експорт західнонімецьких товарів 

до Радянського Союзу4
. Сполучені Штати не стали протистояти таким прагненням з боку ФРН. 

Генрі Кіссінджер, в свою чергу, визначав два аспекти торгівельних відносин між сходом та 

заходом по-перше: економічне або комерційне співробітництво; а по-друге: політичне 

співробітництво. Але Кіссінджер негативно відносився до прийняття поправки Джексона-Веніка, 

припускаючи, що це стало перешкодою для зусиль США щодо вливу на радянську зовнішню 

політику. Він вважав, що саме через економічні важелі Сполучені Штати могли б отримати значні 
важелі впливу на радянські дії на зовнішньополітичній арені через застосування економічного 

стимулювання. Можливо, Кіссінджер вважав, що якщо Сполучені Штати не мають змоги прямо 

економічно впливати на Радянський Союз, то таку можливість отримають опосередковано через 

Західну Німеччину. 

Джеральд Форд поділяв переконання Кіссінджера, щодо негативного впливу поправки 

Джексона-Веніка та згодом потім критикував Скуп Джексона за те, що він ще більше загострив цю 

проблему5
. Але в той же час, він підписав ці законопроекти. Але, він зробив це не тому, що 
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підтримував цю поправку, але тому що відчував, відсутність іншого вибору. Сенат, врешті-решт, 

прийняв поправку Джексона-Веніка 88 голосами за та проти не було нікого. Форд був змушений 

підписати цей документ зважаючи на реалістичну оцінку виниклих обставин1
. Отже, ті, 

внутрішньополітичні процеси, які завадили Р. Ніксону впроваджувати позитивні зміни та поліпшити 

взаємовідносини з Радянським Союзом, вплинули і на Дж. Форда. 

Таким чином, можна зробити висновки, що посилення економічних відносин між ФРН та 

СРСР яке відбулось внаслідок впровадження західнонімецьким керівництвом «нової східної 
політики» вплинуло не тільки на поліпшення міжнародної ситуації та зменшення напруги, але і 
посиленню торгових зв’язків в тому числі і між США та СРСР. Західнонімецька торгівля 

із східноєвропейськими країнами стала стимулюючим фактором для розвитку в тому числі і 
американо-радянських торгівельних відносин. 

У політиці Ніксона стосовно західнонімецьких торгівельних відносин із східними країнами 

можна побачити значну стриманість, яка характеризувала погляди Ніксона. Незважаючи на те, що 

адміністрація Ніксона дійсно була налаштована скептично і критично щодо «нової східної 
політики», він утримувався від прирівнювання «нової східної політики» до поширення 

західнонімецьких торгових відносин зі східноєвропейськими країнами, вбачаючи кожен з цих 

аспектів не як єдину, а різні політики. Як Ніксон, так і Форд мали доволі прохолодне ставлення 

до західнонімецької зовнішньоекономічної політики. Але їх дії не були спрямовані на підрив 

німецько-радянської торгових відносин, а тому і не мали негативного впливу ані на американо-

німецькі, ані на американо-радянські відносини. В той же час, виникла віра, хоча і не повне 

переконання в те, що торгівля є стимулом для участі СРСР у розрядці що пояснює зусилля Ніксона 

та Форда з розширення американо-радянської торгівлі, а також їх сприяння західнонімецько-

радянським тергівельним відносинам. 
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ФОРМУВАННЯ АКАДЕМІЧНОГО ТИПУ 
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FORMATION OF THE ACADEMIC TYPE  

OF THEOLOGICAL EDUCATION ON THE TERRITORY  

OF UKRAINE IN THE 18
TH

 – 19
TH

 CENTURIES 

The article actualizes the problematic issues of preparation in the field of theological education, 

which was associated with an increase in the number of general educational disciplines and 

the volume of their teaching, in connection with which theological disciplines were considered 

in seminaries not too well. 

The historical framework of 1808-1814 years characterizes a number of regularities concerning 

the tasks and structure of the academy, which was understood as a higher educational 

institution, which at the same time had to fulfill three tasks: to become 1) the higher school 

for the clergy; 2) the centers of spiritual scholarship; 3) the centers of management by religious 

schools (seminaries and schools) of the district. 

The analysis and detailing of a number of historical and theological peculiarities for a holistic and 

integrated representation of the functioning of theological education in the territory of Ukraine 

during the specified period was carried out. 

Keywords: theological education, Kyiv theological academy, Kyiv-Mohyla Academy, bachelor, 

master’s degree, candidate of theology, general educational disciplines. 

Початком реформи став статут духовних училищ 1809-1814 року. Відповідно до якого 

передбачалося чотирьох ступенева система навчання, що початкове навчання передбачалося 

в парафіяльних та уїзних духовних училищах, середнє – в духовних семінаріях, а вище – в духовних 

академіях. З цього часу однозначно окреслюються інституції в яких здійснюється вища освіта – це 

академії і університети. Це полегшує наше завдання оскільки метою нашого дослідження є аналіз 

саме становлення на теренах України безпосередньо вищої богословської освіти. Тому далі ми 

здебільшого будемо аналізувати інституційні форми вищої богословської освіти, а торкатися 

початкової та середньої ми будемо лише тоді коли це буде важливе для аналізу вищої освіти. 

За цієї реформи духовна освіта повністю відділялася від світської і передбачалася лише для 

вихідців з духовних верств. Всього було чотири академії, однією з якою була Київська. 

Академія розуміється як вищий навчальний заклад, який водночас мав виконувати три 

завдання, – стати: 1. вищою школою для духовенства, 2. центрами духовної вченості, 3. центрами 

управління духовними школами (семінаріями та училищами) округа. Саме навколо академії 
розгорталася реформа 1808-1814 років. Академія мала стати вищою освітньою інституцією 

з функціями богословської академії наук. З реформою починає формуватися академічний тип 

богословської освіти. Передбачалося, що найбільш здібні у навчанні студенти могли займатися 

науково-богословськими дослідженнями. Передбачалося, що випускники академії призначалися 

на служіння при приходах першого класу, – магістри, на приходах другого класу, – кандидати, 

на приходах третього класу, випускники семінарій. Семінарія в той час трансформувалась 

у середній духовний (богословський) навчальний заклад з трьома класами: риторичний, 
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філософський, богословський де по два роки навчались семінаристи в кожному. І вважалося, що для 

парафіяльного служіння даної освіти цілком достатньо. Вступити в академію могли лише 

випускники семінарії і лише ті, які закріплені за нею, як ті які належать до певного духовного 

округу. Загальне керівництво за усією духовною освітою було покладено на комісію духовних 

училищ при Священному синоді. В 1817 р. була закрита Києво-Могилянська Академія і в її 
приміщеннях відкрито Київське духовне училище та семінарію, а в 1819 році було відкрито 

Київську духовну академію. За новим уставом в філософських класах викладалася: філософія, 

тлумачення Святого письма, загальна словесність, загальна історія, математика, фізика, 

давньогрецька та давньоєврейська мови, французькі та німецькі мови. В богословському класі 
викладалося: догматичне, моральне, викривальне, пастирське богослов’я, тлумачення Святого 

Письма, церковна історія, церковна словесність і продовжувалося викладанням мов. 

Намагання з Київо-Могилянської Академії зробити центр богословської освіти, науки та 

управління округом, призвело до складної структури управління. Кожному завданню поставленому 

перед Академією відповідали окремо прямо не пов’язані з іншими органи: внутрішнє академічне 

правління – навчальному інституту; конференція – академічному центу; зовнішнє академічне 

правління – навчальному округу. За практикою, внутрішнє академічне правління складалося 

з ректора, префекта та економа, вони вирішували питання життя академії у тому числі і навчальні 
питання. Конференція складалася з дійсних (професори Академії та освічене духовенство округу), 

почесних членів (освічені особи Києва) і член-кореспондентів (особи, які проживали в інших містах 

і могли надати цінну інформацію про богословські здобутки) на чолі з єпархіальним архієреєм; 

конференція дбала про науковий рівень Академії: проведення екзаменів в академії, присвоєння 

наукових ступенів випускникам, цензура літератури. Крім того конференція мала дбати про 

організацію наукових досліджень в окрузі. Зовнішнє академічне правління відповідало за підтримку 

та перевірку стану семінарії. Основним інструментом були ревізорські перевірки. 

В період дії статуту 1808-1014 року основна увага була направлена на освітні питання, а 

питання систематичної організації богословських досліджень та ефективного керування семінаріями 

округу не було поставлено на належному рівні. 
Навчання в академії тривало протягом 4 років, які поділялися на два дворічних цикли: 

філософський, а за ним богословський класи. Викладання в реформованій академії здебільшого 

велося латиною, що сприяло подальшому закріпленню схоластичних форм викладання. Подолання 

напрацьованих схоластичних схем належить ректору Інокентію Борисову, який починає читати 

курси російською мовою і стимулював до цього інших викладачів. Для збільшення кількості 
наукової та навчальної літератури він доручив викладачам академії визначити основну літературу 

до своїх курсів, а студенти в рамках мовних студій мали цю літературу перекладати на російську 

мову. Навчальні дисципліни було поділено на два цикли «необхідні для всіх студентів» та «які 
надаються для вибору самим студентом». Два цикли комбінувалися у навчальні дисципліни: «... 

Необхідний для всіх студентів»: 1) повний курс богослов’я, 2) курс теоретичної і моральної 
філософії, 3) курс словесності, 4) біблійну, церковну і російську історію, 5) стародавні мови: 

латинську, грецьку, єврейську. Решта наук, «які надаються для вибору самим студентом», 

поділялися на два відділення. До першого належали: 1) повний курс теоретичної і 
експериментальної фізики, 2) повний курс вищої математики, окремої і прикладної, 
3) з європейських мов – французька або німецька. До другого: 1) історія загальна і хронологія, 

2) загальна статистика і географія, 3) статистика і географія Російської держави, 4) древності 
грецькі, римські і особливо російські і церковні, 5) з європейських мов – французька або німецька»

1
. 

Цикли «які надаються для вибору самим студентом» були поділені на два відділення, які 
утворювали своєрідні дві спеціалізації – фізико-математичного та історичного. спрямування. 

Розумілося, що філософський клас надавав загальноосвітню підготовку, а вже богословський 

професійну. Велика питома вага не богословських дисциплін обґрунтовувалася тим, що академія 

має сама готувати викладачів для академії і семінарії по загальноосвітнім дисциплінам. Тому така 

багатопредметність призводила до того, що богословські предмети проходилися оглядово. 

А питання про те, що можна відмовитися від підготовки викладачів з загальноосвітніх дисциплін і 

                                                      
1
 Сухова, Н. (2006). Высшая духовная школа: проблемы и реформы (вторая половина XIX века). Москва: 

ПСТГУ, 658. 
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запрошення на їх читання фахівців з світської школи зі зменшення навчального навантаження на ці 
предмети розглядалося як недоцільне, оскільки вважалося, що викладач зі світської школи не зможе 

розуміти специфіку викладання в духовній школі і буде вносити не притаманний цій школі 
«світських дух», що негативно буде, як вважалося, впливати на виховний аспект духовної школи. 

Пізніше ліквідовуються відділення, але фізика, математика та цивільна історія увійшли як 

загальнообов’язкові, далі було введено курси, медицини, геодезії, сільського господарства. Таким 

чином до 1850 року кількість загальнообов’язкових дисциплін з 21 зросло до 28, що суттєво 

перевантажило студентів. Тому поступово зменшується час проведення занять з 2 год, до 1 год. 

50 хв., і далі до 1 год. 40 хв. 

Корпус богословських дисциплін викладався за системою запропонованою Філаретом 

(Дроздовим), митрополитом Московським і Коломенським. Він розглядав богослов’я як єдине ціле, 

але пропонував його ділити на сім дисциплін; 1. Вивчення Святого Письма; 2. Тлумачне богослов’я 

(герменевтика), 3. Споглядальне богослов’я (догматика), богослов’я діяльнісне або моральне 

(практичне богослов’я), викривальне богослов’я (полемічне богослов’я), співбесідне богослов’я 

(гомілетика) і богослов’я урядування (канонічне право). Ця схема в КДА реалізовувалася в свій 

спосіб. Так, Інокентій (Борисов), перед прочитанням богословських дисциплін, читав вступний курс 

в якому давав короткий огляд богословських проблем. Натомість він пропонував виокремлювати 

три блоки дисциплін: І. Підготовчі науки: 1. Систематичний вступ в коло богословських наук, 2. 

Бібліологія, 3. Символіка або вступ до вчення Православної Церкви, 4. Патрологія, 5. Священна 

герменевтика, 6. Церковна географія та статистика, світова та російська, 7. Церковна історія, світова 

та російська; ІІ. Система богослов’я: 1. Догматика та моральне вчення, 2. Еклезиїстика (літургіка та 

право канонічне); ІІІ. Науки прикладні: 1. Пасторське богослов’я, включно з церковним 

красномовством, 2. Викривальне богослов’я, 3. Богословська педагогіка. Інокентій Борисов 

пропонує розвивати запропоновану структуру Філаретом Дроздовим, адаптуючи її в першу чергу 

до навчальних завдань. З сорокових років ХІХ ст. поступово посилюється історичний підхід 

у викладі і аналізі богословського матеріалу. В цей же час починається швидкий перехід на 

викладання російською мовою з поступовою адаптацією латинської богословської термінології 
з російськомовного слововжитку. Першим хто відходить від старих схоластичних форм і латинської 
мови був Інокентій Борисов (1830-1839 рр.), він починає викладати цей курс з історичної 
перспективи російською мовою. Пізніше, цю традицію продовжує Димитрій Мурєтов (1841-

1850 рр.). В цей час посилюється історико-критичний підхід до аналізу, посилюється запозичення 

наукових ідей та аргументацій з творів католицьких, але здебільшого, протестантських авторів. Це 

часто призводило до звинувачень у лібералізмі та криптопротестантизмі. Це було пов’язано 

здебільшого не з симпатіями до протестантизму, а здебільшого до критично-історичного підходу 

у богословських дослідженнях, першість у застосуванні якого належало саме протестантським 

авторам. В 30-40-вих роках ХІХ ст. в Київській духовній академії спостерігається перехід 

з доксологічного типу освіти, до академічного і це пов’язано саме з посиленням ролі критично-

історичного підходу у богословських дослідженнях серед викладачів Київської духовної академії. 
Неоднозначно сприймалося наявність досить великого боку фізико-математичних дисциплін, 

з однієї сторони вони потрібні були, щоб випускник міг їх викладати в академії чи семінаріях, а 

з іншого їх складно було розуміти як богословські. Це призводило до дисциплінарної конкуренції, 
коли студенти надавали більшу увагу другорядним для академії дисциплінам. Натомість, другий 

блок не богословських дисциплін, філологічні науки та філософія, традиційно займали чільне місце 

і розумілися як необхідні власне для богословської освіти. В 50-тих роках ХІХ ст. дуже жваво 

розпочинається обговорення про прикладні аспекти підготовки в Академії і у зв’язку з цим 

посилилася місіонерська складова підготовки, що знову збільшує навчальне навантаження на 

студентів і ці предмети не завжди вписувалися в ціле богословської підготовки. Вища духовна 

школа перебувала в стані самоізоляції від світської науки. Це обґрунтовувалося тим, що духовну 

школу слід ізолювати від впливів раціоналізму та лібералізму. Підготовка друкованої навчальної 
літератури – посібників та підручників не набуло поширення. Це було пов’язано і з тим, що 

цензурування вихолоджувало зміст і руйнувало структуру. Специфіка академії полягала в тому, що 

навчальний процес мав посилюватися виховними функціями. В теорії вважалося, що знання також 

має виховувати доброго християнина і хорошого пастора. Тому поряд з навчальним процесом були 

спільні вранішні та вечірні молитви, та спільні богослужіння. Для випускників академії 
передбачалося два вчених ступеня: магістра академії та кандидата богослов’я, а також звання 
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дійсного студента, ступінь кандидата богослов’я присвоювала академічна конференція, а ступінь 

магістра Священний синод. На магістерську ступінь могли претендувати лише студенти з високою 

навчальною успішністю за усі чотири роки. Проблему складало і те, що не висувалося чітких 

формальних вимог до магістерської роботи (магістерського твору), але за темою та змістом він 

повинен був бути богословським. Призначення на посади бакалаврів (первинну викладацьку посаду 

в академії) призначалися магістри; спеціальної педагогічної підготовки не було. Для того щоб 

обійняти професорську посаду (кафедру) захисту докторської дисертації не вимагалося. В Києво-

Могилянській Академії було 6 професорських посад, за числом класів і 12 бакалаврських. При 

розподілі на посади не враховувалися наукові інтереси, бо вважалося, що кожен випускник має бути 

рівно підготовлений з усіх наук. Формально саму назву бакалавр, було запозичено з європейських 

університетів; бакалавр це перша вчена ступінь, але яка не давала права викладати, у випадку 

з академією бакалавр це викладацька посада особи з вченим ступенем магістра. Формально бакалавр 

закріплявся за професорською кафедрою будучі асистентом професора, але на практиці бакалаври 

після призначення відразу читали лекційні курси і тому по суті, говорячи в номенклатурі того часу, 

були самостійними на кафедрі. Поставала дилема, що при рівності викладацьких обов’язків між 

бакалаврами та професорами, була не рівність їх в адміністративних і академічних правах. Крім того 

була фактично відсутня підготовка та атестація для претендентів на професорські посади. Для того, 

щоб надати академічні і організаційні права за поданням внутрішнього правління Академії, 
правлячому архієрею було надано право надавати бакалаврам, до чотирьох осіб, вчений ступінь 

екстраординарного професора. Докторський ступінь не впливав на можливість обіймати ту чи іншу 

посаду, і вона статутом 1814 року присуджувалася за особливий внесок для розвитку православного 

богослов’я. За період дії статуту конференція Київської духовної академії присудила докторський 

ступінь лише 4 особам. Для того, щоб обійняти посаду бакалавра чи професора достатньо було 

магістерського ступеня, статут вказував, що для осіб, які претендують на посаду ректора докторська 

ступінь давала перевагу для призначення. Але на практиці це не завжди було так. Для атестації 
викладачів не вимагалося написання нових текстів і тому магістерське дослідження для більшості і 
залишалося єдиним науковим текстом в їх кар’єрі. Тому в період дії статуту 1814 року завдання 

викладацькі значно переважили над науковими. В цей період хоч не вдалося досягнути організації 
системи наукових досліджень, але заслуга Інокентія Борисова у тому, що починають формуватися 

оригінальні богословські і церковно-історичні школи навколо академії. Важливим у формуванні 
вітчизняної богословської традиції стало те, що він започаткував друк праць кращих вихованців. 

У 1837 році він започаткував журнал «Недільне читання» (Воскресное чтение) з академією пов’язані 
ряд оригінальних богословів, які кожен окремо в певний час працювали в Академії, – Димитрій 

Мурєтов, Антоній Амфітеатров, Сильвестр Малеванський. Такуж формується церковно-історична 

школа пов’язана з видатними вченими, – Макарій Булкагов, Іван Малишевський. 

В 50-60 роках ХІХ ст. як зі сторони архієреїв та зі сторони корпорації викладачів все більше 

лунає критики в бік вищої богословської освіти. Перше – це те, що богословська освіта вона 

ізольована від університетської освіти і програє останній у рівні підготовки. Це виявлялося при 

призначенні в університети законовчителів для читання богословських дисциплін. Друге, це 

прошаркова закритість, що призводило до примусового навчання усіх дітей духовенства, з однієї 
сторони і неможливість навчатися в духовних школах вихідців з іншого прошарку. Останнє, 

призводило до неможливості вступу в Академію осіб, які не закінчили семінарії, але які хочуть 

отримати богословську освіту. Третє, начальні цілі і форми вищої богословської освіти 

не відповідали загальному розвитку університетської освіти і розвитку рівня академічних 

досліджень. З середини ХІХ ст. в Європейській науці починається процес диференціації наукового 

знання і як наслідок профілізація досліджень. А вища богословська школа була націлена 

на енциклопедичну освіту, що не дозволяло зосередитися на глибокому вивченні профільного 

богословського фаху і це призводило до того, що спеціальні (по вузькій проблемі) богословські 
дослідження проводилися лише спорадично, без будь-якої спеціальної системи. Це призводило 

до відставання в цілому від європейської гуманітаристики та від європейської католицької та 

протестантської богословської науки. 

Розуміючи ці тенденції священноначаліє не вбачало, що потрібні радикальні зміни, але 

потрібно збільшити богословську компоненту поширивши її і на філософський клас. 

А не відповідність рівню вітчизняної університетської освіти і зарубіжної богословської освіти 

осмислювалося радше не як відставання, а як унікальна специфіка богословської освіти в Росії і 
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специфіка православної богословської освіти на відміну від католицької та протестантської. Цю 

позицію відстоювали два столичних архієреї. 
«Митрополити Філарет (Дроздов) вважав, що достатньо: 1) внести деякі зміни в навчальні 

плани, тобто в порядок викладання наук в академіях, 2) підкоригувати навчальні програми, тобто 

зміст і методи викладання окремих предметів, 3) дати світським наукам постановку, яка відповідає 

їх статусу в духовній школі, 4) удосконалити саму академічну систему навчання, як систему вищої 
освіти, 5) організувати систему, що веде до оволодіння вихованцями духовних академій 

«спеціальної вченості», але при цьому не за рахунок повноцінної всебічної богословської освіти»
1
. 

Обговорення реформ вищої богословської освіти в період з 1855-1865 років не призвело до 

випрацювання єдиної системи, але в кінцевому підсумку призвело до консолідованої критики 

багатопредметності і намагання академій у тому числі і Київської духовної академії удосконалити 

навчальні плани. У «боротьбі» з багатопредметністю лідируючі позиції займала Київська духовна 

академія. Посилюючи богословську складову навчального плану вже ніхто не дотримувався 

«чистоти» розмежування на нижче (філософське) відділення та вище (богословське) відділення. Так, 

в 1855 році патристика була переведена на нижче відділення, в 1857-1859 році було перерозподілено 

години курсу «церковна історія» з виділенням годин на новітній період; в 1861 році, було здійснено 

розподіл нижчого відділення на дві спеціалізації: фізико-математичну та історичну. В 1865 році 
було обов’язкове вивчення двох європейських мов. В 1862/63 навчальному році були введені 
можливості факультативного вибору дисциплін студентами для поглибленого вивчення під 

керівництвом викладача окремих дисциплін. В 1866 році було приєднано до курсу «догматичне 

богослов’я» курс «вступ до богослов’я». 

Новим університетським уставом 1863 року було дозволено вступ до університету 

випускникам семінарії. Цим правом користалося багато випускників, але це і виявило недостатній 

рівень підготовки – це виявлялося як під час вступу так і під час навчання. Це призвело до втрат 

кращих абітурієнтів для академій. 

Отже, останні роки дії статуту 1814 року виявили його невідповідність освітній і науковій 

ситуації яка складалась. 

В організації навчального і наукового процесів головною проблемою була 

багатопредметність, яка тягнула за собою: 1. Перевантаження студента; 2. Оглядовий виклад 

матеріалу по дисциплінам, який пов’язаний з браком часу на велику кількість матеріалу; 3. Значна 

частина навчального плану займали не богословські дисципліни, що відволікало від богословської 
компоненти; 4. Відсутність навчальної спеціалізації з богословських наук; 5. Відсутність 

спеціалізації у начальних дисциплінах та наукових дослідженнях викладацького складу Академії. 
Таким чином, Академія в цей період стала вищим богословським навчальним закладом з значною 

гуманітарною підготовкою філософської та філологічної спрямованості. 
Важливою особливістю в цей час стає викладання дисциплін з застосуванням історичних 

методів, що призвело до зацікавленості вихованцями роботи з першоджерелами. Самостійна робота 

студентів здебільшого складалася з написання великої кількості творів, які складалися 

з розмірковувань почутого здебільшого на лекціях, натомість на самостійне читання і на аналіз 

текстів часу бракувало. 

Важливою рисою цього періоду був друк академічних журналів, хоча в цей час ця практика 

не набула систематичності. 
Проблемою залишалося кадрове забезпечення. Досить низька оплата праці призводила 

до переходу викладачів Академії на інші посади або викладачі переходили на священицьке 

служіння. 
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EDUCATIONAL PROCESS AT THE SEMINARY ACCORDING 

TO PUBLICATIONS OF "WORKS OF THE KYIV 

THEOLOGICAL ACADEMY" 

The article, based on publications of the academic journal "Works of the Kyiv Theological 

Academy", enriches ways of the search to optimize the educational process in the middle link of 

a spiritual system of education. It is noted that most of the materials of the academic journal 

were printed in the 60ies of the nineteenth century, which was associated with liberal reforms 

in many areas of public life. They recounted many shortcomings of seminary education, including 

its isolation from real life, congestion of seminarians written works, a miserable financial 

situation of teachers, which resulted in staff turnover, and, in general, a negative impact on their 

attitude to work. 

Among the important issues of seminary education the relationship between a theological and 

secular component in the learning process attracted the most public attention. According to 

Professor of Kyiv Academy Vasil Pevnitskiy optimal division of seminar course was into two parts: 

the general that corresponded to the school program, and a specifically-theological. 

Another important issue which has caused public interest and which was actively discussed 

in the context of improving the educational process in the seminary was the problem 

of feasibility of study of classical languages – Latin and Greek. The most reasonable in this 

respect were considerations of Professor V. Pevnytskiy who pay much attention to classical 

languages, stressed that they cannot be obligatory subjects at lower rates, they are necessary for 

entering the Theological Academy and applicants’ degree. 

In general, the article shows that the scientific and educational community was constantly 

in the field of attention on improving the educational process at the seminary. 

Keywords: Kyiv Theological Academy, Kyiv Theological Seminary, Theological Education, Kyiv 

diocese, church media, educational process. 

В умовах реформування освітньої сфери актуальним є вивчення історичного досвіду 

функціонування різних освітніх систем. У другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. відбувалися 

активні пошуки та деякі зміни у системі духовної освіти, що було пов’язано з рядом ліберальних 

реформ 1860-х років, серед яких планувалася і церковна. Комплексне осмислення проектів 

перетворень та реальних змін збагачуватиме і сучасну практику функціонування різних типів 

навчальних закладів. 

Одним із джерел для вивчення історії семінарської освіти є науковий журнал «Труды 

Киевской Духовной Академии» (1860-1917 р. р.), на сторінках якого друкувались матеріали про стан 

Київської духовної семінарії, проекти щодо реформування семінарської освіти та проблеми 

виховання семінаристів. Окрім статей у «Трудах…» було опубліковано і сам проект поліпшення і 
перетворення духовних училищ і семінарій, який охоплював навчальну, виховну і фінансову сфери 

їх функціонування. Магістральною лінією проекту було те, щоб створити більш широкий простір 

припливу світського елементу в духовні семінарії і зробити вільний доступ до них представниками 

не духовного стану. У семінарії упродовж трьох років мали викладатися такі навчальні предмети: 
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основне богословіє, св. писання, церковна історія, історія російської церкви і розколу, догматичне 

богословіє, викривальне богословіє, моральне богословіє, літургіка, церковне право, пастирське 

богословіє, гомілетика, педагогіка, єврейська мова. А упродовж семирічного училищного курсу учні 
мали вивчати такі предмети: Закон Божий, російська мова з церковнослов’янською та словесність, 

психологія і логіка, латинська мова, грецька мова, французька або німецька, географія з 

природознавством, цивільна історія, математика, фізика і космографія, церковний спів. 

Опанувавши повним курсом загальної освіти в духовних училищах, бажаючі присвятити своє 

життя служінню церкві через екзамен могли вступити до духовної семінарії, а інші, за бажанням, 

могли обіймати церковно – служительські посади, стати учителями народних шкіл чи перших трьох 

класів духовних училищ. Могли випускники духовних училищ продовжувати навчання і у вищих 

світських навчальних закладах, могли поступити на цивільну службу на загальних підставах, – 

тобто отримували широкі можливості для застосування своїх умінь та здібностей. 

Окрім випускників духовних училищ, до семінарії на однакових правах могли вступити і учні 
зі світських навчальних закладів. Як підкреслювалось у опублікованому проекті, перед дверима 

семінарії, метою якої була підготовка для єпархії достойних пастирів, на однакових умовах 

опинялися випускники духовних училищ і світських навчальних закладів, які пройшли базовий 

загальноосвітній курс навчання. У такий спосіб отримання духовного стану мало бути доступним 

одинаково для усіх осіб духовного і не духовного походження. До того ж, вибір духовного звання 

міг бути більш усвідомленим і вільним. В опублікованому проекті, окрім детального розподілу 

духовних училищ по єпархії, обрахування коштів на їх утримання, розкладу уроків в училищах та 

семінаріях, визначення штату в цих навчальних закладах, привертає увагу міркування про 

покликання та призначення осіб, що претендують на духовне звання, та про науки семінарського 

курсу. У проекті викладено огляд усіх наук семінарських, визначені завдання та мета кожної з них. 

Він був своєрідною розгорнутою семінарською програмою, яка в цілому створювала загальне 

уявлення про рівень семінарської освіти. 

У публікаціях «Трудов Киевской Духовной Академии» наступних років продовжували 

підніматися назрілі питання семінарської освіти, серед яких були і проблеми викладання класичних 

мов у семінарії, і права та переваги службовців духовних навчальних закладів, і історія відкриття 

Київської духовної семінарії та підсумки першого навчального року в ній, і виховний процес 

в духовній семінарії. 
Узяті в комплексі такі публікації не тільки створюють повне уявлення про навчально-

виховний процес, а й увиразнюють пошуки шляхів його реформування, що викликає інтерес 

сьогодні. Та рамки однієї статті не дозволяють умістити огляд усіх цих публікацій. 

Історія духовних семінарій уже привертала увагу дослідників. Адже у ХІХ ст. ці навчальні 
заклади були не лише духовними, а й загальноосвітніми. Для дітей переважної більшості 
духовенства та інших малозабезпечених станів вони були єдиним місцем, де можна було здобути 

середню освіту, а потім зробити вибір: поступати на церковну чи цивільну службу, в духовну 

академію чи у вищий світський навчальний заклад. А тому духовні семінарії залишили глибокий 

слід в історії народної освіти як у релігійному, так і в загальноосвітньому, культурному і 
моральному плані. 

У 1860-х роках в громадських колах активно обговорювались питання вдосконалення 

духовної освіти в цілому, в т.ч. і семінарської. Це не могло не знайти відображення на сторінках 

духовної преси. І журнал Київської духовної академії «Труды Киевской Духовной Академии» (1860-

1917 р.р.) помістив близько двох десятків публікацій про семінарію. Більше половини з них 

побачили світ у 60-х роках, але і в наступні десятиліття редакція журналу не обходила увагою цю 

проблематику. Програма журналу «Труды Киевской Духовной Академии» передбачала публікацію 

російського перекладу з латинської мови творів святих отців давньої західної церкви у першому 

розділі та наукові статті з проблематики навчальних дисциплін духовно – навчальних закладів 

у другому розділі видання. Окрім торів святих отців, текстів проповідей та промов, на його 

сторінках вміщались матеріали з історії церкви, критичні та бібліографічні огляди нової духовної 
літератури, іноді твори світської літератури про віру та життя християнське. Чимало публікацій 

було присвячено питанням духовної освіти. Цілком закономірно, що найбільше уваги приділялось 

Київській духовній академії, але і Київська семінарія не була обділена увагою. Узяті в комплексі ці 
матеріали створюють досить широке уявлення про семінарію, їх темами були питання про 

реформування духовних семінарій, навчання семінаристів письмово викладати свої думки, значення 
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класичних мов в системі освіти, про особливості кафедри гомілетики, про фінансове становище 

семінарій, про перспективи семінарської освіти, про виховання в семінарії тощо, а в цілому журнал 

є потужним джерелом для вивчення системи духовної освіти. 

Духовні семінарії уже привертали увагу дослідників. Так, О.В. Сушко вивчав організаційні 
принципи діяльності духовних семінарій у пореформеній Росії, з’ясовував динаміку чисельності та 

становий склад семінаристів упродовж 1861-1884 років, характеризував професорсько-

викладацький склад цих навчальних закладів тощо1
. Т.В. Кузнець торкалася сторінок історії 

Київської духовної семінарії в зв’язку із характеристикою системи духовної освіти в єпархії2
. Але 

у джерельній базі даних досліджень автори не виділяли окремо публікацій «Трудов Киевской 

Духовной Академии». 

Метою даної розвідки є систематизація та аналіз матеріалів про освітній процес в семінарії, 
які опубліковані в «Трудах Киевской Духовной Академии» і які показують процес пошуків 

оптимальних шляхів реформування семінарської освіти. Зрозуміло, що рамки статті 
унеможливлюють здійснення глибокого аналізу, але тезово проблеми виокремити цілком можливо. 

У публікаціях 1860-х років показувались недоліки семінарської освіти, серед яких називались 

відірваність семінарії від реального життя, перевантаженість семінаристів письмовими творами, 

викладання гомілетики, злиденність учителів та наставників семінарії, що врешті негативно 

відображалося на навчальному закладі в цілому, звинувачення семінарій за ніби-то формування 

нігілістичних та матеріалістичних поглядів вихованців тощо. Показуючи проблеми семінарської 
освіти та відкидаючи необґрунтовані звинувачення, викладачі Київської духовної академії, а саме за 

їх авторством опубліковано більшість матеріалів про семінарію, пропонували можливі напрями 

перебудови системи духовної освіти. Ми ж зупинимося лише на кількох суттєвих питаннях. 

У 1861 році професор Київської духовної академії Василій Певніцький опублікував статтю 

«К толкам о семинарском образовании»
3
, у якій виклав міркування з приводу двох питань, які 

уже обговорювались в освічених колах. Це були такі питання: 1) чи потрібно людям, які 
готуються до священого сану, викладати світські, як називав автор «гуманные» науки, чи 

обмежити їх освіту тільки богословським циклом; 2) за яким розпорядком викладати в духовно-

навчальнних закладах світські науки, тобто як поєднати програму гімназійного курсу 

зі спеціальним викладанням богословія? Відповідь на перше питання для автора була очевидно 

позитивною і він наголошував, що пастир церкви зі світською освітою швидше і успішніше 

здобуде повагу і довіру усіх класів та станів суспільства, ніж людина, яка окрім богословія 

нічого не знає. Це питання вочевидь для автора зводилось до того, як без шкоди для рівня освіти 

скоротити в семінарській програмі частку світських навчальних предметів. Вирішенню цього 

питання і присвятив статтю В. Певніцький. 

Аналізуючи програму семінарії, автор статті зазначає що вона укладена в рамках статуту 

духовних училищ 1808 року, а згодом була доповнена. Найбільше змін внесено з 1840 року, коли 

один за іншим в семінарії почали з’являтися нові предмети, які усе більше були віддалені від мети 

семінарської освіти. Так були введені медицина, згодом – природознавство і сільське господарство, 

а деякий час навіть викладалось практичне землемірство. Були пропозиції про відкриття кафедри 

юриспруденції та ознайомлення семінаристів з ветеринарією. До 1860-х років програма семінарії 
включала 34 предмети. Окрім вивчення такої кількості предметів, семінаристи повинні були 

написати ще дуже багато творів: у нижчому відділенні твір писався кожного тижня, в середньому – 

кожні десять днів, у вищому – кожні два тижні. Таке перевантаження семінаристів, на думку автора 

статті, породжувало наслідки, що були далекими від мети, тобто різноманіття предметів привчало 

вихованців до поверхневого ознайомлення, а їх твори були сухими і далекими від життєвого 

сприйняття наук. 

Розмірковування В. Певніцького зводились до того, що школа в цілому повинна розвивати 

особистість і давати їй суттєво необхідні знання як загальнолюдського, так і спеціального 

                                                      
1
 Сушко, А.В. (2010). Духовные семинарии в пореформенной Росии (1861-1884). Санкт-Петербург: СПбГМА 

им. И.И. Мечникова. 
2
 Кузнець, Т. В. (2013). Сільське парафіяльне духовенство Київської єпархії: узагалнений портрет кінця 

ХVІІІ – початку ХХ століття. Умань: Візаві, 134-246. 
3
 Певницкий, В. (1861). К толкам о семинарском образовании. По поводу статьи Белавина. Труды Киевской 
Духовной Академии, 6, 159-199. 
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(фахового) плану. Виходячи з цього, він пропонував вилучити із програми семінарії такі навчальні 
предмети як медицина, сільське господарство, природознавство і навіть математичні науки. Замість 

них бачив доцільним введення критико-історичного огляду філософських систем, історії літератури 

і посилення вивчення загальної громадянської історії та історії російського народу. Щодо 

богословських наук, то на думку автора, з програми семінарії доцільно вилучити такі: історичне 

вчення про богослужбові книги; православне сповідання Петра Могили; герменевтику; викривальне 

богословіє, яке потрібно замінити посиленим вивченням історії російського розколу; гомілетику і 
патрологію. Дещо пізніше ці пропозиції були зреалізовані. Та все ж основним лейтмотивом статті 
була думка про поділ семінарського курсу на дві частини: загальна, співвідносна з гімназійним 

курсом, та спеціально-богословська. 

Освітній процес в семінаріях включав вивчення класичних мов – латинської та грецької. Та 

з 40-х років ХІХ ст. акцент зміщується на вивчення російської мови, а стародавні мови залишалися 

поза увагою і з головних предметів семінарської освіти вони поступово ставали другорядними. Так 

тривало до 1860-х років. 

Цілком природно, що ігнорування стародавніх мов в семінаріях знаходило суперечливі 
відголоски в суспільній думці. Думки були полярно протилежні: від повного заперечення 

доцільності вивчення мов до обґрунтування нагальної необхідності збільшення годин на їх 

вивчення в семінарському курсі. Міркування з цього приводу вийшли на сторінки і церковної, і 
світської преси. Уже самі назви публікацій та географія видань свідчать про суспільний інтерес до 

цієї проблеми. Ось тільки деякі з них : «О цели преподавания древних языков» (Учен. зап. 

Казанскогоун-та, 1855, № 3); «Кое-что об изучении класических языков» (Московские ведомости, 

1860, № 27); «Возможно ли основательное образование в средних училищах без древних языков» 

(Моск. Сборник,1860, № 11); «Классическое воспитание» (Соврем. Летоп., 1861, № 15); 

«Об изучении древних языков в средних учебных заведениях» (Русский пед.весник, 1861, №7); 

«О значении классической филологии» (Журнал Мин.Народн. Просвещения, 1862, №5, 14); 

«Изучение древних языков в духовных училищах» (Православное обозрение, 1862, №8) і т.д. 

Підвищеним був інтерес до цього питання і у 1869-1871 роках у зв’язку з переглядом статуту 

гімназій, і в 1880 році у зв’язку зі звільненням міністра народної освіти Д. Толстого. Та ми 

зупинимось на публікаціях «Трудов Киевской Духовной Академии» з приводу вивчення 

стародавніх мов. 

У 1863 році на злобу дня досить розлогою статтею «О значении классических языков 

в системе образования» відгукнувся В. Певніцький, а у 1876 «Труды Киевской Духовной Академии» 

помістили статтю І. Королькова «О преподавании классических языков в духовних семинариях и 

академиях»
1
. Автори обох статтей зазначали, що ніби усе суспільство, в залежності від симпатії чи 

неприязні до класицизму, розділилось на дві частини – класиків і реалістів, які перебували у стані 
непримиренної суперечки. В. Певніцький на майже 80 сторінках своєї статті виклав досить 

стриманні міркування щодо вивчення стародавніх мов. Лейтмотивом статті була думка про те, щоб 

дещо послабити значення стародавніх мов і довести, що мови не є засобом розвитку учня. Він 

вважав, що без стародавніх мов можна обійтися на нижчому ступені освіти. Замість них доцільним 

може бути вивчення російської мови. Але він наголошував на величезному значенні класичних мов 

у науковій сфері. 
Класичні мови і класична література, на думку В. Певніцького, є предметом знання, а 

не загальноосвітнім засобом. Класичні знання необхідні тому, хто прагне наукового ступеня, або хто 

хоче займатися науковою діяльністю. У такому випадку необхідність класичного мовознавства і 
класичної літератури є незаперечною. Греко-римська давнина залишила для наступних поколінь 

багатющу спадщину, яка слугує джерелом філософських, природничих, історичних знань. І хто хоче 

посвятити себе науковій діяльності, тому не обійтися без класичної науки2
. 

Класичну науку, мудрість, автор статті називає інтелектуальною розкішшю. А її не можна 

робити обов’язковою та необхідною для всіх, тому що замість очікуваної користі це буде зайва 

трата сил. 

                                                      
1
 Корольков, И. (1876). О преподавании классических языков в духовных семинариях и академиях. Труды 
Киевской Духовной Академии, 10, 258-293. 
2
 Певницкий, В. (1863). О значении классических языков в системе образования. Труды Киевской Духовной 
Академии, 11, 329-440. 
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Тому, на думку автора, класичні мови не можуть бути головними предметами у всіх типах 

шкіл. Їх доцільно викладати в середніх та вищих навчальних закладах тільки для тих, хто 

здобуватиме науковий ступінь. 

Таким чином, упродовж 1860-х років у журналі «Труды Киевской Духовной Академии» 

опубліковано більше десяти статей про проблеми семінарської освіти та шляхи їх вирішення. Така 

увага була зумовлена двома групами чинників: 1) це реальна назріла необхідність поліпшення 

середньої ланки духовної освіти і 2) хвиля ліберальних реформ 60-х років передбачала і церковну 

реформу, складовою частиною якої була духовна освіта. Окрім названих проблем, на сторінках 

академічного журналу публікувались матеріали з історії Київської духовної семінарії, статті про 

виховання, формування релігійного світогляду тощо. 

Тобто, середня ланка системи семінарської освіти постійно перебувала у полі зору викладачів 

академії. Всебічне вивчення освітнього процесу в семінарі повинне розвиватись у двох напрямах: 

осмислення висвітлення його сучасниками та вивчення архівного матеріалу про функціонування 

семінарії. 
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APPLICATION OF PHILOSOPHY AS A METHODOLOGY 

OF BUSINESS EDUCATION 

The article is devoted to the analysis of the possibility of using philosophy as a methodology for 

achieving accurate pragmatic knowledge. The priorities of business education are outlined on 

the example of the analysis of the concept of "six sigma". It was found out that in order to form 

the exact knowledge in business education one should first of all refer to the following directions 

of modern philosophy: philosophical hermeneutics, communicative theory of deliberative 

democracy, social phenomenology. The importance of identifying the value and functional 

aspects of business education is emphasized. The distinction between strict knowledge 

of phenomenology and precise knowledge of practical philosophy has been revealed. 

Keywords: philosophy, business education, philosophical hermeneutics, social phenomenology, 

communicative theory of deliberative democracy. 

Свого часу Едмунд Гусерль вразив наукову громадськість здавалося би викличною тезою: 

лише філософія може бути по-справжньому строгою наукою. Гусерль мав на увазі самодостатність і 
незмінність філософського знання, його незалежність від емпіричних контекстів. В цій чистоті 
полягає сила філософського знання, його строгість, непідвладність зовнішнім викликам, однак 

водночас в цьому ж криється його надмірна відстороненість від реалій життя, його методологічна 

безпорадність у виконанні практичних завдань. Якщо феноменологічно очищене знання має значну 

корисність у впорядкуванні теоретичних знань, тобто все ж виконує методологічну функцію 

в епістемологічному вимірі, то що стосується праксеології, то тут феноменологія зазнає суттєві 
ускладнення у методологічному плані. Звісно, це не могло задовольняти методологічні амбіції 
феноменологів, які прагнули довести її значущість не лише у сфері теоретичного пізнання. Як сам 

Гусерль у своїх останніх працях, так і феноменологи після Гусерля спрямовували свої зусилля на 

концептуалізацію життєвого світу, сфери інтерсуб’єктивності – а через неї здійснювали спроби 

вийти на пояснювальні схеми емпіричної людської поведінки. Найбільш відомі такі спроби 

належали Альфреду Шютцу, Пітеру Бергеру та Томасу Лукману – представникам соціальної 
феноменології. 

Втім, значною мірою пояснювальні можливості феноменології як на теоретичному, так і 
особливо на практичному рівні обмежувалися значною мірою тією специфічною для феноменології 
настановою, яка багато в чому поділяла слабке місце філософії позитивізму: пояснювальна сила 

обмежувалася фактичними емпіричними даними і мала переважно ретроспективний характер. 

Тобто, феноменологія добре пояснювала, чому відбулося те, що вже відбулося, але була нездатна 

пояснити те, що мало відбутися – якщо тільки це не виходило за межі звичайних екстраполяцій 

минулого досвіду на можливий майбутній досвід. Але ж тоді феноменологія виявлялася нездатною 

пояснювати творчі процеси, а людська діяльність у своїй сутності є саме творчою. Хоча переважну 

частину змісту людської діяльності складає відтворення вже наявного, однак саме ця завжди 

міноритарна частка творчості пояснює сутність людської діяльності, її значущість як власне 

людської, тобто такої, що зумовлює прискорений характер еволюції людини порівняно з будь-яким 

іншим біологічним видом. Саме це значною мірою випадало з можливостей феноменології: 
феноменологія пояснювала механізм творчості, її форму, але виявлялася безсилою пояснити її зміст 

і спрямованість. 

Чи означає те, що феноменологія не може надати переконливі методологічні засоби для 

емпіричного пізнання, а тим більше для практичної діяльності, що філософія повинна взагалі 
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відмовитися від претензій бути методологією у практичному плані, а тим більше – строгою 

методологією? Ми все ж переконані, що це не так. Свідченням цього є сам факт наявності 
практичної філософії – щонайменше від філософії Аристотеля, якщо не Сократа і софістів. 

В німецькій класичній філософії Іммануїл Кант також чітко поставив питання щодо практичної 
настанови філософії – під кутом зору етики. У сучасному суспільстві також сформувався цілий 

напрям у німецькій філософії, який ідентифікував себе як практична філософія. Але приклад 

феноменології – як у її досягненнях, так і у її обмеженнях – є надзвичайно важливим для 

осмислення завдань інших напрямів у сучасній філософії, які ставлять собі на меті досягнути 

точності результатів, співмірної, а то й більш високої, аніж у науках природничих. 

Про яку версію методологічного обґрунтування завдань і можливостей філософського 

пізнання не йшлося би, точність результатів діяльності прямо залежить від точності і акуратності 
самої діяльності: чим вищий ступінь самоорганізації діяльності людини, тим більше шансів 

нейтралізувати сторонні впливи на цю діяльність. Втім, варто взяти до уваги, що самоорганізація 

діяльності особистості не виключає, але, навпаки, передбачає узгодження такої самоорганізації 
з організацією комунікативної взаємодії з іншими особистостями, у тому числі – потребує високої 
організації колективної дії, того, що часто називають командною роботою. Все це ще потребує 

спеціального філософського осмислення. 

Особливим випадком застосування філософської методології є бізнес-освіта, яка являє собою 

чи не найбільш яскравий приклад практичності у застосуванні знань. Дійсно, бізнес-освіта 

здійснюється з орієнтацією на швидкий і матеріально відчутний результат. Тут гостро і на власному 

добробуті відчуваються будь-які методологічні похибки, а ціна неточності буває нерідко занадто 

високою. Хто точніший у бізнес-прогнозі і виконанні бізнес-завдань, той впевнено випереджає 

конкурентів, а хто програє – може й не отримати другого шансу виправити ситуацію, в усякому разі 
йому доведеться шукати інший напрям докладання зусиль. Якщо ми зуміємо продемонструвати 

важливість філософської методології до цього типу освіти, тоді тим більш несумнівною буде 

практична значущість філософії для інших видів людської діяльності. 
Точність результатів діяльності у сфері бізнесу часто оцінюють завдяки введенню великої 

кількості показників1
. Показовою у цьому плані є концепція «шляху шести сигм» або просто «шести 

сигм», згідно якій бізнес повинен прагнути майже ідеального виконання своїх завдань. Сигма – це 

статистична величина припустимої похибки при виконанні, шість сигм – це якісне виконання 

з імовірністю 99, 9997%, тобто точність виконання виражається шістьма позиціями, які виражають 

близькість до ідеалу (три похибки на мільйон операцій)
2
. Дійсно, виглядає майже неймовірно, але 

така точність виконання замовлення споживача робить бізнес конкурентно недосяжним. Крім того, 

це максимально мобілізує усіх учасників бізнес-проектів, які орієнтуються на роботу без помилок, 

що впливає на загальне ставлення до роботи. При цьому, щоби зняти психологічний тиск страху 

помилки, максимально формалізують усі стадії виконання замовлення: введення великої кількості 
показників максимально технологізує увесь процес, а велика і складна відповідальність за усе 

замовлення розбивається на значну кількість простих операцій, кожна з яких легко піддається 

контролю. Таким чином, те, що здається неймовірним, стає реальним. Та точність виконання 

завдань, яку ми не зустрінемо у природі, виявляється досяжною для людини. 

Філософська оцінка підходу «шести сигм» передбачає кілька напрямів осмислення його 

успіху. По-перше, цей підхід дуже нагадує подрібнення Рене Декартом складних проблем на їхні 
складові у його знаменитому методі дедукції. Це потребує уважного дослідження того, що виступає 

у ролі аксіом для методу «шість сигм»
3
. Такими аксіомами постають, очевидно, її «три основні 

завдання»: «підвищити задоволення потреб клієнтів, скоротити час циклу виконання одного 

замовлення, зменшити число дефектів»
4
. Хоча автори концепції і заперечують картезіанську 

апеляцію до інтуїції при визначенні аксіом, а натомість апелюють до фактичних даних як основи 

                                                      
1
 Каплан, Р., Нортон, Д. (2003). Сбалансированная система показателей. От стратеги к действию. Москва: 

Олимп-Бизнес. 
2
 Панде, П., Холп, Л. (2004) Что такое «шесть сигм»? Революционный метод управления качеством. Москва: 

Альпина Бизнес Букс, 25-31. 
3
 Gupta, P. (2004) Six Sigma Business Scorecard: Ensuring Performance for profit. – N.-Y.: MacGraw-Hill, 236. 

4
 Панде, П., Холп, Л. (2004) Что такое «шесть сигм»? Революционный метод управления качеством. Москва: 

Альпина Бизнес Букс, 25-31. 



ISSN 2533-4816 EVROPSKÝ FILOZOFICKÝ A HISTORICKÝ DISKURZ 

 62 

контролю якості: ««Шість сигм» – це повна узгодженість менеджменту, це філософія досконалості, 
акцент на споживача і на удосконалення процесів, готовність приймати рішення на основі даних 

(а не на інтуїції)»1
. Втім, все ж орієнтація на споживача – вихідна інтуїція будь-якого бізнесу. Адже 

тут важливі саме обороти капіталу, а не якість товару сама по собі. Взагалі, якість товару чи послуги 

визначається передусім думкою клієнта. А не виробника – ось більш точна вихідна інтуїція «шести 

сигм». Інша інтуїція – те, що процеси забезпечення потреб споживача можна постійно 

удосконалювати шляхом його деталізації на найпростіші складові. Як саме ця інтуїція реалізується – 

вже дещо інше питання. І нарешті, щодо рішення на основі даних, то це орієнтація на метрологію, 

тобто максимальне вимірювання об’єкту, сам по собі об’єкт вимірювання визначається, дійсно, 

не інтуїтивно, але довіра до метрології – цілком результат інтуїтивного рішення. Адже цілком 

можливо, що у величезних масивах даних, які зараз прийнято називати Big Data, значна частина 

інформації виявиться зовсім нерелевантною щодо конкретних потреб споживача. 

Таким чином, постає кілька наступних філософських питань, які мають роз’яснити доречність 

вислову «філософія досконалості», який вжили автори аналізованої праці. У класичній філософії 
досконалість обґрунтовував Платон, але його версія досконалості заперечувала можливість її втілення 

у нашому житті – лише у світі ідей. У бізнесі використання цієї версії досконалості не дає прямого 

методологічного ефекту. Однак, досконалість явно потрібна при виявленні кореневої потреби 

споживача, під час селекції шляхів оптимізації процесів забезпечення цієї потреби, нарешті, при 

сортуванні Big Data, яке входить зараз мало не до всіх стадій осмислення технології ведення бізнесу. 

Отже, найважливішим є виявлення кореневої потреби споживача. Саме це гарантує його 

стійкий інтерес до тих товарів і послуг, які надає бізнес. Тут досягнути високого ступеню 

досконалості здатна передусім філософська герменевтика, яка за визначенням покликана розкривати 

точний смисл людських вчинків та соціокультурних феноменів. Дійсно, чого людина бажає – вона 

нерідко і сама добре не знає. Це не означає, що її можна переконати у тому, що їй потрібно будь-що, 

зокрема, те, що нам потрібно продати. Певною мірою таке переконування може спрацьовувати, але 

ненадовго. Ніяка реклама або державна політика стимулювання та інших засобів заохочення 

не може замінити чи створити природну потребу людини. Отже, надійним засобом, який 

забезпечить точність визначення потреби людини може бути лише з’ясування цієї потреби та 

причин її формування. Саме це у комплексі досліджує філософська герменевтика як наука про 

перед-структури людського розуміння, а отже і про перед-структури людської поведінки. 

Засновник філософської герменевтики Ганс-Ґеорґ Ґадамер вказує на те, що мова є лише 

засобом герменевтики, а її мета знаходиться за межами мови: «Герменевтичний досвід є 

корективом, за допомогою якого мислячий розум звільняється від оков мови, хоча сам цей досвід 

отримує мовне вираження»
2
. Інший представник філософської герменевтики – Поль Рікер дає таке 

визначення її завдання, яке ще більше наближує цю, здавалося би абстрактну науку до потреб 

бізнес-освіти: «Говорити про дію – про свою дію чи про дії інших, значить співставляти такі терміни 

як мета (проект), агент, мотив, обставини, перешкоди, пройдений шлях, суперництво, допомога, 

сприятливий привід, зручний випадок, втручання або проявлення ініціативи, бажані або небажані 
результати»

3
. Таким чином, саме філософська герменевтика пропонує найбільш широкий діапазон 

охоплення можливих потреб споживача. 

Що стосується аналізу удосконалення процесу виконання замовлення споживача шляхом 

деталізації забезпечення його потреб, то тут варто звернутися до розробленої Юргеном Габермасом 

та його однодумцями концепції деліберативної демократії, яка передбачає підтримання постійного 

дискурсу щодо вирішуваної проблеми. Такий дискурс у бізнесі передбачає два основних напрями 

втілення: зворотній зв’язок зі споживачами і внутрішнє для бізнесу обговорення усіх деталей його 

ведення. Габермас зазначає: «В контексті теорії консенсусу існує настанова, що демократія не є 

чимось статичним або закритим, так само як і кожен консенсус, що слугує підґрунтям для 

значущості норм, постійно може та повинен відновлюватись»
4
. Чарльз Тейлор підкреслює моральну 

                                                      
1
 Панде, П., Холп, Л. (2004) Что такое «шесть сигм»? Революционный метод управления качеством. Москва: 

Альпина Бизнес Букс, 19. 
2
 Гадамер, Х.Г. (1988) Истина и метод. Основы философской герменевтики. Москва: Прогресс, 468. 

3
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4
 Scheyli, M. (2000) Politische Öffentlichkeit und deliberative Demokratie nach Habermas. – Maden-Baden: Nomos 

Verlagsgeselschaft, 26. 
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основу позиції перманентного деліберативного процесу: «Вірним є цілковито протилежне: наше 

обговорення (deliberation) стосовно тих цілей, щодо яких ми маємо схвалювати визнання, 

нерозривно пов’язані із тим, ким ми є, будучи людьми. Як наслідок питання по мораль тісно 

пов’язані із теоріями людських мотивацій»
1
. 

Нарешті, що стосується вимірювання усіх можливих параметрів об’єкту дослідження 

(обслуговування – у бізнесі), то з філософської точки зору важливо відсіювати релевантні параметри 

від нерелевантних. Саме тут, можливо, було би доречним звернення до соціальної феноменології 
Альфреда Шюца та його теорії релевантності. При цьому слід передусім враховувати такі виміри 

соціальної релевантності. По-перше, поділ на кола соціальної близькості – від найближчого 

соціального довкілля (партнерів) Umwelt до просто сучасників Mitwelt. По-друге, слід розрізняти 

тематичну, інтерпретативну та мотиваційну релевантності нашого досвіду, які були проаналізовано, 

зокрема Ольгою Романенко2
. 

Тематичну релевантність Шюц визначає таким чином: “Перша форма релевантності така: за її 
допомоги об’єкт конституюється як проблематичний серед неструктурованого поля 

непроблематичного знайомства, таким чином поле структурується на тему та горизонт”
3
. 

Інтерпретативну релевантність Шюц визначає як відповідність частини нашого досвіду, яка 

стосується об’єкту інтерпретації, повноті нашого досвіду, з одного боку, та, з іншого, деякі 
характеристики цього об’єкта стають релевантними для розуміння та інтерпретації дійсного 

сегмента світу4
. 

Мотиваційна релевантність визначає, як має діяти людина, базуючись на здійснених нею 

інтерпретаціях реальності. Важливо, що Шюц відрізняє мотивацію «тому що», тобто зумовлену тим, 

що було, від мотивації «для того, щоб», зумовлену тим, чого ще немає, але що людина планує 

втілювати в життя. Всі три типи релевантності тим самим виявляються взаємопов’язаними завдяки 

їхньому впливу на прагматичну орієнтацію людини5
. 

Світ, за Шюцем сповнений смислом саме тому, що цей смисл вкладають у нього самі люди. 

Отже повертаємося до настанови філософської герменевтики – але вже під прагматичним кутом 

зору: «Соціальний світ, в якому я живу, будучи пов’язаним із численними відношеннями з іншими 

людьми, є для мене об’єктом, який я інтерпретую як значимий. Він наділений для мене смислом, але 

точно так само я впевнений у тому, що він наділений смислом також для інших людей»
6
. 

У світлі вчення про типи релевантності, прояснюється Гусерлеве вчення про життєсвіт та 

надаються відмінні критерії для визначення точності знання про те, як слід діяти людині 
в реальному світі. Від повної визначеності у своєму близькому соціальному оточенні, 
тематичної, інтерпретативної та мотиваційної визначеності людина відрізняє ті регіони 

соціального буття, де якісь із вище зазначених релевантностей слабшають або взагалі 
перестають бути значущими: “існує відносно невелике ядро ясного, чіткого та внутрішньо 

несуперечливого знання. Це ядро оточене зонами різних ступенів неясності, марення та 

невизначеності. За ними слідують зони речей, що просто приймаються як даність, сліпих гадок, 

пустих допущень, просто здогадок – зони, по відношенню до яких не залишається нічого, окрім 

як “прийняти їх на віру”. І, нарешті, існують регіони нашого повного невідання”
7
. Таким чином, 

точність прагматичного знання вже не є точністю знання про все, але є точністю знання того, що 

ми маємо робити. 

У своєму попередньому дослідженні ми зазначали, що якщо не уся соціальна структура 

суспільства, то в усякому разі специфіка діяльності окремих соціальних організацій, які в неї 
входять, визначається наявністю певних цінностей, які об’єднують членів цих організацій – 

стратегічні цінності визначають цілі організації, корпоративні цінності створюють стрижень 
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організаційної культури, цінності людських відносин забезпечують командну роботу  

в організації тощо1
. 

Таким чином, для пояснення закономірностей функціонування організації слід спочатку 

виявити ті цінності, які є визначальними для її успішності. Таке виявлення передбачає відмінні від 

функціоналізму методи пізнання – а саме інтерпретативні методи, які передбачають розуміння, а не 

пояснення, виявлення особистих настанов та атит’юдів як схем міжособистісних стосунків, які 
базуються на узгоджених взаємних ціннісних орієнтаціях. На відміну від функціональних зв’язків, 

ціннісні, як правило, мають доволі вибірковий характер. Тут майже неможливо формально замінити 

одну особистість іншою як певну математичну змінну – кожна людина не просто виконує певну 

соціальну функцію (соціальну роль), яка, наприклад, конкретизується у функціональних обов’язках 

на роботі, але пов’язана з іншими учасниками організації (наприклад, співробітниками – колегами, 

керівництвом чи підлеглими) особистими зобов’язаннями, специфічним розподілом професійних 

завдань, які нерідко не передбачені надто загальними професійними обов’язками, а також тими 

взаємозамінністю та взаємовиручкою, які керівництво не може вимагати від підлеглих. 

Важливим пунктом для аксіологічного підходу є розгляд цінностей як первинної соціальної 
реальності, а матеріальної її сторони як похідної, залежної від цінностей: «…цінності мають 

позначати не самі речі, а лише відношення, а точніше ставлення до них людей», зазначає Михайло 

Бойченко. «Будь-які ціннісні судження, тобто судження, які встановлюють взаємопідпорядкування 

різних цінностей, а отже й підтверджують певні цінності, людина виносить, спираючись на вже 

наявні в неї ціннісні позиції. Ці позиції є позиціями певної комунікативної спільноти… Спільнота 

завжди онтологічно первинна щодо людини, у тому числі й завдяки цінностям. Якщо буття як таке 

недоречно досліджувати у термінах цінностей, то соціальне буття неможливо досліджувати без 

опертя на цінності»2
. 

Варто також звернути увагу на специфіку використання цінностей у бізнес-освіті. Ірина 

Степаненко називає дві групи цінностей, які найбільше задіяні у освітню практику: «в аксіологічно 

орієнтованому філософсько-педагогічному дискурсі здійснюється рефлексія двох груп цінностей: 

1) тих, на які має орієнтуватися освіта зараз і на перспективу; 2) тих, які мають створюватися, 

формуватися у самому освітньому процесі. Перша група цінностей визначає сутнісне призначення 

освіти у сучасному світі, розуміння стратегічних цілей освіти… Друга група цінностей стосується 

ціннісного змісту освіти та технології її організації»3
. Варто зауважити, що бізнес-освіта дещо 

трансформує цей поділ, надаючи кожній групі цінностей іншого звучання. Так, стратегічні цілі 
освіти завжди є суспільними і пов’язані з кінцевим призначенням освіти, тобто її корисністю для 

людини і суспільства. Тут бізнес-освіта надає цілком конкретних обрисів цим цілям, оскільки 

бізнес-діяльність для тих, хто отримує бізнес-освіту, як правило, вже є чимось знайомим, а багато 

хто продовжує займатися своїм бізнесом паралельно з отриманням бізнес-освіти. При цьому 

стратегічна мета освіти максимально зближується з її тактичними цілями, про які Ірина Степаненко 

говорить, характеризуючи другу групу цінностей. Отже, друга група цінностей також уже не може 

бути заповнена у бізнес-освіті лише суто освітніми цінностями – тут освітні цінності має бути чітко 

корельовано з бізнес-інтересами, інакше вони виглядатимуть непереконливо, а сама бізнес-освіта 

втратить свою привабливість. 

Таким чином, точність у бізнес-освіті може бути прояснена завдяки методологічному оперті 
на філософську методологію, яка включає в себе елементи філософської герменевтики, 

комунікативної теорії ліберальної демократії та соціальної феноменології. Синтез застосування цих 

методів має бути забезпеченим прагненням виявити сутнісні зв’язки між ціннісними та 

функціональними завданнями бізнес-освіти. Таким чином, у практичній філософії може бути 

сформована теоретична основа для пояснення і обґрунтування концепції «шести сигм» як орієнтації 
на максимальну деталізацію та процедурне опрацювання максимально точного виконання 

замовлення споживача. 
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TRAINING FUTURE ELEMENTARY SCHOOL 

TEACHER TO INTERACT WITH TUTOR  

OF A CHILD WITH SPECIAL DEMANDS 

The author of the article theoretically substantiates the essence of key definitions. The main 

functions, tasks, duties, professional qualities of the tutor and typical mistakes made by them 

in work with a child with special educational needs are singled out. Having analyzed the scientific 

philosophical, psychological and pedagogical approaches, the theoretical guidelines 

for the preparation of the future teacher of elementary school to the interaction with the tutor 

of a child with special needs in a general educational institution are substantiated. It is offered to 

carry out the analysis of admitted typical errors in the system of professional training of students 

of the specialty "Primary education" in the process of group discussions on seminars and practical 

classes. It is anticipated that the professional training of a future primary school teacher to interact 

with a child’s tutor with special educational needs is to understand the proposed aspects of this 

functional and content activity. It is recommended co-teaching models in such kind interaction. 

Keywords: action, activity, educational activity, interaction, tutor, tutor’s obligations, сo-

teaching, co-teaching models. 

Setting up the problem in general and its connection with scientific and practical tasks. 
The teacher is the main link in ensuring high effectiveness of teaching within the framework 

of educational process, whose activity is of great social significance and takes one of the central places 

in formation of the state and spiritual culture of a pupil. The pupils with special needs in Ukrainian schools 
have got the opportunity to change for the better old educational aims for the last few years, not to say about 

the attitude of the society towards co-education of this category of children with the rest of the pupils. Now 
it’s important to elaborate a theoretical-methodological and systematical basis of professional training for the 

future elementary school teacher, working with pupils of special needs in an inclusive class in general, and 
his/her interaction with other specialists in particular. Besides, the modern level of education requires 

widening of the teacher’s role functions, because a new pedagogic role – tutor ‒ appears on the scene. 

Analysis of the latest investigations and publications, which gave start to solve the problem under 
the question. A set of works by V. O. Konev, N. V. Mukha, O. H Ryazanov is dedicated to the problem 

of place and role of a teacher in modern system of education. And, though tutorial position is interpreted 
by scientists in different ways, the problem of the interaction of a future elementary school teacher with 

a tutor requires special attention both in science and practice literature. 
The purpose of the article is to substantiate theoretical reference points of a future primary school 

teacher training to interact with a tutor of a child with special demands in a general education school. 
Statement of contents with full grounds of scientific results. First of all, we’ll analyse key 

definitions from the general to the peculiar, and then – to the unitary ones. 
Thus, D. S. Mazokha explains the notion “action” as a free conscious act aimed at gaining some 

purpose; structural element of activity
1
, and its derivative “activity” we can find in Big Explanatory 

Dictionary of Modern Ukrainian as “work, people’s actions in some sphere”
2
. According to Pedagogical 

Dictionary “activity” is a way of human existence in the universe and the ability to change it
3
. From 

psychological point of view, “activity” means a subject’s ability to be active; it is aimed at interaction with the 

environment to satisfy personal requirements. It is one of the categories of psychology, an object of its studies 
and main explanatory principle. The exterior object activity, which stipulates the appearance of inner 

psychological activity, is genetically initial. There are two aspects in the analysis of activity: motivational, 

component parts of which comprise needs, aims, motives, object and means of activity; operational, 

                                                      
1
 Мазоха, Д.С., Опанасенко, Н. І. (2005). Педагогіка: Навчальний посібник. Київ: Центр навчальної літератури, 22. 

2
 Бусел, В.Т. (2010). Великий тлумачний словник сучасної української мови. Київ; Ірпінь: Перун, 306. 

3
 Гончаренко, С.У. (1997). Український педагогічний словник. Київ: Либідь, 98. 
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the elements of which are actions and operations. Realization of activity is carried out with the help 

of neurophysiologic mechanisms, shown in the works by M. Berstein, P. Anokhin, O. Luriya and others
1
. 

Scientific approaches of H. P. Vasyanovych are of great interest in the context of our investigation. 

Thus, “activity” from the point of view of the scientist is, first of all, an expedient material-practical and 

spiritual influence of a subject upon an object, in the process of which both an exterior object and a subject are 

changed. Also, “activity” is an objective natural process of human life and includes such structural elements: 

aim, needs, interests, motives, means, an object upon which it is directed, process of activity, result
2
. 

Next the scientist interprets “pedagogical activity” as the category of a special social activity, which 

implies passing of collected by people culture and experience from older generations to younger 

generations, creating possibilities for their development and preparation to play certain roles in society
3
. 

We are convinced that pedagogical activity is impossible without interaction. As a matter of fact, 

“to interact” means, being in contact, to make a common act
4
. 

Besides, in philosophy “interaction” is defined as a category, reflecting influence processes 

of different objects on each other, their mutual interdependence, mutual transition, change of condition 

(O.O. Bodalyov, L.P. Buyeva, B.F. Lomov, B. D. Parygin)
5
. 

From the point of view of psychology “interaction” is direct or implicit influence of subjects on each 

other, which is characterized by the appearance of ties and their interrelation. It is one of the factors 

of a group’s unity and formation of a steady, with corresponding development structure. Different 

researchers showed the existence of such kinds of interaction, as: community, competition, conflict
6
. 

Derivative psychology interprets “personal interrelation” as a totality of ties and interference of people in 

the process of their common activity. V. A. Kan-Kalik and N. D. Nikandrov consider social-psychological 

interrelation as a mechanism of communication and identify it with the process of creative work. Empathy, 

emotional community of the members of teaching and educational process are its basic forms. 

As a pedagogical term “interrelation” is a peculiar embodiment of ties, mutual relations between 

people, who influence and supplement each other while solving their problems. Naturally, both subjects and 

objects, to which this interrelation is directed, are changed
7
. 

Actually, when preparing the future teacher of elementary school to interact with the tutor of a child 

with special needs in a general educational institution, it is necessary to familiarize students with 

the functional duties of the tutor himself, and after – with the main aspects of their close interaction. 

It is believed that "tutor" is such pedagogical position, dealing with the development of the external 

form of action. The tutor accompanies a person in new activity”
8
. The essence of tutoring lies 

in overcoming anthropological deficiency in education. Such deficiency creates shortage of a man’s 

‘personal presence’ in education; shortage of personal and educational essence, shortage of responsibility 

of a man for his education. 

It is known, that tutoring was included in different historical contexts of university education, 

in particular in medieval English universities of Oxford and Cambridge tutorial system of education 

included regular individual and group lessons of a tutor with students during the whole period of education. 

The notion “tutorial system” was used also, when it meant different forms of communication 

between university administration and students. Tutor as an element of educational system carried out 

professional activity during academic year, and also was responsible for a student’s life in the university. 

In England tutorial method of education and upbringing was considered most effective; during 

XVII – XIX centuries in old English universities tutorial system of education had become prevalent and 

saved its positions until now
9
. In modern Western universities a tutor is a designer of educational projects 

and programs, a consultant in the sphere of educational services. 
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Nowadays the position of a tutor bears a relation to individually oriented pedagogy. In V. Konev’s 
opinion, “teacher-tutor is a pedagogue, or a Teacher written with the capital letter, working not with the 
knowledge-information, but with cultural situation, where pupils acquire knowledge-thought”

1
. 

Comparing the roles played by a traditional teacher and a tutor, we find out that the traditional 
teacher manages the process of education, gives knowledge, using different techniques, while the tutor 
manages the process of self-education, takes part in individual responsibility for the knowledge, and the 
tutor relies on the reflection of self-educational experience in professional activity. 

Tutor (a private teacher, a legal guardian of a minor, an official in charge) in a principal and higher 
school is a teacher-consultant and a coordinator. His/her aim is to create an educational environment, 
allowing a pupil to get independently maximum of knowledge and experience, developing himself in a 
convenient way within the framework of a lesson. Moreover, the tutor helps to use effectively educational 
material, Internet, practical experience of other pupils. His/her coordinative work is aimed at briefing, 
establishing purposes and tasks, planning and analysis of the results. Tutor consults and supports the pupils 
during the process of their independent activity. At the same time, he helps to form a creative situation, 
where it is impossible to impose one’s own point of view or strategy, where pupils’ ideas are not criticized, 
but discussed

2
. 

Tutor’s task in the primary school is: to boost pupil’s interest to study, to help learners, to determine 
individual style of learning and to form attitude to educational experience as to the one, having real value. 
Tutor in a primary school is more an official in charge or an organizer of out-of-school activity. Tutor’s 
work in the process of education helps pupils to form their initiative, good humor, frankness, being 
observant, creative and intellectual activity, ability to take non-standard decisions, flexible and critical 
thought, attention to those more experienced, optimism, tolerance

3
. 

Tutor of a child with special needs in a general education school is an individual guardian, whose 
professional qualities are: competence, stress-proof character, experience, occupational adaptation, activity etc. 

Tutor’s duties include: 
– the determination of strong sides of a child with special needs; 
– special skills to work with a child with special needs, gaining particular objectives and tasks; 
– the work shouldn’t be offensive on the part of the class; 
Tutor’s duties don’t include: 
– diagnostics of psychological and physical peculiarities of a child; 
– giving therapeutic services to a child; 
Thus, tutor of a child with special demands doesn’t make out a diagnosis, he only collects 

information about him, not analysing it, doesn’t resort to therapy, but he should know different kinds 
of therapeutic services. 

Tutor’s activity also demands: 
– comprehension of the objective (what for?); 
– observation over a child’s knowledge and skills (what does he know, what can he do?); 
– separation of the insufficient (what to work at?) etc. 
Tutor of a general education school begins professional activities with: 
– collecting information about a child with special demands and his diagnosis; 
– closer definition of present knowledge and skills; 
– separation of a child’s interests and desires as to spending his spare time; 
– determination of the amount of learnt material with other specialists and taking part in different 

therapeutic measures; 
– building up of a child’s profile: language, communication, verbalism, eye contact, sensations, 

allergy, specific character of diet, sedative drugs and their side effects, parents’ pedagogical approach etc.; 
– getting to know each other; 
– common game; 
– communication (as the initial contact with tutor to understand each other, to form relations, 

to comprehend limits and functions); 
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– realization of personal aims, tasks, directions and stages of the work; 

– acquaintance with the form master and coordination of mutual actions; 
– analysis of time-table, contents of educational material, methodical provision; 

– acquaintance with team of specialists, with all the pupils of a class; 
– distribution of resources for the pupil to do something independently, with tutor, or partly with 

tutor etc. 
But, at the same time, the tutor can make mistakes and we distributed them according to separate 

categories: 
▪ “I – in an educational institution”: 
– excessive tutelage; 
– prejudiced assertion of a child’s interest; 

– unfair justification of a child’s behaviour; 
– change of the role (when tutor becomes a specialist, which contradicts functional duties); 

– deviation from aims (when tutor becomes a pupil’s babysitter); 
– change of communication with other children; 

– absence of interrelation with the team of specialists. 

▪ “I – in the family of a pupil with special demands” 
– tutor plays the role of the only medium with school; 

– joining a family system; 
– condemnation of parents’ behaviour; 

– substitution of one of the parents. 
▪ “I – with a child with special demands”: 
– tutor is the only contacting party with a pupil with special demands; 
– tutor is a friend; 

– tutor thinks over other rules of upbringing; 
– substitution of one of the parents; 

– jealousy and contact limitation of a child with special demands with other people; 
– ignoring a child’s interests in favour of his own interests; 

▪ “I – with myself”: 
– pity; 

– overresponsibility; 
– offence at a child for his failure; 
– attitude to his profession as something casual and not important. 
From now on, in the process of group activity at seminar-practical classes the students carry out the 

analysis of each category of errors in the following way: 

▪ In what way do tutor’s mistakes show up? 
▪ What do they lead to? 

▪ When did the mistake take place? 
▪ In what way one can avoid mistakes? 

Thus, professional experience of a future primary school teacher to interact with a tutor of a child 
with special needs (SN) lies in the comprehension of his functional activity, first of all: 

1. What does it mean, to be a tutor? 
2. Statement of personal aims. 

3. Tutor’s basic knowledge concerning main stages of a child’s development. 
4. Tutor’s knowledge of psychology and physiology of SN-pupils and their peculiarities from the 

point of view of education. 
5. Modern pedagogical approaches to the work of a tutor with SN-children. General attitude to the 

children of this category. 
6. Kinds of therapy and the programs of meddling with the work with SD-children. 

7. Tutor’s main techniques. Methods and approaches in tutor’s work. 

8. Mutual team interrelation: importance and ways of realization. 
9. Principal tutor’s errors etc. 

That is why, basing on the directivity of the professional training of a future primary school teacher 

to interact with a tutor, we advise to accent the system of preparation on three basic levels: formation 

of students’ consciousness, attitude and their interrelated activity. Undoubtedly, in the triad of the foregoing 

relations, communication is a weighty element. In connection with this the students are recommended 
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to study V. Sukhomlinsky’s pedagogical heritage concerning communication with children, 8 styles 

of dialogical communication by K. Mytrofanov and the classification of constructive communication styles 

by V. Kan-Kalik. As to the culture of dialogical interaction of a teacher and a tutor on the philosophical 

level, fundamental works by modern philosopher Volodymyr Bibler are recommended to be studied, as 

well as, on the cultural level – the works of the founder of philosophical and pedagogical technology 

“Dialogue of Cultures School”, art theorist and literary scholar Mykhaylo Bakhtin, on the psychological 

level – scientific heritage of the author of language thinking psychology L.S. Vyhots’kyi. 
Not without reason, nowadays one of the most important tasks of the educational system is connected 

with philosophy of communication and is directed to the youth to observe speech culture, dialogical 
interrelation culture, friendliness, tactfulness, correctness, politeness. At the same time, it is necessary 
to inculcate in future specialists respect to other people and their personal dignity. The possibility of mutual 
activity is very complicated without that

1
. 

Conclusions and prospects of further steps in this direction. 
Thus, the problem of training of a future primary school teacher to interact with a tutor of a child 

with special demands in a general education institution is of vital importance. Comprehension of a new 
educational philosophy – inclusiveness needs simultaneous realization of tutor’s function as an assistant 
and a friend of a pedagogue in professional activity. 

The prospect of further research is seen in elaboration of organization- pedagogical conditions and 
mechanisms of interaction of a pedagogue with a tutor of a child with special demands in a general 
education institution; in training a future primary school teacher to interact with parents of pupils of a class 
with inclusive teaching etc. 
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THE SIGNIFICANCE OF A «PERFORMATIVE TURN» 

IN PHILOSOPHICAL STUDIES OF CULTURE 

The significance of a «performative turn» in philosophical and humanitarian studies of culture, 

especially for the definition of a tradition and ritual, is considered. To understand the principle 

of the performance of culture, K. Heerts proposes the concept of «social understanding», 

P. Bourdieu «Gabitus», G. Humbrecht «culture of presence», Yu. Lotman «ritualized play», 

A. Weszybicki «cultural scenario», P. Berk «cultural drama». The culture of presence sees 

a person as an activist and interlocutor in space; in contrast to this, the culture of meaning insists 

on autonomous human activity and the conquest of the world. «Performative turn» allows us 

to understand the ritual not as an illustration or interpretation of the myth, but as a kind 

of dramatic action that occurs in accordance with its rules defined for a particular culture, 

the way of determining is laid down by the mentality and ideology of the culture. 

Keywords: performative turn, philosophy of culture, tradition, ritual, myth, social philosophy, 

philosophical anthropology. 

«Перформативний поворот» передбачає, що традиція і ритуал – динамічні форми культури, 

можна говорити у сучасній гуманітаристиці не про ритуали як застиглі форми, а про різні способи 

ритуалізації, в тому числі було введено і поняття «сценарієв ритуалізації». Ніякого абстрактного 

«тексту-культури» не існує, культура наявна лише тією мірою, якою вона кожний раз заново 

виконується (звідси «перформативність», «культура присутності» у Ґ. Гумбрехта і подібні 
концепції), реалізується у повсякденній поведінці, прагматиці ситуацій, що відхиляється від норми. 

Будь-яке сучасне дослідження культури, філософії культури, «значення», «культури значень», 

за словами німецької дослідниці, мистецтвознавця Е. Фішер-Ліхте, з якими погоджуємось, повинно 

доповнюватись вивченням «виконання». 

Мета статті – дослідити нові теорії культури, що намагаються врахувати динамічність та 

перформативність культури, по-новому трактують ритуал та відкритість культури. 

Виклад основного матеріалу та результатів дослідження. «Перформативний поворот» 

продовжує критику як структуралізму, так і постструктуралізму, спрямовує методику дослідження 

культур від дискурсів та наративів, до способів реалізації культури як безпосередньої присутності, 
як підтримання традиції. Саме у цьому контексті нову актуальність придбають теорії ритуалів – як 

дій, в яких реалізуються значення. «Перформативний поворот» продовжує постструктуралістські 
теорії культури, руйнуючи старе структуралістське розуміння культури, культура не тільки 

значення та символи, а й постійне її відновлення, розвиток традиції через її «виконання», тому 

дослідження філософії культури і культурних ідентичностей повинно враховувати складову традиції 
та «культури присутності». 

Особливо цікавими в методологічному плані стають праці П. Бьорка. Пітер Бьорк так 

характеризує зростання ролі «перформативного», «драматичного» повороту у дослідженні 
символіки ритуалів, «природного» та «награного», «штучного» компоненту в обрядовій символіці та 
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обрядовій дії: «Радянський семіотик Юрій Лотман говорив про життя як театр у двох своїх 

важливих статтях, вперше виданих в 1970-х роках, де повсякденна поведінка російського 

дворянства XVIII ст. описувалась як «ритуалізоване розігрування європейського життя» і 
стверджувалось, що в Європі межі XVIII – XIX ст. «театр проникав у життя й активно 

перебудовував побутову поведінку». На початок 1970-х років американські фольклористи Роджер 

Д. Ебрахамс і Річард Боман, антропологи Джеймс Фернандес, Делл Хаймс і Стенлі Тембая, а також 

політолог Мюррей Едельман використовували поняття вистави у своїх підходах до вивчення 

ритуалу, оповіді, чуток та інших аспектів повсякденного життя. Хаймс в той же час навіть писав про 

«прорив у сферу вистави». А лінгвіст Анна Вежбицька аналізувала явище, котре вона назвала 

психологічними «сценаріями» (пізніше – «культурними сценаріями»), – «сценарії щирості», 

«сценарії тепла», «сценарії спонтанності». У 80 – 90 – х роках ХХ ст. число досліджень 

перформативності швидко примножувалось, і вони стали розповсюджуватись на нові галузі, такі як 

політика чи гендер»
1
. 

Перформативний підхід пов’язаний з розвитком плюральності у поясненні культур та самою 

проблематикою розуміння культурної дії, особливо коли це стосується чужої, неєвропейської 
культури. Деякі дослідники одразу приділили велику роль перформативному повороту, інші, 
особливо дослідники релігійної та політичної культури, тільки поступово залучаються до нього. Як 

справедливо зауважив з цього приводу Пітер Бьорк: «Що стосується релігійної сфери, то деякі 
дослідники, особливо Віктор Тернер, вивчали паломництво як уявлення набожності і навіть як 

ритуали ініціації, хоч Тернер робить акцент на перетворюючому ефекті досвіду паломництва і таким 

чином має на увазі, що самі паломники були рівною мірою і акторами, і глядачами. Мучеництво – 

ще один вид релігійної вистави, хоч при ньому проливається кров і актори не полишають сцену. 

Поняття мучеництва може бути розповсюджено і на політичну сферу, від Томаса Мора до Яна 

Палаха, чиє самогубство у Празі в 1969 році було виставою протесту проти радянського вторгнення 

в його країну. Загалом політичну діяльність в цілому можна розглядати як різні види вистави – 

демонстрацію, симуляцію, скритість. Театральні держави, як їх описав Гірц, бувають не тільки 

на острові Балі. Одначе до недавнього часу спеціалісти з політичної історії (коли вони не займались 

монаршими дворами чи дипломатією) чинили певний спротив перформативному повороту»
2
. 

У руслі ви будови нових стратегій розуміння традиційної культури, нових когнітивних 

стратегій для перформативності обрядів викладає свої концепції К. Гірц. Він зазначає, що розуміння 

культури як тексту вже вичерпало себе, але шлях до розуміння культури як дії, певного життєвого 

сценарію, заснованому на екзистенційних потребах різних етносів та плюральності різних цінностей 

довго був складним та побічним у філософів та теоретиків культури ХХ століття: «Бо коли дієслівні 
форми, схеми поселень чи ритуали із забиттям курок якимсь чином визначають специфічні риси 

культури, то неясно, як саме індивіди, занурені в одну культуру, в змозі осягнути думки індивідів, 

закритих в іншій культурі. Оскільки теоретичні роботи самих когнітивних релятивістів 

засновувались на приматі такого проникнення (до того ж вельми глибоко поширеного), для них дана 

ситуація була й залишається незручною. Уорф зазначав, що в індіанців хопі інтенсифікатори, тобто 

слова на позначення інтенсивності, тривалості, прагнення чи сили як автономних явищ, керують 

настільки абстрактними типами суджень, що ті виявляються за межами наших здатностей 

розмірковування. Еванс-Причард, що зустрівся на верхньому Нилі з жертвоприношеннями огірків і 
поемами на честь корів зітхав: «Ми відчуваємо себе глядачами в театрі тіней, що спостерігають гру 

цих прозорих тіней на екрані. Те, що око бачить і вухо чує, не відповідає тому, що здатний 

сприйняти розум»». 

Не одразу теза про те, що думка має динамічну та процесуальну природу, а звідси і культура 

має аналізуватись як процес, до якого долучаються бктори, розповсюдилась у науковій парадигмі: 
коли відбувалась радикальна плюралізація «думки як продукту», то спостерігалась і протилежна 

тенденція: «одночасно посилювалась і низка міцних уніфікаційних підходів до «думки як процесу», 

особливо у психології, лінгвістиці і таких екстравагантних напрямках останніх років, як теорія ігор і 
комп’ютерний інтелект. Всі ці підходи були самі по собі зовсім різного характеру. Єдине, що 

поєднує Фрейда, Піаже, фон Неймана і Хомського (не говорячи вже нічого про Юнга і Скіннера), це 
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їхнє переконання у тому, що механіка людського мислення інваріантна, поза залежністю від часу, 

простору, культури й обставин, і що їм дійсно відомо, в чому вона полягає. Хоча, загальний рух 

до універсалістських концепцій здібностей до формування ідей (найбільш нейтральна фраза, що 

спадає мені на думку), безперечно, залишив свій відбиток навіть на плюралістичних підходах»
1
. 

Поступово важливе значення придбають «перформативний поворот» та «сценарії 
ритуалізації» як механізми функціонування культури, «візуальний поворот» виявляє, що багато чого 

в важливих механізмах культури не тільки не вербалізується чи раціоналізується, багато чого 

знаходиться поза репрезентацією, хоча задає правила та механізми культури. П’єр Бурдье вводить 

своє центральне поняття «ґабитус» (принцип імпровізації, що регулюється) на початку 1970-х років, 

як реакцію на структуралістське поняття культури як системи правил: структуралістське поняття 

стало здаватися йому недостатньо гнучким. Поняття «ґабитуса» в трактовці самого П. Бурдье 

звучить, як «принцип вибіркового сприйняття індикаторів, спрямованих швидше на посилення і 
підтвердження ґабитусу, ніж на його трансформацію; це – матриця, генерируюча реакції, заздалегідь 

пристосована до всіх об’єктивних умов, ідентичних чи гомологічних»
2
. 

Наприклад, К. Гірц пропонує конвергентний підхід та поняття «соціального розуміння» 

у вивченні людських спільнот, де різні складові культури розігруються у співучасті: «Під 

конвергентними даними я розумію опис, вимірювання, спостереження і т.п., що відрізняються, 

навіть мають суттєві відмінності, як за типом, так і за ступенем точності чи узагальнення; 

нестандартизовані факти, зібрані випадковим чином і по-різному репрезовантовані, але у підсумку 

висвітлюючі один одного з тієї самої простої причини, що індивіди, описи, вимірювання і 
спостереження котрих ці дані є, виявляються безпосередньо вплутаними у життя один одного, 

виявляються людьми, які, за прекрасним виразом Альфреда Шюца, «старіють разом». Ці дані 
відмінні від того роду даних, які ми отримуємо із опитувань, оглядів і переписів, що дають 

відомості про класи, пов’язуючи індивідів, які не пов’язані один з одним будь-яким іншим чином 

(«усі жінки, що отримали ступінь з економіки в 1960–х роках», «кількість статей, опублікованих по 

Генрі Джеймсу з часів Другої світової війни»). Фокусування антропології на природних спільнотах, 

на угрупуваннях людей, пов’язаних один з одним численними причинами, надає можливим 

перетворити те, що виглядає простою колекцією гетерогенного матеріалу, в мережу, збагачену 

різними прикладами соціального розуміння»
3
. 

Окремо К. Гірц пропонує розглядати і вікові ритуали, які свідчать не тільки про різний 

ступень проникнення у культуру та розвиток все більших ступенів її розуміння, але також про 

поступове залучення індивідів до все нових життєвих драм, ситуаційно включаючих людину до все 

нових соціальних ролей та перформативних статусів: «життєвий цикл – не є чисто біологічним за 

своєю суттю, хоча у своїх началах він спирається на тонке усвідомлення біологічних основин 

людського існування. Не є він і чисто біографічним, хоча вміщує соціальні, культурні і психологічні 
явища у контекст професіональних шляхів. Ритуали переходу, статевовікові рольові установки, типи 

зв’язків між поколіннями (батько/дитина, учитель/учень) завжди були важливими в етнографічному 

аналізі, тому що, фіксуючи стан і взаємовідносини, через котрі проходить практично кожний, вони, 

як уявляли, постачають нам хоча б відносно стабільні опорні точки у вирі нашого матеріалу»
4
. 

«Перформативний поворот» продовжує критику як структуралізму, так і постструктуралізму, 

спрямовує методику дослідження культур від дискурсів та наративів, до способів реалізації 
культури як безпосередньої присутності, як підтримання традиції. Саме у цьому контексті нову 

актуальність придбають теорії ритуалів – як дій, в яких реалізуються значення. «Перформативний 

поворот» продовжує постструктуралістські теорії культури, руйнуючи старе структуралістське 

розуміння культури, культура не тільки значення та символи, а й постійне її відновлення, розвиток 

традиції через її «виконання». 

Принцип перформативності культури трактується Ґ.У. Гумбрехтом як переважання культури 

присутності, на противагу культурі значення. Коли останню можна розуміти як текст і 
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використовувати семіотичні та інтерпретаційні моделі, то у випадку з культурою присутності можна 

використовувати лише герменевтику та співпереживання з культурними реаліями того чи цього 

обряду. Ґ.У. Гумбрехт пропонує порівняти основні характеристики культури значення та культури 

присутності, тим самим наголошуючи на важливості тілесності, єдності зовнішніх та внутрішніх 

смислів, події, інтенсивності присутності. Для того, щоб виявити сутність культури присутності, де 

перформатив грає ключову роль, варто її порівняти з культурою значення, наголос на якій робили 

протягом 1950-1990-х років1
. Саме культура значення відкриває механізми влади та означування, що 

функціонують у культурі Нового часу. Культура значення заснована на владі, панівному суб’єкті, 
звеличенні духу та свідомості, раціональності, парадигмі об’єктивності. Культура присутності 
відкриває тілесність та розкриває внутрішній зміст тілесності, вона повертає належний статус речам, 

що стають не тільки семіотичними означниками, але й єдністю субстанції та форми. Замість 

інтерпретативної активності суб’єкта культури значення знання розуміється як дар та результат 

саморозкриття світу, що хоче бути почутим людиною та потребує перетворюючої діяльності. 
Культура присутності бачить людину як діяча та співрозмовника у космосі, на противагу цьому 

культура значення наполягає на автономному людському активізмі та підкоренні світу, 

використовуючи механізми влади та насильства, відкладеного покарання. Одним з парадоксальних 

прикладів порівняння культури присутності та культури значення стає порівняння євхаристії та 

парламенту: євхаристія як «відтворення реальної присутності Бога» в культурі присутності 
протистоїть раціональному та конструктивному парламенту в значеннєвій культурній парадигмі, де 

рішення диктуються «інтелектуальним достоїнством» різних точок зору та аргументів. Культура 

присутності спирається на платонізм та платонівський реалізм та на логічну неквантифікованість 

реального, гру як роботу мотивів та значень у культурі значення. В культурі значення подія 

трактується як випадковість та інновація, в культурі присутності подія стає дивовижним розривом 

континуальності2
. 

Для розуміння принципу перформативності культури К. Гірц пропонує поняття «соціального 

розуміння», П. Бурдье «ґабитусу», Ґ. Гумбрехт «культури присутності», Ю Лотман «ритуалізоване 

розігрування», А. Вежбицька «культурний сценарій», П. Бьорк «культурну драму». 

При цьому П. Бьорк підкреслює, що навіть суперечки чи насильство можуть бути розглянуті 
з точки зору такої перформативності: «Тим не менш виявилось можливим скласти «насичений 

опис» азартної гри у Венеції раннього Нового часу. Як я встановив, працюючи у судових архівах 

Рима, в Італії XVII ст. суперечки часто були виставами. Вони починались з провокацій і відповідей 

ритуалізованого типу – наприклад, з питання «Чого ти на мене дивишся?», на яке надходила 

відповідь «На що хочу, на те і дивлюсь». Суперечка поступово розгоралась, поки не доходила до 

кульмінаційного моменту, коли вже збиралась достатньо велика аудиторія і – в деяких випадках – 

коли головні герої були переконані, що оточуючі рознімуть їх раніше, ніж комусь з них буде 

спричинена реальна шкода. Як і у Фокса в Ірландії, насильство тут підлягало «правилам» (сьогодні 
ми, можливо віддали би перевагу терміну «ґабитус»). Одначе, як і випадку інших ритуалізованих 

дій, події могли піти інакше незапланованим чином. Архівні документи про суперечки тому і 
існують, що іноді хтось виявлявся вбитим чи серйозно пораненим»

3
. 

Велике значення в українській культурі відгравали не вікові, а календарні, аграрні ритуали, 

співвідносні з аграрним циклом, перформативна складова ритуалу повинна була підтримувати цикл 

сільськогосподарських робіт та свят, що відігравали космологічний характер, цей аграрний космос 

мав весь час підтримуватись належною обрядовою дією. Така перформативна складова свідчить про 

своєрідність української культури та давність таких аграрних традицій, а також про те, що такі 
традиції увібрали у себе комплекс ще більш ранніх ритуалів мисливства та діалогу з різними силами 

природи, що потім увійшли до календарних ритуалів українців. Тому особливо важливо дослідити 

феномени української культури з точки зору методологій, запропонованих гуманітарним 

«перформативним поворотом». Символіка української традиції як тієї, що має давне архаїчне 

коріння, будується навколо кількох основних наріжних концептів та символічних полів – концепту 
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священного сакрального простору та часу (особливе значення має землеробський символ дерева 

життя, а також символіка храму), концептів календарних річних змін (поєднання народного 

язичницького та християнського календаря), символи-концепти зооморфного світу (особлива роль 

птахів – лебідя, солов’я, лелеки, тварин – бика, корови, кози) та рослин (особлива роль калини), 

концепту священної події (свята), комологічні символи неба, небесної стихії, солярні символи та 

водні символи. До наріжних концептів ми також можемо віднести символи священних каменів, 

елементів побутової культури (писанкарство) та святкування (танець, спів, сумісна трапеза), культу 

слави, героїв та героїчної поведінки. Але більшість символів та ритуалів української культури 

побудовані навколо подій аграрного календарного циклу, їх постійне відтворення та розігрування 

стає основою традиційної української культури. 

Як зазначає відомий український культуролог та філософ У. Хархаліс1
, при визначенні 

сутності обрядів та ритуалів в українській культурі важливе виділення поняття «основного 

календарного обряду» як головного ритуалу. Оскільки традиція та ритуал є відображенням 

суспільних відносин, а методологічний інструментарій перформативного повороту дозволяє нам 

говорити і про майстерність суспільного виконання цієї традиції, то календарний обряд збагачується 

численними трансформаціями, нарощуючи інші (вікові, релігійні, ідеологічні) обрядово-ритуальні 
стереотипи. В подальшому домінуючий календарний ритуал підноситься до рівня складної 
світоглядної філософської версії. Коли обряди родинного циклу в українській культурі є більш-

менш однорідними, то календарні обряди можуть мати регіональну специфіку, коли один з ритуалів 

та декілька свят стають головними, а всі інші вважаються другорядними. Тому ми можемо говорити 

не тільки про майстерність виконання традиції, української зокрема, а численні регістри та акценти, 

властиві виконання того чи іншого обрядового комплексу. 

Висновки. Нові теорії культури, що намагаються врахувати динамічність та 

перформативність культури, трактують ритуал як майстерність суспільного чи індивідуального 

виконання традиції. В українській культурі домінуючим є календарні ритуали, що можуть 

піддаватись перформативним трансформаціям. Для розуміння принципу перформативності 
культури К. Гірц пропонує поняття «соціального розуміння», П. Бурдье «ґабитусу», Ґ. Гумбрехт 

«культури присутності», Ю Лотман поняття «ритуалізоване розігрування», П. Бьорк «культурна 

драма». Це дозволяє розуміти ритуал не як ілюстрацію чи інтерпретацію міфу, а як певну 

драматургічну діяльність, що відбувається за своїми правилами, визначеними для тієї чи іншої 
культури, спосіб визначення закладається ментальністю та ідеологією культури, набір цих правил 

доповнюється здатністю наповнювати їх новими актуальними сенсами, що створює культурне тіло 

драми. 
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Considering the conflicts of Ukraine in its history and present time, the author offers a cross-

cultural analysis based on the scientific methodologies of Ruth Benediсt and Georgy 

Shchedrovitsky. The author demonstrates the debate existing in Ukrainian cultural studies about 

the identity of Ukrainian culture, its place in European civilization, and also speaks about the 

stages of the formation of the Ukrainian political mentality. Also, the cultural and philosophical 

assessment of modern Russia and its attempts to influence other countries with the help of the 

doctrine of the "Russian world" are examined in parallel. The actual task now is to bring 

Ukrainians back to the periphery of the "culture of shame" with its principle of "dignity," in 

educating Ukrainians in an extrovert, corporate, solidarity and heroic-moral dominant, based on 

the spirit of "adversity" ("agon") and the aspiration to glory. In this situation, the ATO territory 

becomes a motherly formation in the environment of carriers of culture of shame and honor, as 

once the Cossack Freedom ("Ukraine") on the border with the Steppe was the territory of the 

formation of the Cossack "culture of shame and honor," and the subsequent infusion of it into 

the territory of the whole of Southern Russia. 
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Директор Інституту філософії Національної академії наук України, професор Мирослав 

Попович (1930-2018), аналізуючи ситуацію із загальногуманітарною кризою в сучасній Україні, 
пропонує змістити фокус погляду українців на самих себе власне у моральній площині1

. Для цього 

він апелює до дослідження американського культуролога Рут Бенедикт «Хризантема і меч» (1946)
2
, 

в якому розкрито розподіл культур за двома регуляторами – «культурою вини» (guilt culture) та 

«культурою сорому» (shame culture). На її думку, вони характерні, відповідно, для близькосхідно-

європейської та японсько-океанічної цивілізацій. Згідно з версією М. Поповича, в українському 

соціумі домінує теж «культура вини» (головний регулятор поведінки – внутрішнє відчуття вини 

перед богом і перед собою, рішення є внутрішнім, індивідуальним та самостійним поза залежностю 

від того, як до цього поставляться інші, навіть своя група чи свій колектив). Але, говорить 

професор, на периферії українського соціуму, на задвірках, все ж, знаходила собі місце і «культура 

сорому» (відповідальність особистості перед спільнотою, сором перед своїми). Сам М. Попович 

вважає, що різниця між селянами («рустикалами», «посполитими») і козаками полягала в тому, що 

перші, тяжіючи до сімейно-кланової організації, були репрезентантами «культури сорому» 

(«встиду»), в той час як козаки-індивідуалісти – до «культури вини» («провини», «совісті»)
3
. 

Але з цим навряд чи можна погодитися, так як саме християнство становило світосприйняття і 
світовідчуття обох груп (козацтво було куди більше наділене комплексами селянина-сім’янина, 

лишень з додаванням властивого для військового стану гонору – «шляхетності»). Власне селянство, 
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а не козацтво, більше співвідноситься з «культурою вини» (з її концепцією індивідуального 

порятунку грішника), тоді як «культура сорому» має явне співвіднесення з «народно-дружинним 

язичництвом» (колективно-племінне існування). Цей тип культури якраз і домінує на епіко-

героїчній стадії розвитку багатьох етносів. Гомеровські поеми досить яскраво ілюструють тип 

«культури сорому» (пор. з дв-рус. епічним висловом «Мертві сорому не мають!»). Те ж саме бачимо 

і в численних козацьких думах. Тобто козаків XVI-XVII стт. можна віднести з повним правом не до 

носіїв «культури вини», а до носіїв військово-дружинної «культури сорому» з характерною для неї 
категорією «гідність» (що виправдовувало постійні бунти та «рокоші»), а не через притаманну для 

«культури вини» категорію «обов’язок» (перед вельможею, церквою, королем або царем). Отже, 

українська шляхетсько-козацька консорція є власне носієм військово-дружинної «культури сорому і 
честі» (не даремно осмисленої її ідеологами як «Сарматія»). Тільки з перетворенням козаків 

в XVIII ст. в патріархально-родову спільноту (період «Гетьманщини») і подальше «розкозачення» 

українців царською і радянською імперіями призвело до домінування у них раніше периферійної 
«культури вини і совісті», тісно співвіднесеної з християнським світовідчуттям. 

Дані регулятори «сором / вина» не є якимись стабільними та незмінними. Цікаве перетворення 

спостерігаємо в Північній Америці: заснована вона була пуританами з їх зведенням «культури 

вини» до витонченості, а зараз маємо США як апофеоз «культури сорому»: «... Американська 

культура – переважно «культура сорому». В Америці не прийнято бути нещасним. У нас – не 

прийнято бути щасливим»
1. Або, наприклад, Ісламській світ як породження характерної для арабів 

«культури сорому» (з притаманними їй колективізмом і перевагою інтересів групи над інтересами 

окремої людини) переживає ситуацію, коли відтиснута на периферію буття «культура вини» 

проривається до домінації у формі ісламського фундаменталізму і шахідського тероризму. 

Звісно, слід погодитися з твердженням, що якихось конкретних дискретних культур вини і 
сорому не існує, але, базуючись, зокрема, на текстах літератури і культури, деякі конфігурації 
можуть бути вибудовані з тим, щоб визначити: які у тому чи іншому суспільстві домінують 

принципи контролю, що пов’язані як з виною, так і соромом. 

Як відомо, в «культурі сорому» власне соромно не слідувати чітко приписам правильної 
поведінки, соромно не дотримати баланс між різними обов’язками або не передбачити можливих 

випадковостей. Сором – основа моральності. Лише людина, чутлива до сорому, здатна вретельно 

виконувати приписам чеснот. «Людина, яка має сором» (рос. «Человек, знающий стыд»), – так 

кажуть про людину з високими моральними якостями, про людину честі. Прагнення уникнути 

сорому є могутнім стимулом до виконання людиною своїх обов’язків щодо колективу. 

У стародавніх греків аморальною, тобто викликаючою сором, ганьбу (aishros, aishyno початково 

«бридкий, фізично гидкий», найкращий спосіб зганьбити ворога – це знівечити, спотворити його 

труп, «Ілліада», XVIII, 180). Ганьбою, власне, вважалася поведінка, що пов’язана з невиконням 

традиції – «волі богів». Грек більше боявся вигнання з общини (полісу), а не насилля (фізичного 

покарання). Вище благо для гомеровської людини – не блаженство умиротвореної свідомості, але 

радість від «тіме» – «суспільного визнання гідності» («Навіщо боротися мені, якщо могутнього 

воїна шанують не вище, ніж слабкішого?», – запитує Ахіллес, «Ілліада», 9: 135). Вона відчуває страх 

не перед богами (в «культурі сорому» боги не мають нічого проти брехні і неправди, але легко 

виходять із себе, коли їх іменами клянуться «всує», тобто через неповагу до себе), але від оцінки її 
поведінки суспільною думкою – «айдосом». Санкцією айдосу був «немесіс» – суспільне осудження 

(«Встидаюся я троянців!», – виголошує Гектор, йдучи з відкритими очима назустріч своїй загибелі, 
«Ілліада», 22:105; «Я встидаюся здійснених нещасть», – вигукує Геракл після усвідомлення того, що 

він вбив дружину і дітей, і одночасно вирішує залишити собі знаряддя їх вбивства – лук і стріли, бо 

інакше б міг потрапити беззбройним до рук ворогів і ганебно загинути, а також накриває своє 

обличчя плащем, від сорому не наважуючись подивитися на Тезея; Аякс відчуває розпач від того, 

що навіть не може собі уявити як, після всього, що трапилося, зможе в Аїді подивитися в очі 
батькові, «Аякс», 462; того ж погляду вбитих батька і матері соромиться Едіп; Федра соромиться 

слів, які вона виголосила в маячні; Софоклова Деяніра, яка орієнтується на оцінку ззовні, вважає, що 

ганебне діяння, здійснене в темряві, мороці, не накликає на людину ганьби, «Фракіянки», 
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596 наст.). Норми поведінки в «культурі сорому» є неінтеріорізованими, а задані ззовні (символічно 

дані людям Гермесом з волі Зевса) і механізм контролю теж був зовнішнім (наприклад, з боку 

божественних наглядачів – Ериній). 

Відчуття вини як такого в архаїчних людей не було, як і самого поняття «вина», бо якщо 

сором є емоція, то вина є усвідомлення, тобто продукт свідомості і мислення. Якщо сором 

функціонує на несвідомому, рефлекторному рівні, то вина – на свідомому. Як усвідомлення провини 

може викликати почуття сорому, так і почуття сорому призводить до усвідомлення провини. Сором 

в поєднанні з пригніченим настроєм, з приниженням самого себе і меланхолією, також можна 

назвати почуттям вини. Почуття сорому подолати складно, воно завжди нагадує про себе. А ось 

з виною впоратися легше: треба покаятися в гріху – і вас пробачать, і вам полегшає. Сором не 

можна контролювати, а вина може відчуватися дуже довго, але проходити при покаянні. Значення 

покаяння не в визнанні себе грішником, бо це було б занадто просто, а у відмові від того способу 

життя, що приводить до гріха. Грецьке слово metanoia («покаяння») означає «зміна розуму», 

«передумати». Саме з покаяння перед Богом починається перша проповідь апостола Петра після 

сходження («благодаті», «харизми») на апостолів Святого Духа (Діян. 2:38). Першим таким даром 

цієї благодаті є «увага до себе», здатність заглянути всередину себе і відокремити себе, тобто 

Богоподібну особистість, від гріховних навиків, пристрастей, всього, що псує, спотворює, 

безчестить, – і видалити з душі все це з трансцендентною допомогою Святого Духа. Для 

близькосхідно-європейської цивілізації проповідь Христа стала закликом до радикальної зміни 

способу мислення і способу життя, до оновлення розуму і почуттів, до відмови від гріховних справ і 
помислів, до «преображення людини». Вважається, що після смерті, розлучившись з тілом, душа 

втрачає здатність до покаяння, бо її Святий Дух може дати тільки об’єднаним тілу і душі. 
Представники «культури вини» закидають опонентам, що в рамцях «культури сорому» немає 

підстав турбуватися за репутацію, про здійснений вчинок (переступ), доки люди не довідалися. 

І справді, в «культурах сорому» сповідь та замолювання гріхів не перебачаються, навіть перед 

богами, а релігійні обряди, як правило, покликані випрошувати благополуччя. І навпаки, в «культурі 
вини» вина може відчуватися дуже довго, але проходити при покаянні в гріху – вас пробачать і вам 

полегшає. Людина чинить чесно не тому, що її побачать інші, а тому, що на неї дивиться Бог. 

Щоправда, поняття «Бога» тут суто зовнішнє, знаходиться поза самою людиною, – і це 

породжує у людини «культури вини» ситуацію «роздвоєння душі», в той час як для людини 

«культури сорому» Бог не тільки живе в людині, а й тотожний з нею (наприклад, кожен японець – 

це втілення якогось із сотень тисяч божеств-«камі», еллін – це нащадок богорівних героїв тощо). 

Почуття сорому – притаманне лише людині, є проявом людської природи, в той час як провину, 

хоча б на найпримітивнішому рівні, усвідомлюють і тварини. Навіть у близькосхідній духовній 

традиції (див., наприклад, Буття, 3:7-11) власне сором є одним з головних екзистенціалів як 

відокремленості людини від решти природного світу і від світу трансцендентного, так і залежності 
від них. Тільки коли з елліністичних часів важливим стає мотив вчинку, тоді відбувається 

трансформація архаїчного почуття сорому-осквернення-нечистоти (страх перед ним – «міазма», 

очищення – «катарсис», відповідальність – родова і в поколіннях) в почуття вини-гріховності-
переступу (з відчуттям «страху Божого», звільнення – «покаяння», відповілальність – індивідуальна 

і «син не несе відповідальності батька»). 

Опоненти «культури вини» зазначають, що в ній, поряд з моральними високими подвигами, 

з причини орієнтації, що «до Бога – далеко, а до царя/володаря/поміщика – близько», 

породжуються й нігілізм, лицемірство. Одночасно з цим палюче відчуття вини частково 

знімається шляхом «перенесення» її у власній фантазії на кого-небудь ще – «єретиків», 

«язичників», «іновірців», «іншу расу», «інший клас», «інший гендер»… А в деяких моментах, 

внаслідок чисельних травмуючих подій і терору влади, міжрелігійних, світових та громадянських 

воєн, коли було остаточно «вбито совість» культури, руйнується й сама «культура вини» й на її 
місце прийходить «культура страху». Вона логічно народжується тільки з почуття вини як 

поєднання страху, аутоагресії (покарання самого себе, самоприниження, самобичування, суїциду) 

і пошуків захисту від цієї внутрішньої агресії. Закономірним породженням страху є прагнення до 

порядку, до самообмеження себе, до контролю над собою через терпіння, страждання, смирення 

(«Бог терпів – і нам велів»), щоб не наробити зайвого, будучи нажаханим видовищем 

онтологічного провалля навколо себе. Страх є логічним наслідком росту раціоналізації 
почуттєвості у суспільстві, метою якого є подолати або поставити під контроль афективну 
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поведінку. Страх культивується на рівні суспільства, він не тільки не розвіюється з розвитком 

суспільства, а навпаки – ретельно культивується. Від жаху перед вторгненням у суще якихось 

ірраціональних сил, трансцендентних сущому, людина і суспільство ціпеніють, стають 

безвольними об’єктами для маніпуляцій з боку носіїв «фундаментальних цінностей». Наприклад, 

саме таке ми спостерігаємо на прикладі сучасної Росії: «… Найбільшим страхом росіянина є … 

Боязнь начальства. Начальство і панічний страх перед ним – причина загальноросійського стресу і 
багатьох фобій, що проявляються у постійній напрузі та емоційних зривах на оточуючих, на 

дружинах і дітях і, зрештою, в алкоголізмі. Фраза «Тебе до начальника» викликає у російської 
людини паніку, тремтіння ніг, мямління і неможливість логічно мислити… Століттями російські 
мужики мнули шапки перед поміщиком, а на запитання: «Які у вас проблеми?», завжди вперто 

відповідали: «Та нічого. Не турбуйтеся». Боягузство привернути увагу начальства, сказати щось 

зайве … – стали візитівкою російської історії. «Головне, щоб начальство не помітило»… Люди 

вбивають один одного просто через страх протирічити начальству. І з почуттям виконаного 

обов’язку ця, широкої душі людина, простий російський зварщик Сєрьога, під «водочку» 

дивитися новини, сварить уряд і «жидів» за те, що «такую страну про…али»…»
1. Страх вбиває 

власний розум жертви («радянської людини», «русского человека»), замінюючи його соціальною 

програмою поведінки («кодексом будівника комунізму», «правилами громадського співжиття», 

«правилами поведінки радянської людини за кордоном», рос. «русским способом мысли» тощо), а 

також дозволяючи будь-яким стороннім «паттернам» володарювати над її розумом, тілом і долею, 

визначати «параметри щастя», «печалі» і навіть закладати певні прагнення, вигідні для 

ляльководів. Ось, наприклад, відомі фрази з радянського дитинства, що й досі культивуються 

в «русском мире»: «Вчися як слід, а то виростеш двірником (варіант: будеш свиням хвости 

крутити)», «Вступай до інституту, бо інакше заберуть в армію», «Не спіши звільнятися з роботи, 

бо можеш не знайти нову», «Працюй за трудовою книжкою, бо інакше буде мала пенсія», 

«Народи дитину, інакше на старості не буде кому води подати» тощо. 

Але цей порятунок від хаосу реальності, який пропонує «культура страху», є несправжнім, 

ілюзорним, переходить в стан втрати особистістю себе і перетворення людини на типового індивіда, 

за якого вирішують все інші (поміщик, партія, Путін). Найпростіше «комплекс жадоби порядку» 

реалізується у потребі диктатора (царя, фюрера, лідера) як впорядковувача, розраджувача та 

утішителя, хоча диктатор часто і є причиною народження і актуалізації цього страху. 

Щоправда, як говорять філософи-екзистенціалісти, «страх перед ніщо» стає все ж таки й 

можливістю для людини отримати доступ до «справжнього буття». Для цього треба приймати 

реальність такою, якою вона є насправді, вибираючи справжність життя: «… жити саме і означає 

відчувати себе тим, хто гине, лише визнання цієї правди приводить до себе самого, допомагає 

набути свою справжність, вибратись на твердий ґрунт. Інстинктивно, як потопаючий, людина 

шукає, за що вхопитись, і погляд її – трагічний, останній та гранично чесний – впорядковує сум’яття 

її життя. Єдино справжні думки – думки потопаючого. Все інше – риторика…, внутрішнє 

фіґлярство. Хто не відчуває, що дійсно гине, той загине обов’язково – він ніколи не знайде себе, 

не зіштовхнеться зі своєю справжньою суттю» (Х. Ортега-і-Гассет, «Повстання мас»; цит. за:
2
). 

І такі моменти спроб виходу з «культури страху» в історії Росії були – і коли вона повстала 

проти терористичної диктатури більшовизму в 1918 р., і коли в роки «великої вітчизняної війни» 

в умовах загрози загибелі мобілізувала свій дух на боротьбу з гітлеризмом… Але, не дивлячись на 

ці здвиги величі духу у екстремальних умовах, буденна свідомість росіянина залишилася 

поневоленою «культурою страху», змирилася зі складністю життя – переміг саме 

екзистенціаліський принцип «навчитися жити за умов свого страху», гальванізуючи себе тільки 

пристрастю (ненавистю та задрістю) до окремих предметів – буржуазії, партноменклатури, 

«піндосів», євреїв чи «жидобандерівців». 

Аналогічне завдання перетворити українців в істот «культури страху» ставили перед собою 

режими Кучми та Януковича і тепер продовжує Кремль, нагнітаючи страх постійною загрозою 

розгорнутої інтервенції, диверсійних рейдів, спалахами сепаратиських шабашів, «точковими» 

знищенями не лише знакових особистостей, але й звичайних патріотів тощо. 

                                                      
1
 Кузнецов, А. (2013). Премудрые пискари, Восточная Фаланга. <http://falangeoriental.blogspot.com/2013/01/ 

blog-post_25.html> (2018, травень, 30). 
2
 Кулик, О.В. (2011). Хаос та страх. Філософія і політологія в контексті сучасної культури, 2, 230-231. 
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Опонентами «культури сорому» ігнорується така важлива її складова як честь (гідність; рос. 
«достоинство»; греч. αξιοπρέπεια, axioprepeia, латин. dignitatem), від якої відреклася царсько-
опрична Московська Русь і яка так була важлива як для князівсько-дружинної Київської Русі, так і 
козацько-шляхетської України. Тому істинним порятунком від десуб’єктивізуючої «культури 
страху» є саме культивування «культури сорому і честі», бо ці почуття базовані на більшій мірі 
далекоглядності і розважливості, на відміну від спонтанності почуття страху. 

Можуть на це зауважити, що поняття сорому, вини, гріха теж можуть розглядатися як більш 
тонкіші форми репресії, як різновиди страху. Але тільки сором, який виходить «зсередини людини» 
і пов’язаний із самоствердженням і самоповагою (неодмінно перебуваючими перед поглядом, 
судженням Іншого), сприяє її перетворенню з об’єкта в суб’єкт, здійснює її соціалізацію. В умовах, 
коли вітальна почуттєвість в теперішньому суспільстві постійно пригнічується і людина 
в психологічному плані опиняється не стільки з драматичним надлишком переживань, пристрастей і 
потягів, скільки з їх трагічним дефіцитом (аж до появи т.зв. «синдрому вигорання душі» та 
штучного їх «розпалювання» дискурсами насилля, збочень, жахів тощо), роль сорому стає найбільш 
значимою для розкріпачення почуттів, для спонукання до «переоцінки цінностей», до того, щоб 
вільно і цілковито бути самим собою. 

Власне завдання тепер полягає у поверненні українців до відсунутої на периферію «культури 
сорому», до її принципів «гідності», до виховання українців в екстровертній, корпоративно-
солідарній та героїко-моральній домінанті, базованій на дусі «змагальності» (дв.-грец. «агону») та 
прагненні до слави (наприклад, аналогічно до спортивно-олімпійських уявлянь стародавніх греків, 
перемога збірної команди України вважається не перемогою окремих людей-учасників команди, а 
всієї країни, в той час як поразка – виключно є індивідуальною ганьбою учасників команди). 
А за отриману для народу славу отримується індивідуальна честь. В цій ситуації територія АТО-
ССО стає материзною формування в середовищі українців «культури сорому та честі», як колись 
козацька вольниця («Україна») на межі зі Степом була территорією формування козацької 
«культури сорому та честі» і надалій йшло накидування її на територію всієї Південної Русі 
(перетворення на «Велику Україну»). Отже, зараз Україна набуває власне статусу консорції 
«дружинної групи» (Gefolgschaft) зі своєю «богинею-покровителькою», де вічевий Майдан (іран. 
«коло») виступає як «Новий Акрополь» («поліс» – «місто», «держава», «територія»; «акро» – 
«верхній», «крайній»), а її «богиня» – сором’язлива Афіна Демократія як «співучасть народу у своїй 
власній долі» (Артур Мюллер ван дер Брук). 

Природно, «комплекс провінційності» («меншовартості») неможливо видалити, 
нейтралізувати або компенсувати штучними комплексами величі за допомогою суб’єктивного та 
обмежено емотивного приниження чужого, як це закликав здійснити Дм. Донцов: «... Помилка 
Донцова була все ж в тому, що... хоча прив’язував на словах до історичних традицій українського 
народу та його героїчної психології з минулого, на ділі ж приводив до посіву чужого українській 
ментальності тоталітарно орденського одностороннього волюнтаристського і ірраціонального 
політикуму»

1
. Нібито, Дм. Донцов і його «Вістник» культивували все той же «комплекс 

провінційності», але тільки «західний» його варіант. Проте, «донцовщина» була, все ж, спробою, 
хоч і не вдалою, адекватної «відповіді» на «виклики» індустріально-тоталітарної епохи, і таким 
чином, продемонструвала силу і саму спрагу української нації до існування. 

Отже, головною програмою нинішнього побутування українців буде повернення всієї 
багатогранної системи української «культури сорому та честі», тобто «українського міфу» як 
такого2

. 
Адже у кожній культурі є великі можливості, що залишилися нерозкритими, що 

не усвідомлені і не використані протягом усього життя даної культури. Ці «нереалізовані 
можливості» хоча й забуті, але досі, як вказував Мартін Хайдеггер, «живуть в мові», який є «домом 
Буття». Це ж стверджує Юрій Лотман: «... Одночасно семіотичний простір постійно викидає з себе 
цілі пласти культури. Вони утворюють шари відкладень за межами культури і чекають свого часу, 
щоб знову увірватися в неї, настільки забутими, щоб сприйматися як нові»3

. Ця «реалізація 

                                                      
1
 Камінський, А. (1998). З історії етнопсихології українства (Комплекс провінційності та його відгомін). 

Народна творчість та етнографія, 1, 25. 
2
 Квіт, С. (1994). Нова літературна дискусія? Українські проблеми, 3, 77. 

3
 Лотман, Ю.М. (1992). Культура и взрыв: Внутри мыслящих миров. Статьи. Исследования. Заметки (1968-

1992). Москва: Прогресс, 176. 
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нереалізованих можливостей» збігається з розумінням прогресу за Миколою Данилевським, який 
визначав сутність його не в єдиному лінеарному напрямку, а в тому, щоб «обійти» все «поле» 
варіантів культурно-цивілізаційного розвитку у всіх його напрямках1

. У синергетиці таке 
відновлення системної стійкості за рахунок периферійних ресурсів називається «правилом 
надлишкової різноманітності». По суті справи, цей підхід повністю збігається з розробленим, 
наприклад, джайнскими мислителями Індії «вченням про неоднобічність» («анекантавада»). Якщо 
говорити зовсім спрощено, воно зводиться до того, що дійсність нескінченно складна і 
відкривається людині в світлі тих чи інших завдань, які вона перед собою ставить або які задані їй, 
наприклад, зверху. Кожна така задача показує певний вимір буття, світ і кожну окрему річ в ньому 
під певним кутом зору. Більш того, будь-якій задачі відповідає свій особливий спосіб пізнання, а 
цьому способу, у свою чергу, відкривається свій універсум. У сучасній епістемології ця позиція 
іменується онто-гносеологічним плюралізмом. І вона, в усякому разі, нітрохи не менш законна 
в застосуванні до тієї чи іншої релігії, традиції або культури, ніж будь-яка інша. 

Свого часу українці пережили такий проект «реалізації нереалізованих елементів культури», 
коли Тарас Шевченко як «культуртрегер» занурив всю націю у стихію Активної Уяви, став її 
шаманом-«терапевтом» («Великим Кобзарем»), відкриваючи для українців можливість «вільного 
польоту» не в політиці (як це пропонував стародавній грек Алківіад, учень Перікла та Сократа), а 
в єдиному, не знаючому часових та територіальних кордонів четвертому вимірі – Культурі. 
Міфотворець Тарас Шевченко здеміургував такий світ, що вся наша ментальність базується на 
персональному словнику його «нюансованої деміургії», запозиченому з легенд, фольклору та 
авторської уяви. І тому Тарас Шевченко став для українців дійсно Великим Національним Поетом, 
бо здійснив ту місію, яку приписує всім таким творчим особистостям Федеріко Гарсіа Лорка, а саме 
– одухотворив націю в буквальному розумінні – «подарував їй душу»

2
. В тому числі, Тарас 

Шевченко показує нам в різних екзистенційних аспектах не малороса Російської царської імперії, а 
автентичного українця: «як» його сформувало минуле і «що» він собою являв і являє»

3
, і цим 

об’єднав нас у «духовну спільність» (англ. «community of spirit»). 
Так, мистецтво здатне створити альтернативну реальність і дає можливість їй просочиться 

зі світу уяви, ірреального у світ реальний («деміургічна нюансована нарація» за типом «Тльон-
Укбар» Х.Л. Борхеса)

4
. Ідеальні зразки таких творів наявні у жанрі «фентезі» (література, малярство 

і кінематографія) та окультних вченнях «нью-ейдж». Здавалося б, нереальні, ці світи всотуються 
у реальність та видозмінюють її. Відбувається своєрідна «експансія ірреального». Людина ще 
не погодилася з новим виміром, але їй пропонують мислити в певних термінах – і, зрештою, як світи 
«Космічних війн», «Гри престолів» та «Володаря перстенів», так і езотеричних вчень, стають 
реальними світами, їх «життєві цінності» вростають в образи буття, роблять його реальним для 
інших, вступають у космогонічну боротьбу з інерцією наявного буття. Іншими словами, 
відбувається настанова знаного методолога Г.П. Щедровицького про те, що слід будувати свій 
ідеальний світ і в ньому жити, бо насправді люди живуть не в світі природи, не в світі об’єктів, і 
навіть не в світі соціальних відносин, а кожна людина розбудовує простір мислення та діяльності і 
в ньому замешкує5

. 

Тому не дивно, що поезія Празької школи, групи «Танк», донцовський «Вістник» і дитячий 

журнал «Дзвіночок», просвітницько-спортивні організації «Просвіта», «Сокіл-Батько», «Пласт» та 

ін. для молодого покоління східних галичан міжвоєнного періоду створили ту реальність 

національної гордості і честі, яка мобілізувала їх до лав ОУН- УПА для боротьби за «Українську 

Самостійну Соборну Державу»... Нині процес занурення українського обивателя в світ активної 
уяви триває. Письменник Юрій Андрухович з товаришами (письменницька група «Пси святого 

Юра» і їх журнали «Четвер», «Потяг 76», «Ї» та «Київська Русь») створили образ «Європейської 
України» як частини такої собі середньоєвропейської «Землі Франца-Йосипа III»: «… Нам … 

не потрібна Європа реальна, вона потрібна бізнесменам, людям речової культури. Ми здеміургували 
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свою Європу… Так колись Аксьонов написав «Острів Крим», де Крим не був захоплений 

більшовиками, а лишився незалежним. Так ми зорієнтовані на острів Європа…, де все ще існує 

Австро-Угорщина, де править який-небудь Франц-Йосип ІІІ… Деміургійне роблення пропонує 

читачеві свій текст поза суспільними текстовими конвенціями. Віртуальне розмаїття можливих 

світів пропонує довіритись не конвенції (правилам гри), а власному свавіллю. Тут відкриваються 

обрії ніцшеанського бога власного світу, деміурга замкнених на персональну, не опосередковану 

соціумом, волю текстових практик»
1
. І в цій «острівній Європі» віддається перевага літературному 

міфові про Україну як країну хаосу, свободи, батьківщини барокко та органічного постмодернізму2
. 

І якщо Євромайдан 2013-2014 рр. таки зреалізував на практиці омріяний український митцями 

кінця ХХ-початку ХХІ ст. образ «України на Острові Європа», то нові кризові реалії і нові глобальні 
виклики ставлять перед українським творчим духом завдання змалювати такий ідеальний образ 

нового майбутнього України, в якому українцеві захочеться реалізувати свою екзистенцію «тут 

і зараз». 
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Julia Ippolitovna Solntseva during her work on the film «How the Steel Was Tempered» at Kyiv 

Film Studios (feature film studio): the preconditions of creation and the previous stage of work 

of the script writer and the film director tandem of J. Solntseva – М. Vinjarskyj were told about; 

the role and the place of each participant of this creative tandem were found out; out-of-the-

way pages of work of the scriptwriter and the film director tandem of J. Solntseva – М. Vinjarskyj 

on the movie «How the Steel Was Tempered» were reconstructed; the main reasons 

for termination of the work on this film project were named. 
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Despite the references on personal life and career of famous actress and film director Julia 

Ippolitovna Solntseva (7.08.1901, Moscow – 28.10.1989, Moscow) (in most cases in respect 

to O. Dovzhenko) in the publications by S. Trymbach
1,2,3,4

, R. Коrogodskiy
5
, М. Shchudrya

6,7,8
, 

L. Cherevatenko
9,10

, V. Маrochko
11

, V. Popyk
12,13

, Т. Derevyanko
14

, V. Ageeva
15

, V. Prigorovskiy
16

, 

E. Sverstyk
17

, V. Кudin
18,19

, V. Мyslavskiy
20

, O. Bezruchko
21,22,23

 and others, we can acknowledge that 

Ukrainian art historians in fact did not research the creative work of J. Solntseva during her work on the 

film «How the Steel Was Tempered» at Kyiv Film Studio (Kyiv Movie Factory) remains unknown. 

The art director of the O.P. Dovzhenko Kyiv Feature Film Studio in his speech at the party and 

production conference in early 1941 the Studio, spoke against the phenomenon of two film directors 
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working on one movie, common in the Soviet cinematography in the second half the 1930ies, which, 

according to him even led to the appearance of a problem of co-film directors: «As a rule, a film director 

should be single, and we now have co-film directors, because we have recently faced the need to enhance 

our production; there are no film directors, we cannot charge one person with a movie, and it always seems 

to us that one plus one is two, or, maybe, one and a half. It is much better to entrust short movies to 

an individual film director, and we’ll see what exactly he did independently for, when two people work, it’s 

impossible to know who is really better»
 1
. 

Although, in the middle 1930ies, O.P. Dovzhenko did not object against the script writer and film 

director tandems of debutant film directors on the Kyiv Movie Factory. One of such creative tandems 

consisted of his wife, the actress Julia Ippolitovna Solntseva, famous for that time, and the graduate 

of the S.M. Eisenstein Film Director Workshop, Мychajlo Borisovich Vinjarskyj (21.11.1912, 

Bobrynets, Yelyzavetgrad province (now – Kropivnitska Oblast) – 30.03.1977, Kyiv), who, after 

graduating from the Higher State University of Cinematography (VGIK, now – Russian State University 

of Cinematography named after S. Gerasimov) came to work to the Kyiv Movie Factory in order to shoot 

his debut movie. 

М. Vinjarskyj met J. Solntseva in summer 1935 during the production practice on the movie 

«Aerograd». In 1936–1937, the creative tandem of J. Solntseva – М. Vinjarskyj was jointly working 

in the inclusion of the script of «Visunska Republic», dedicated to «one of the extraordinary bright and 

heroic episodes of the struggle of the working Ukrainian peasantry against the Denikin regime 

for the Soviet power», to the thematic plan of the Kyiv Movie Studio
2
. 

On June 27, 1937 N. Ratmanska informed in her article «Honorary work» that «our Studio had 

the honor to shoot the movie «How the Steel Was Tempered». It is a honorary work which should be 

performed excellently by the Studio»
 3
. 

In the Soviet times, the permission, and, most importantly, the duty to do honorary work was given to 

the best professionals, and among them were the Honored Artist J. Solntseva and the young film director-

activist М. Vinjarskyj. So, in the second half of August 1937, according to the report in the main Ukrainian 

newspaper for youth «The Komsomol member of Ukraine» by Semen Getz, «the party committee discussed 

the issue of young film directors, having nominated for a team of five persons, whom, as to two debutants 

from the Dovzhenko Studio (J. Solntseva, М. Vinjarskyj) the directorate promised to charge with 

the responsibility to shoot the independent movies. Although, no nominees except Solntseva and Vinjarskyj 

(The Main Administration of Film and Photo Production charged them with the production of the movie 

«How the Steel Was Tempered») can start their work… for scripts are absent»
 4
. 

After O.P. Dovzhenko Laboratory of Film Directors was closed, Solntseva and Vinjarskyj tried 

to start shooting their own movie «How the Steel Was Tempered» within the new creative and art 

association, the School for preparation of young film directors headed by G.D. Zatvornytskyj. 

In 1937, instead of movie schools closed in 1937 at the Kyiv Movie Studio, the new director 

S.L. Orelovych, who replaced P.F. Nechesa, who, essentially, was opening these schools, allowed 

G. Zatvornytskyj to develop for the education department of the «Ukrainfilm» Trust a project of a school 

for training young film directors
5
, where Glib Zatvornytskyj was the art director of the so-called trainee 

film directors (graduates of KDIK and VGIK, the O.P. Dovzhenko Laboratory of Film Directors and 

the I. Kavaleridze Brigade (Laboratory) of Film Directors) during the preparation of shooting the debut 

short or the first full-length film, in particular, the film «How the Steel Was Tempered»
 6
. 

In no small measure due to arrest of the managements of both the Kyiv Movie Studio (Pavlo 

Nechesa, Semen Orelovych) and the «Ukrainfilm» Trust (Mark Tkach and the others), all scripts were 

many times remade because every new director was afraid to start shooting a film earlier led by his arrested 

predecessors. 

Demyan Semenov, the new director of the Kyiv Movie Studio, stated in his program article «Our 

tasks» of October 11, 1937, that «in 1938 we are trying to release such a production on screens, «How 

                                                      
1
 Рос. держ. архів літератури і мистецтв, Ф. 2081, Оп. 2, Спр. 62, Арк.18. 

2
 Ткач, М. (1937, январь, 22). На пороге 1937 года. Кино. 

3
 Ратманська, Н. (1937, червень, 27). Почесна робота. За більшовицький фільм. 

4
 Гец, С. (1937, серпень, 22). Вирощувати майстрів радянського кіно. Комсомолець України. 

5
 Орелович, С. (1937, червень, 27). Про режисерів-дебютантів. За більшовицький фільм. 

6
 Затворницький, Г. (1937, вересень, 04). Шлях творчого зросту. За більшовицький фільм. 
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the Steel Was Tempered» (by directors Solntseva and Vinjarskyj). The script is ready; the director’s draft is 

finished»
 1
. 

In the second half of December 1937, i.e., when, according to G. Zatvornytskyj, this film must have 

already been in progress within the work of the School for training young film directors
2
, the all-USSR 

newspaper «Kino» published an article dedicated to the anniversary of death of M. Ostrovskyi, where, 

in particular, A. Maksimov stated that M. Ostrovskyi participated in work on the script within his lifetime, 

but only one year after his death, «the film director J. Solntseva starts working on the film based on a book 

by M. Ostrovskyi’ on the Kyiv Movie Studio ‘Ukrainfilm’»
 3
. 

So, as we see from the context of the aforementioned article, Moscow regarded J. Solntseva 

as the only film director of this movie, and М. Vinjarskyj, respectively, was a co-director, or, in modern 

terms, the second film director. We should mention that the same distribution of roles in the creative 

tandem of J. Solntseva – М. Vinjarskyj was also in their previous film project «Visunska Republic». 

The management disliked both scripts, by M. Ostrovskyi and by J. Solntseva – М. Vinjarskyj, so, 

in order to shoot a politically significant film, the debutants received help represented by the experienced 

playwright Isaak Emmanuilovich Babel, «The studio has been working on the production of «How the Steel 

Was Tempered» for a rather long time so far. But the absence of a high quality script was an obstacle. 

At last, the decision was made to engage the writer I. Babel to work on the script»
 4
. 

But even this did not help to finish the script until November 25, 1937, according to the agreement 

with playwrights. Even in the second half of January 1938, the script wasn’t finished. Skyba, the author 

of the article «Stop delaying» named the guilty ones, not only J. Solntseva and М. Vinjarskyj, but 

the director D. Semenov who «called Babel only once by telephone and was content with that»
 5
. 

The critic notices were effective, so, already on February 13, 1938, according to Ie. Lokshyna, 

the script was already finished and, moreover, the film directors J. Solntseva and М. Vinjarskyj even 

performed auditions: «I was reading the script of «How the Steel Was Tempered» with great pleasure, and 

was even more pleased by watching the auditions. But I should say honestly that pace of the film «How 

the Steel Was Tempered» pre-production is rather inert»
 6
. 

Although, the last phrase about the rather inert pace of pre-production and even the name «Stop 

delaying» indicated the rather unsatisfactory condition of the film «How the Steel Was Tempered» pre-

production. 

On March 5, 1938, Kogorodskyi, the director of the planning and economical department of the Kyiv 

Movie Studio stated in his article «For what the Studio will fight in 1938’ that the Movie Studio 

management had recently prepared a new project of the production plan for 1938, lacking all projects which 

as of early 1938 had no scripts tested, i.e., finally approved by the management, «Thus, in 1938, it is 

planned to release seven full-length sound feature films, including «Shchors», «The Bolsheviks», «How the 

Steel Was Tempered»…»
 7

. In March 1938, the script of «How the Steel Was Tempered» was finally 

approved on all levels and was included into the production plan of the Kyiv Movie Studio for 1938. 

In headlines and during speeches at numerous meetings and conferences, party and cinematography 

leadership of all levels actively supported the launch of films by young and promising film directors, but 

in reality, in the terrible times of repressions everyone was afraid to take responsibility for the final 

approval. This was the reason why more and more obstacles, as for «improvement» and «final revision», 

were created. We would like to note that in the second half of the 1930ies, numerous revisions of scripts 

both by young film-makers and by acknowledged artists were very frequent. 

With regard of high (and in most cases, even self-defeating) responsibility artists (script writers, 

associate producers, etc.) for their own works (scripts, films) in the USSR of those times, Julia Solntseva 

and Мychajlo Vinjarskyj were repeatedly rewriting first the literary script, and then its film version with 

a wish to take into account the remarks of cinematography and party officials of all ranks. Being 

the individuals maximally close to Oleksandr Dovzhenko, they saw that even he had to remake the script 
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4
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5
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6
 Локшина, Є. (1938, лютий, 13).Припинити відставання. За більшовицький фільм, 13 лютого. 

7
 Корогодський (1938, березень, 05). За що боротиметься студія в 1938 р. За більшовицький фільм. 
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of «Shchors» many times – a movie ordered by Stalin himself. Changes and revisions, sometimes really 

considerable, were made even during the filming process, for example, as in the scene where Mykola 

Shchors is dying. 

In a newspaper «For the Bolshevik Film» by the Kyiv Movie Studio, the script writers Vinjarskyj and 

Solntseva were requested to finish their work on a politically topical production, «The inadmissible 

procrastinating of work on the script because of both Solntseva and c. Vinjarskyj, should be immediately 

removed. If such work pace on the movie remains, it will raise doubts concerning the movie completion 

in this year»
 1
. 

The doubts appeared to be righteous – the film «How the Steel Was Tempered» was not shot by 

the film director tandem of Julia Solntseva – Мychajlo Vinjarskyj neither in 1938, as it was planned, nor 

later. It happened in no small measure due to the argument between J. Solntseva with І. Babel, which can 

be found out from one denunciation by a «secret employee» of People’s Commissariat of Internal Affairs, 

disclosed by V. Popik, «Babel and Solntseva, working together on the script of «How the Steel Was 

Tempered», disagree and slander each other»
 2
. 

It is rather surprising, for, according to another unclassified document of the Branch Record Office 

of the Security Service of Ukraine, Julia Solntseva has known Isaak Babel for a long time, and rather well, 

«The circle of her close acquaintances included: I. Babel, K. Zelinskyi, E. Shub, N. Shengelai and the 

others»
 3
. 

As it was found out after declassification of a part of documents from the registration document case 

«Zaporozhets» for O.P. Dovzhenko, J. Solntseva was supported not only by her husband but also by 

the director of the Soviet Cinematography, Boris Zakharovych Shumiatskyi. A special investigative agent 

of the 5
th
 division of the 2

nd
 Main Directorate for State Security department, Senior Lieutenant of State 

Security Podolskyi in «Operative report on J.I. Solntseva of January 24, 1939», was drawing 

the management attention to the report of one «secret employees», judging from the report context, a film-

maker of the higher rank, who noted that «recently (in 1936–37) I have been repeatedly observing 

Shumiatskyi’s exclusive benevolence to Solntseva. For example, only at his personal assistance, Solntseva 

was assigned the independent associable producer of the movie «Visunska Republic», and then (after 

the removal of this subject from the plan), of the movie «How the Steel Was Tempered». This project 

remained implemented as well because in March 1938 it was also removed from the plan»
4
. 

The film project «How the Steel Was Tempered» was closed in March 1938 in connection with 

dismissal, arrest and shooting of the director of the Soviet Cinematography, Boris Zakharovych 

Shumiatskyi, and arrival in early 1938 a new director of the Cinematography Committee at the Council 

of People’s Commissars of the USSR Semen Semenovych Dukelskyi, who was afraid of implementing 

projects started by his predecessor, who turned from the al director of the Soviet Cinematography into the 

«public enemy» in a twinkling of an eye. 

Thus, the script writer and the film director tandem of J. Solntseva – М. Vinjarskyj, despite 

of the support of О. Dovzhenko, who was at that time in favor of the almighty master of the USSR I. Stalin, 

was unable to shoot both movies, «Visunska Republic», and «How the Steel Was Tempered». 

Due to the unclassified reports from the Branch Record Office of the Security Service of Ukraine, 

it is possible to define time limits of the creative tandem of J. Solntseva – М. Vinjarskyj: «During 

the production of «Aerograd» and until 1938, Solntseva was working together with M. Viniarskyi – 

the cinematography university graduate who was very close to her»
 5
. 

After breaking of the script writer-film director tandem of Julia Solntseva – Мychajlo Vinjarskyj 

in 1938, J. Solntseva switched to work in a film «Shchors» by О. Dovzhenko, and became a co-director 

(the second director) of her famous husband’s outstanding film in the very beginning. 

Further, Julia Ippolitovna Solntseva shot, both in collaboration with her husband and independently, 

documentaries and feature films, for which she was awarded with the title of People’s Artist of the RSFSR 

(1964), the title of People’s Artist of the USSR (1981), became a laureate of the State (Stalin) Prize (1949) 

for the film «Michurin» (in collaboration), was awarded with the order of Badge of Honor, the medal 
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«St. Mark’s Golden Medal» (1975) for her participation in design of the film-book «The Earth»,  

and O.P. Dovzhenko Golden Medal for the film «The World in Three Dimensions» (1980). 
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ЧАСТИНА 2: ХУДОЖНІ МОЖЛИВОСТІ ЗВУКУ 

В КІНО; МОНТАЖ, ПРОСТІР ТА ЧАС 

Serafym Zheliezniak 
Kyiv National University Of Culture and Arts, Ukraine 

EVOLUTION OF CINEMA EXPRESSIVE MEANS. 

PART 2: ARTISTIC CAPABILITIES OF SOUND IN FILM; 

MONTAGE, TIME AND SPACE 

The article raises issues on the use of sound as an artistic tool for creating an accomplished film. 

A history of introducing sound in cinema, preconditions for its appearing and difficulties that 

prevented transiting cinema to sound era are carried out. Directors’ reaction on sound cinema is 

depicted, as well, and approaches to use of sound in films as an independent artistic tool are 

outlined. Typology of sound in audiovisual works is presented and its functions are listed in this 

article. Next, features of montage as the main means for film constructing are considered. 

General stages of montage development, inventions of leading directors that affected current 

filmmaking practice and shaped editing rules are laid out. Interaction of montage with time and 

space in the film is defined. Classification of main types of time and space in cinema is 

presented. 

Keywords: sound in film, appearing of sound in film, use of sound in film, functions of music 

in film, history of montage, rules of montage, time and space in film. 

Типологія виразних засобів кіно (продовження) 

Звук як художній засіб в кіно 

Звук в кіно на початку використовувався лише як технологічна новинка, доповнення 

до кіноряду. Особливо таку ситуацію зумовили складнощі, які були викликані браком розвиненої 
техніки для запису та редагування звуку. Проте поступово режисери та продюсери почали 

усвідомлювати значення звукової доріжки, її вплив на загальну емоційну силу кінотвору. Почали 

з’являтися різноманітні прийоми та методи саме художнього використання музики, шумів, мови. 

Впродовж історії кіно було застосовано безліч підходів до використання звуку в кіно, які 
сформували його як повноцінний художній засіб. 

Хоча, слід зауважити, що техніка для запису та відтворення звуку з’явилася раніше 

за кінотехніку. Перший фонограф Едісона, який дозволяв записувати та відтворювати звук, був 

винайдений ще у 1877 році, а сам процес запису звуку (точніше візуальної фіксації звукових хвиль на 

носії) за допомогою пристрою «фоноавтограф» був представлений у 1857 року. Процесом поєднання 

звуку та зображення займалися ще із самого початку кіно. Були винайдені та запатентовані різні 
прилади й системи синхронного відтворення та запису звуку та зображення, наприклад У. Діксон 

із самого початку намагався поєднати кінетоскоп із фонографом, про що пише Д. Паркінсон1
. Один 

із радянських кінознавців навіть згадує епізод із свого дитинства, коли він допомагав механіку 

в німому кінотеатрі та став свідком його пристосувань для озвучення фільму під час його показу: той 

стояв за екраном, та підручними засобами відтворював синхронно деякі шумові ефекти, що мали 

місце в кадрі (так він воду озвучував тертям щітки, кроки – своїм крокуванням по сцені тощо). Проте 

було декілька причин, що заважали ввести звук в кіно. По-перше, часті розриви плівки, що 

ускладнювало синхронізацію готової фонограми на сторонньому носії (наприклад, грампластинці). 
По-друге, недостатня гучність для середніх та великих кінозалів. 
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Через кризу компанія «Уорнер Бразерс», аби привернути публіку та відновити прибуток, 

почала експериментувати зі звуком в кіно. Першою повнометражною роботою стала стрічка «Дон 

Жуан» (1926), яка супроводжувалась оркестром, записаними за допомогою системи «Вітафон»
1
. 

Далі у 1927 році «Уорнер» знімають «Співака джазу». Фільм також був німим, в ньому 

використовували діалогові титри; записані були музичні номери головного героя, проте дійсною 

несподіванкою стала фраза, яку спочатку хотіли викинути. Це момент, коли після виконання 

на початку фільма свого номера герой Ола Джолсона каже: «Ви ще нічого не чули!». 

Життєподібність ситуації та звучання мови на екрані перевела стрічку в нове русло. Д. Паркінсон 

пише: «(Це – С. Ж.)… створювало у глядача відчуття, ніби він підслухав реальну розмову, і тим 

самим глибше занурювався в дію фільму»
2
. 

Історики кіно часто розділяють прихід звуку на три етапи: німі фільми із записаним музичним 

супроводом, частково звукові фільми та повністю звукові фільми. Отже, «Співака джазу» можна 

віднести до частково звукових, а перший повністю звуковий фільм «Уорнер Бразерс» зняли 

в 1928 році – «Вогні Нью-Йорку». 

Виробництво звуку до перших звукових фільмів мало чіткі технологічні обмеження, оскільки 

перші мікшерські пульти з’явилися у 1931 році. Також на знімальних майданчиках інженери 

боролися із шумом кінокамер – поміщали їх в спеціальних ізолюючих боксах. 

Однією з перших реакцій на прихід звуку в кіно стала «Заявка», підписана С. Ейзенштейном, 

В. Пудовкіним та Г. Александровим3
. У ній йшлося про те, яке використання звуку на думку 

режисерів становить небезпеку для кіно, а яке навпаки призведе до розкриття нової грані мистецтва. 

Автори наполягають на роль звуку, яка розкриває «основний засіб кіно», монтаж, допомагає 

вирішити проблеми, що заважають його повнішому розвитку (титри-вигуки та написи, що були 

характерні для авангардного кіно, та інерційні загальні плани). Висувається пропозиція 

використання звуку не для цілей озвучення реальності, що знову ж таки негативно вплине 

на загальний темп, а навпаки – методом різкого неспівпадіння, «оркестрового контрапункту 

зображення та звуку». З одного боку, це мало б зберегти кіно від спрощення методів, що були 

досягнені в німий період, а з іншого – надавало можливість інтернаціонального прокату (хоча 

проблема переведення титрів в звук таким чином ускладнювала б це питання). 

Узагальнюючи погляди С. Ейзенштейна, треба виділити три види поєднання звуку 

із зображенням: синхронне, асинхронне та контрапунктне. Синхронний метод має характер повного 

співпадіння зображуваний дій та звукоряду; асинхронний метод передбачає використання звуку, 

джерело якого знаходиться за кадром; контрапункт має властивість неспівпадіння звуку 

із зображуваною дією на фабульному рівні задля досягнення нового смислу та емоційного 

навантаження. 

Отже, повноправними елементами звукового полотна фільма вважаються: мова, шуми, музика 

та тиша. Мову поділяють на побутову (характеризується стихійним диханням та непоставленим 

голосом), акторську (професіонал відтворює ефект побутової мови) та дикторську. Шуми бувають 

синхронними, закадровими та фоновими. 

Щодо музики в кіно можна звернутися до української дослідниці О. Бут та польського 

музикознавця З. Лісси. У своїй статті «Драматургічні функції та концепції кіномузики»
4
 О. Бут 

звертається до праці З. Лісси «Естетика кіномузики»
5
, виділяючи звідти перелік функцій, які може 

виконувати музика в кіно: «… музика може бути ілюстрацією, музичною обробкою реальних шумів, 

корегувати емоційне навантаження кадру (переживання героя), змінювати лінії розвитку та руху 

в кадрі, передавати внутрішній зміст та суб’єктивну оцінку (коментар), розкривати глибину кадру, 

задавати ритм і темп картини, виступати часовою, соціальною і національною характеристикою 

епохи, інтегрувати атмосферу і колорит цілого, створюючи зображувальний простір, відігравати 

роль внутрішньокадрового компонента в паралелізмі чи контрапунктному поєднанні, бути образом-

характеристикою (лейтмотивом) або самохарактеристикою героя (спів, танець) тощо»
6
. 
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Далі О. Бут зосереджується на системі можливих методів використання музики. Дослідниця 

конкретизує наступні концепції: 
– принцип симфонічного розвитку: автор звертається до раннього звукового кіно 1930-х 

років, де музика по інерції займала панівне положення у вибудовуванні звукової драматургії; 
– принцип монотематизму: маються на увазі стрічки, загальний образ або ідея яких 

виражається у одній темі, навіть якщо присутні й інші музичні теми або композиції; 
– принцип лейтсистеми: тут має місце широке використання не тільки музичних 

лейтмотивів, але й варіації аранжування одного мотива або теми, залежно від емоційної основи 

епізоду, характеристика різних персонажів або думок різними музичних інструментів (лейттембр); 

– принцип інтегрального звукоряду: музика – складова внутрішньокадрового простору 

(іманентний звук); 

– композиційні форми, асимільовані з музичного і театрального мистецтв: дослідниця 

концентрується на таких жанрах як фільм-концерт, фільм-опера, фільм-мюзикл, в яких присутня 

окрема фабула, яка прошита музичними номерами, як безпосередньо «вставними», так і більш 

інтегрованими в сюжет. 

Окремий погляд на місце та кількість музики на різних етапах кіно процесу об’єднує деяких 

режисерів, зокрема Р. Бресона, О. Германа, А. Тарковського та інших. Автори фільмів схиляються 

до того, що музики (особливо такої, що несе коментаторську, підсилюючу в емоційному плані та 

оформлювальну функції) має бути якнайменше, або взагалі треба обходитись без музичного 

оформлення, зосереджуючись на інших елементах звукового полотна – шумах, мові та тиші. 
Ф. Трюффо – режисер, який на практиці сміливо експериментував та постійно використовував 

музичне оформлення, проте у своїх статтях і нотатках розмірковує про можливість створення кіно 

без музики та наводить у якості зразків подібного підходу фільми І. Бергмана, Л. Бунюеля, 

Е. Ромера та інших1
. 

Монтаж, простір та час – основні інструменти конструювання кінотвору 

Режисери, вивчаючи можливості монтажу, із самого початку зрозуміли: як явище, що поєднує 

окремі частини фізичної реальності у певне художнє ціле, монтаж існував і в інших мистецтвах. 

Зокрема С. Ейзенштейн пише про пейзажі Толедо, що належать Ель Греко. В них художник 

компонує будівлі та їх ракурси в певний зовнішній вид міста, який не відповідає дійсності, проте 

потрібен для досягнення цілі. Подібний метод у своєму інтенсивнішому вигляді існує і в живописі 
кубістів та футуристів. Режисер М. Ромм, пояснюючи процес мізансценування, звертається до поезії 
Пушкіна (зокрема до його «Мідного вершника»), відмічаючи присутність у його поезії 
«кінематографічного бачення». Важливим пунктом є те, що режисер пояснює не тільки еквіваленти 

планів у словах, але й ритм «монтажу», аналізуючи кількість рядків, що відведено поетом на той чи 

інший «кадр»
2
. Схожі приклади можна знайти й в інших працях, пов’язаних з монтажем. С. Фрейліх 

пише, що подібні думки пов’язані загальними творчими підходами, які існували і до появи 

кінематографа: «По-перше, такі досліди дозволяють кінематографічні прийоми сприймати не тільки 

в їхньому вузькотехнологічному значенні, але й в зв’язку з загальними теоретичними законами 

творчості. По-друге, виправданість такого підходу полягає в тому, що він зустрічається не тільки 

постфактум (кінематографісти ніби заднім числом бачать монтаж у творах до кінематографічного 

мистецтва), а й апріорі – маю на увазі передчуття кінематографічного монтажу у теоретиків 

мистецтва, які ще не знали кіно»
3
. 

Пізніше Д. В. Гріффітом були сформульовані деякі правила т. зв. комфортного монтажу, що 

вбирали досвід режисерів логічного викладання сюжету. Серед них монтаж за напрямком руху та 

правило 180 градусів. Про комфортний (або невидимий) монтаж пише А. Базен: «Застосування 

монтажу може бути «невидимим», як, наприклад, у класичному американському довоєнному кіно, 

де розбивки на плани має єдину мету – проаналізувати подію у відповідності до матеріальної та 

драматичної логіки сцени. Саме його логічність робить цей аналіз непомітним, оскільки глядач 

природно приймає точку зору, яка запропонована йому режисером, тому що вона зумовлена 

географією дії або переміщенням центру драматичної зацікавленості»4
. 
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Отже, невидимий монтаж пов’язаний із логічною розбивкою на плани, важливої властивістю 

якої є категорія масштабу зображення (крупності), яку ми вже розглянули в пункті «Візуальні 
інструменти створення кінообразу». 

Відомо, що перші фільми були зняті одним кадром. Зрозуміло, що коли стрічка триває від 
20 секунд до хвилини через недосконалість механізму, який розриває плівку, монтаж не потрібен. 

Проте, винахід В. Летемом додаткової петлі, що згинає плівку перед об’єктивом, дозволило 
продовжити її життя під час прогону її ранніми стрічкопротяжними механізмами, тобто збільшити 

можливий метраж фільмів. Також з приходом в кіно Ж. Мельєса почали зніматися ігрові стрічки, що 
на початку не вимагали монтажу, а лише демонстрували чарівні метаморфози людей, тварин, частин 

їх тіл. Проте, коли з’явилося бажання оповідати прості сюжети, постала потреба у поєднанні 
епізодів. Так, під час ранніх експериментів, зазначає Д. Паркінсон, Д. А. Смітом та 

Дж. Уільямсоном у «Бабусиному збільшувальному склі» (1900) було вперше використано крупний 
план (точніше деталь – око), який передував кадрам, що були репрезентацією погляду цього ока; 

потім, Е. Портер у «Великому пограбуванні потяга» (1903) застосував почерговий монтаж подій, що 
відбувалися одночасно, не порушуючи при цьому загальне розуміння сюжету, тобто відкрив 

паралельний монтаж1
. 

Також Гріффітом було розроблено декілька прийомів монтажу: вмотивований крупний план, 
аналітичний та синтетичний монтаж, монтаж паралельних дій. А. Базен, описуючи різні прийоми 

монтажу, виділяє наступні: паралельний монтаж, прискорений монтаж (співставлення кадрів 
із наростанням темпу для кульмінації) та монтаж атракціонів: «Створюючи паралельний монтаж, 

Гріффіт передавав шляхом чергування планів одночасність двох дій, що розділені у просторі. Абель 
Ганс у фільмі «Колесо» створює ілюзію прискорення руху паротягу виключно за допомогою 

монтажу все більш коротких планів, не використовуючи кадри, що прямо зображають швидкість 
(оскільки колеса, що обертаються, можуть обертатися на місці)»2

. 

Під час розвитку американського кіно, монтаж еволюціонував у чітку систему монтажних 
правил для того, щоб склейки були непомітними, створювалося враження цільності дії. Ці правила 

були також зазначені Л. Кулєшовим у праці «Перші кінозйомки». Наразі вони зведені у певну збірку 
з 10 правил: 

– Монтаж за крупністю. Переходи від плану до плану вартує здійснювати через один клас 
масштабу, тобто крупний монтувати з першим середнім, загальний з другим середнім тощо; 

винятком є можливість монтувати деталь із крупним, а дальній із загальним планом; таким чином 
глядач розуміє, що в наступному кадрі з іншим масштабом зображення знятий той самий об’єкт. 

– Монтаж за орієнтацію в просторі. Також інколи називають правилом 180 градусів. 

Знімаючи об’єкти взаємодії (дві людини, що розмовляють, тощо), треба залишатися з одного й того 
самого боку лінії взаємодії, або слід переставляти камеру так, щоб вісь зйомки перетиналась із 

попередньої позицією під кутом не більше 180 градусів. 
– Монтаж за напрямом руху. Будь-який рухомий об’єкт в кадрі має зберігати напрям свого 

руху і в наступних кадрах, якщо не відбулися зміни в сюжеті. 
– Монтаж за фазою руху. При монтажі кадрів із об’єктами, що рухаються циклічно, треба 

дотримуватися відповідності фази руху, якою закінчується один монтажний кадр та якою 
починається наступний, щоб уникнути ритмічного дисонансу та досягти єдності руху; також 

монтажери прийшли до того, що краще клеїти кадри якраз під час руху. 
– Монтаж за темпом руху. Швидкість переміщення об’єкту в кадрі має зберігатися, так як і 

швидкість зміни окремих рухів (біг людини або тварини тощо). 
– Монтаж за композицією. Кожний наступний кадр повинен відрізнятися від попереднього за 

композиційним центром (центром уваги); переміщення центру уваги не має перевищувати третину 
ширини екрану. 

– Монтаж за світлом. Освітлення об’єктів при монтажі кадрів одного простору має 
зберігатися, а зміни не повинні перевищувати третини площі екрану. 

– Монтаж за кольором. Тональність та кольорова гамма кадрів одного простору повинні 
зберігатися, а для їх комфортної зміни в попередньому кадрі новий колір має займати не менш, ніж 
третина площі екрану. 

                                                      
1
 Паркинсон, Д. (1996). Кино. Москва: Росмен, 19. 

2
 Базен, А. (1972). Что такое кино. Москва: Искусство, 82–83. 
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– Монтаж за віссю зйомки. Кожний наступний кадр має відрізнятися від попереднього 

за віссю зйомки об’єкта, тобто варто трохи змінювати ракурс та крупність. 

– Монтаж за напрямом основної рухомої маси. Під час монтажу різних рухомих об’єктів їх 

напрям не повинен змінюватись; те ж справедливо і для монтажу панорам – їх напрями мають бути 

ідентичними; при склеюванні повністю статичного кадру із кадром, в якому є рухомий об’єкт, його 

площа не повинна перевищувати третини екрану. 

Монтаж атракціонів – особливий підхід, розроблений С. Ейзенштейном, що передбачає 

чергування кадрів, сильних (агресивних згідно визначення автора) за своїм впливом на глядача для 

досягнення певного чуттєвого ефекту; «вільний монтаж довільно вибраних, самостійних (також і 
поза рамками даної композиції та сюжетної сценки діючих) дій (атракціонів), але з точною 

установкою на певний кінцевий тематичний ефект»
1
. 

Проте для відтворення потрібного емоційного стану, режисери інколи зумисно порушують 

правила, так, аналізуючи естетику стрічки «Догвіль» Л. фон Трієра, Р. Н. Ширман пише: «Ларс фон 

Трієр в «Догвілі» також застосовує не зовсім традиційний монтаж. <…> Ніби оператор-

документаліст веде репортаж з місця події і не знає наперед, куди зараз буде рухатись персонаж, що 

він зробить за мить, в яку сторону прямуватиме. Оператор часом «запізнюється», помиляється. 

Звідси незграбні рухи, підводки камери, промашки з фокусом. Усе це вдало імітує непідготовлену 

зйомку. І монтаж тут відповідний. Знову (як у Вуді Алена) можна помітити кадри, що не стикуються 

за фазами руху. І тут змонтовані в стик кадри однієї й тої самої людини (наприклад, герой сидить на 

лавці та мріє), відзняті з однаковою крупністю та з одним напрямком, між якими не стоять 

перебивки»
2
. 

Отже, кінотвір зображає дію, яка відбувається в певному часі та просторі, які формуються 

окрім внутрішньокадрових засобів також і монтажем. Фільм має свій темп і ритм, якого 

дотримується режисер як на зйомках, коригуючи швидкість дії, так і при монтажі. Вагомий внесок 

у розробку теорії часу та простору зробили дослідниці І. Б. Зубавіна та Н. А. Агафонова. 

Категорія простору у видовищі, яким є і кіно, поділяється на простір видовища та простір 

у видовищі. Простір видовища також складається із двох компонентів: простір виконавця та простір 

глядача. Кіно в цьому схоже на театр, ці дві складові опонентні, тобто один навпроти одного: 

екран – зала. Простір же у видовищі називають ще художнім простором, в концепції 
Н. А. Агафонової він формується з: 

– простору подій, що залежить від фабули (інтер’єр, екстер’єр, натура); 

– експресивного простору: внутрішній простір героя, що виражається за допомогою 

попереднього рівня; 

– символічний простір: царина автора, тобто асоціативний простір, побудований на видимій 

екранній дійсності. 
Категорія часу в свою чергу поділяється дослідницею на: 

– фізичний час – реальна довжина демонстрації твору, його хронометраж; 

– психологічний час (інколи називається перцептуальним) – відчуття протікання реального 

часу, зумовлене ступенем зацікавленості глядача; 

– художній час (зустрічається також термін концептуальний час) – «це спосіб організації 
інтриги, відбору та зчеплення фабульного матеріалу, будови окремих частин фільму»

3
. 

В свою чергу І. Б. Зубавіна в монографії «Час і простір у кінематографі» виділяє наступні 
складові простору в аудіовізуальному творі: 

– «емпіричний» простір – реальний простір, в якому знімаються об’єкти; 

– простір екранного дійства, або художньо відтворений простір; 

– простір глядацького сприйняття. 

Час в кінотворі І. Б. Зубавіна розбиває на такі рівні: 
– час реальності подій твору – історичні координати, в яких існують персонажі; 
– сюжетний час – організація фабули автором; 

– час глядача4
. 

                                                      
1
 Эйзенштейн, С.М. (1964). Избранные произведения в 6 томах. Москва: Искусство, 2, 271. 

2
 Ширман, Р.Н. (2008). Алхимия режиссуры: мастер-класс. Киев: Телерадиокурьер, 209. 

3
 Агафонова, Н.А. (2008). Общая теория кино и основы анализа фильма. Минск: Тесей, 13–14. 

4
 Зубавіна, І.Б. (2008). Час і простір у кінематографі. Київ: Щек, 25–26. 
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Отже, виходячи з цього, монтаж – засіб, який впливає на художній час, або час у видовищі, 
організуючи темп і ритм оповіді, композиційну будову стрічки. А. Агафонова далі розбиває 

художній час на рівні, що тісно взаємодіють однин з одним: 

Час тривалості подій у фільмі – екранні події через психологічні особливості сприймаються 

інакше, тому на цьому рівні проявляється така властивість оповідального (наративного) часу (перша 

кінематографічна умовність), як еластичність, яка досягається завдяки художнім прийомам 

маніпуляції часом; отже час може бути синхронним або довільним. 

Послідовність подій – цей рівень містить організацію та впорядкування дій, елементів фабули, 

впливає на композиційну будову та загальний авторський наратив; дослідниця виділяє 4 способи 

з’єднання подій: 

– хронологічний: події даються в послідовному викладі; 
– симультанний (синхронний, паралельний, одночасний): події в фабулі відбуваються 

одночасно, проте на екрані відтворюють почергово; подібний метод використовує паралельний 

монтаж або поліекран; 

– нехронологічний: у сюжет вплітаються ретроспекції (спогади), інтроспекції (фантазії, 
сновидіння); 

– ахронологічний: глядачу складно або й неможливо виявити часову послідовність подій, 

оскільки вони відзняті в різні частини доби та в різних місцях, а поєднані авторською думкою. 

Н. А. Агафонова також акцентує той факт, що ці способи організації послідовності подій 

частіше за все не існують в чистому вигляді, а поєднуються в різні комбінації. Прикладом 

поєднання симультанного та нехронологічного часу авторка називає «8
1/2

» Ф. Фелліні1
. 

С. Фрейліх в свою чергу виділяє історичний період, коли відбулися загальні зміни 

у традиційному вибудовуванні оповідання: «Документальний вибух» був наслідком інформаційного 

вибуху, в свою чергу він став причиною так званого пластичного вибуху в кіномистецтві. Його 

детонацією зруйнувало в ігровому кіно лінійний сюжет. Зв’язок минулого з теперішнім стала 

здійснюватися прийомами ретроспекції, з одного боку, з іншого – використання в ігровій картині 
хроніки»

2
. 

Наступний рівень художнього часу – час події, або ще його називають історичним часом. 

Це конкретні (або умовні, якщо йдеться про недійсний час) хронологічні координати дії, пори року, 

частина доби; вони співпадають з об’єктивним часом героя, в якому він існує. 

Час нарації – останній рівень, який виділяє дослідниця; він відноситься до часу, в якому існує 

автор або герой, якщо основні події оповідаються від його імені.  

Висновки 

В представлених статтях надається загальний аналіз еволюції засобів виразності в кіно. 

Кінематограф – вид аудіовізуального мистецтва, який дав поштовх для розвитку інших його видів: 

телебачення, творів мультимедіа. Отже, вивчення естетики та художніх засобів кіно допомагає 

повніше осягнути мистецькі особливості та можливості сучасних аудіовізуальних творів, які дуже 

швидко розвиваються та значно частіше, ніж це було раніше, пропонують нові й нові форми. 

В статтях описано основні естетичні позиції, які сформувалися в кіно в процесі його розвитку, 

запропоновані різні теоретичні підходи до характеристик цього виду мистецтва. Оскільки естетика 

нерозривно пов’язана з практичною діяльністю авторів фільму, в двох частинах даної роботи також 

викладена система засобів виразності, що супроводжується аналізом фільмів та художніх методів, 

які застосовуються режисерами для досягнення необхідних мистецьких цілей. 

Важливими є саме українські наукові дослідження кіно та телебачення, оскільки наш 

менталітет є відмінним від інших країн, а наша культура є особлива та самобутня, тому в сучасний 

період розвитку економіки, формування національної ідеї, розвитку галузей кіномистецтва, 

телебачення постає потреба саме в українських дослідженнях. 
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DISTINCTIONS 

The article is devoted to the problematic of cinematic reflection in the screen culture; 

it examines films (movie pictures) as an artistic experience of cinematic autoreflection. The aim 

of this study is to conceptualize and analyze cinematic-reflective sets in Ukrainians and German 

cinematograph in the context of global trends of movie and screen media development. The 

cinematic reflection (e.g., a film about cinema) reveals the inner processes of self-growth and 

self-protection of screen culture. It allows us to analyze these phenomena by means 

of the screen art. 

The author’s attention is focused on the dynamics of cinematic reflection in cinematography 

from its primary stage to its modern trends of postmodern culture. The work focuses on the 

Ukrainian and German avant-garde of the 1920s (analysis of Dziga Vertov’s documentary "A Man 

With a Movie Camera" (1929)) and the practice of the meta description in modern Ukrainian and 

German film art. 

Keywords: Ukrainian cinema, German cinema, avant-garde in cinematograph, history of cinema, 

theory of cinema, cinematic reflection, meta-description in cinematograph. 

Поява кіно спочатку не знаменувала собою виникнення нового мистецтва або напрямку 
в культурі. Сінематограф братів Люм’єрів (як і апарати багатьох інших піонерів кіно – Т.А. Едісона, 
Й. Тимченка, братів Складановських) не призначався для художніх цілей і сприймався в одному 
ряді з новітніми технічними винаходами того часу. Кінорефлексії періоду становлення кіно як 
мистецтва (1895-1912 рр.) носили характер примітивного прямолінійного копіювання та 
наслідування, багаторазового дублювання сюжетів і запозичення вдалих (здебільшого випадкових) 
знахідок як на теренах самого кінематографа, так і за його межами: фотографія, цирк, театр і т.д. 
Вектор рефлексії мав зовнішню спрямованість. Кіно виступало механічним рефлексантом, 
технічним засобом прямого відображення описуваного й не породжувало власного додаткового 
контексту. Для появи екранної кінорефлексії як осмисленого самоопису бракувало ще 
не сформованого кінематографічного мислення. Відсутність у ранніх фільмах специфічної 
кінематографічної ментальності побічно підтверджує німецька кінодослідниця Джудіт Мейн, яка у 
власній класифікації «кінопримітивів» поєднує персонажі фотографа й кінооператора в одну 
категорію з іншими «виготовлювачами зображень»

1
. 

Та вже на початку 1910-х років персонаж фотографа часом обирає за сюжетом професію 
оператора і при цьому як об’єкт кінооповідування перетворюється на фігуру метаопису. Докладніше 
про самореференції в ранньому німецькому кіно, зокрема у фільмі Макса Мака «Безробітний 
фотограф» (Der Stellenlose Photograph, 1912, Німеччина), див. статтю Сабіни Хейк2

. 

                                                      
1
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2
 Hake, S. (1996). Self-Referentiality in Early German Cinema. A Second Life: German Cinema’s First Decades. 

Amsterdam, 237–245. 
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Хоча багато з фільмів початку 1910-х років і були ремейками більш ранніх картин (початку 

1900-х років), вони істотно відрізнялися від попередників завдяки більшій тривалості (10-15 хв.) та 

більш ретельному проробленню й розмаїтості сюжетних ліній. Не в останню чергу це пов’язано 

зі становленням професії кінорежисера, який також став з’являтися в кадрі в якості кіноперсонажа 

(The Dream of a Moving Picture Director, 1912, США). 

Кіноісторик Бернар Ейзеншиц у роботі «Німецьке кіно. 1895-1933» посилається на фільм 

«За смертю одержувачки» (Adressatin verstorben, 1912, Німеччина, р. Адольф Гертнер), сюжет якого 

обрали за конкурсом сценаріїв, і мова у фільмі йшла саме про конкурс сценаріїв: це була історія 

сценарію-переможця, розказана методом «флешбек»
1
. Цікаво й те, що починаючи саме з цього 

фільму перша кінозірка в історії німецького кіно Хенні Портен стала вперше згадуватися в титрах. 

Тим самим фільм наочно засвідчив, що крім становлення режисури в ті роки інтенсивно йшов 

розвиток сценарної й акторської майстерності, а подання фільмів поступово відходило від 

анонімності. В 1913 році в німецькому кіно навіть розгортається рух «авторське кіно» (Autorenfilm), 

при цьому автором вважали письменника, а не режисера. Це залучає в кіно відомих письменників, 

діячів культури, у кінозали починають приходити театральні критики. 

Поступово йшло накопичення різноманітного арсеналу кіноприйомів: зміна планів, зйомка 

з руху, рапід, зворотна проекція, напливи, багаторазова експозиція. Напрацьовувалася власна 

кіноспецифіка на основі як технічних, так і художніх відкриттів. Закріплювався розподіл на види 

(документальне, художнє, анімаційне кіно), які, у свою чергу, поділялися на підвиди. Формувалися 

жанрові й стильові особливості. Із початку 1910-х років стає можливим якісно новий рівень 

кінорефлексії, власне, поява «екранної автографії» – феномена самоопису, самоусвідомлення кіно. 

Розвиток засобів кінематографічної виразності вже дозволяв перейти від наслідування та 

карикатурного осміювання до справжньої пародії та стилізації. У кіно починається 

внутрішньовидова й міжвидова рефлексія. 

В 1912 році Владислав Старевич винаходить об’ємну (лялькову) анімацію. При цьому 

новаторською була не лише форма його перших анімаційних фільмів 1912-1913 років, що 

розробляла відкритий ним оригінальний метод «кінооживлення» муляжів, але й зміст картин, що 

вибудовувався на кінопародіюванні. Анімаційний кінодебют Старевича – «Прекрасна Люканида» 

(«Війна вусанів і рогачів», перша у світі об’ємна анімація, випуск на екрани – 12 квітня 

1912 року) – являв з себе пародію на псевдоісторичні кінодрами з епохи Середньовіччя, зокрема, 

пишні костюмно-історичні картини серії «filmes d’art». Приводом для наступної об’ємної анімації 
«Авіаційний тиждень комах» став авіаційний тиждень, що відбувся в Петербурзі у травні 
1911 року й був зафільмований кінохронікою. Стрічка Старевича пародіювала обивательське 

захоплення авіацією а також кінохроніку, яка ганялася за сенсаціями. «Помста кінематографічного 

оператора» (1912) була, за В. Вишневським, пародією на кінофарси з життя «артистичної богеми й 

кінодіячів»
2
. 

В 1913 році Старевич випускає об’ємну анімацію з героями-жабами «Чотири чорта», знову ж 

пародію з точною кінематографічною адресою – шарж на один з ранніх фільмів «психологічного 

жанру», популярну картину Альфреда Лінда «Чотири чорта» (De Fire djævle, 1911, Данія), 

поставлену за однойменним твором Германа Банга з циркового життя. Особливу цінність стрічкам 

Старевича надавала та обставина, що критика недоліків кіномистецтва була дана засобами самого 

кіномистецтва. Шаржі Старевича на жанрові штампи кінорепертуара й, відповідно, на тогочасні 
кіносмаки публіки мали колосальний успіх. 

Ще одна з поширених варіацій кінорефлексування – екранні біографії зоряних акторів. 

Ця тема заявила про себе ще в ранній період німого кіно. Так, «королева російського кіно» Віра 

Холодна в образі Віри Северної відбила на екрані власну біографію «зі значною мірою вимислу» 

у фільмі «Тернистий слави шлях» (1918) В. Вісковського. У ті ж роки прем’єр «дожовтневого кіно» 

Іван Мозжухін розпочав цю лінію у своїй творчості з ролі Псіландера («Життя Гаррісона» (1918) 

М. Галицького, екранізація біографії популярного датського артиста Вальдемара Псіландера). 

Не менш показова й багато в чому автобіографічна для Мозжухіна стрічка – «Лаштунки екрана» 

(1917) Г. Азагарова й О. Волкова. 
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Згодом В. Старевич, І. Мозжухін, О. Волков, Г. Азагаров та багато інших російських 

кіноемігрантів почнуть плідно працювати у європейському кінематографі, здебільшого на студіях 

Берліну та Парижу, а сама тема еміграції у поєднанні з темою «кіно в кіно» знайде майстерне 

втілення у фільмі німецького кіноемігранта до Голівуду Йозефа фон Штернберга «Останній наказ» 

(The Last Command, 1928, США). Драматична розповідь про долю колишнього царського генерала 

(блискуча акторська робота Еміля Яннінгса), який після зустрічі на зйомках з колишнім режисером 

«київського імператорського театру» починає згадувати події минулого життя. 

На думку російського культуролога К. Разлогова, «у сфері екранного мистецтва оголення 

конструкції, що включає багатократні фільтри (на кшталт «кіно в кіно»), прямо співвідноситься 

з осмисленням досвіду «епічного театру» Брехта»
1
. Можна навести з цього приводу художню 

стрічку вже згадуваного раніш Макса Мака «Фільм одного дня» (Ein Tag Film, 1928, Німеччина). 

Цікаво, що кінорефлексивні настанови у той час знайшли відбиття не лише в художніх, але й 

в документальних формах, приміром, екранна антологія «Фільм у фільмі» (Der Film im Film, 1925, 

Німеччина) Фрідріха Поргеса, де було зібрано майже увесь цвіт раннього німецького кіно: Фріц 

Ланґ, Ф.В. Мурнау, Роберт Віне, Пауль Вегенер, Едвард Андре Дюпон, Марія Якобіні, Еміль 

Яннінгс, Гаррі Лідтке, Аста Нільсен, Хенні Портен, Вальдемар Псіландер, Конрад Вейдт та ін. 

Посилена кінорефлексія – характерна риса кіноавангарду 1920-х років. Для різних 

абстракціоністських течій і кіношкіл джерелом натхнення була навіть «профанна» американська 

«німа комічна», що знайшло своє відображення у багатьох виступах і фільмах-маніфестах. 

До прикладу, ФЕКСи («Фабрика Ексцентричного Актора» Козінцева й Трауберга) у своєму 

першому маніфесті, «Параді ексцентрика» (1922), безапеляційно декларували: «Зад Шарло нам 

дорожче рук Елеонори Дузе»
 2

.. Звернувшись до кіно, художник-карикатурист Олександр Довженко 

також планував присвятити себе виключно жанру ексцентричної комедії, у стилістиці якої і 
здійснив свої кінодебюти: сценарій «Вася-реформатор» (1926), в одному з епізодів якого церква 

перетворювалася на кінотеатр, а піп на кіномеханіка, і режисерську розвідку «Ягідка любові» (1926), 

теж багату на кінорефлексії. У планах митця залишилася нездійсненою ідея фільму «Загублений 

Чаплін» – про життя Чапліна на безлюдному острові 3. 
Бурхливий розквіт німого кіно в другій половині 1920-х років переконливо демонстрував 

зростаючу всемогутність екранного мистецтва. Здавалося, що вже не існує такої теми, яку не можна 

перенести на екран. Самореференція у формі грайливих екранних пародій більше не задовольняла 

кіномитців. Ейзенштейн розробляв теорію «інтелектуального кіно» і навіть збирався екранізувати 

«Капітал» Маркса, обмежившись, щоправда, метафоричними вишуками «Жовтня» (1928). Вертов 

замахувався на «теорію відносності» А. Ейнштейна. Кіномистецтво дозріло для дослідження самого 

себе екранними засобами й виведення на екран уже не кінокритики, а справжньої кінотеорії. 
1928 року Дзиґа Вертов фільмує для ВУФКУ (Всеукраїнське фотокіноуправління) своєрідний 

кіноманіфест «Людина з кіноапаратом» (випуск 1929 р.), у якому бачить «не лише практичний, а 

водночас і теоретичний виступ на екрані» 
4
. На думку Л. Козлова, фільм Вертова «був 

найочевиднішим актом «самоусвідомлення кіно», по-справжньому оцінити який стало можливим 

лише значно пізніше»
5
. Численність й оригінальність кінорефлексій, як і складність конструкції, 

донині вражають дослідників цього шедевру – «Людину з кіноапаратом» було названо на ХШ МКФ 

у Мангеймі (ФРН) в 1964 році серед 12 кращих документальних фільмів усіх часів). Тож не дивно, 

що вертовський меседж виявився співзвучний багатьом наступним кіноманіфестам – від 

французької «Нової хвилі» до датської «Догми». 

«Кінокомпозитор» Вертов визначив жанр свого твору як «зорова симфонія», підкресливши 

в передмові до фільму його експериментальний характер і мету – створення «суто міжнародної мови 

кіно»
6
. Не менш показовою в ракурсі кінорефлексивних стратегій є ще одна особливість 

вертовського творіння. Це не лише пошук нової кіномови, але й фільм-хрестоматія, завдання якого 

показати останні досягнення кіно-техніки у нас та за кордоном. Як свідчила заявка: «Фільма 
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«Людина з кіноапаратом» повинна відрізнятися від звичайної «культурфільми» значно вищим 

рівнем знімальної техніки і монтажу. Тут повинен бути використаний весь минулий досвід Кіно-ока 

плюс останні слова закордонної техніки»
1
. 

Позначена подвійність справді існує. З одного боку, ми бачимо високий ступінь езотерики, 

замкнутості на власну творчість. Автор, розвиваючи ідеї «кіноока», ніби-то знімає продовження 

одного й того ж фільму. Звідси велика кількість автоцитат і саморефлексій, що інколи доходить до 

відвертої самореклами. З іншого боку, наявна співзвучність як з передовою вітчизняною 

кінематографією (С. Ейзенштейн, О. Довженко), так і з провідними кінотечіями різних країн і 
континентів (Америка, Англія, Франція, Німеччина), що зумовлюється загальною спрямованістю 

у пошуках оновлення кіномови і засобів екранної виразності. 
Чимало досліджень присвячено порівнянню вертовської «кіносимфонії» з документальним 

фільмом В. Рутмана «Берлін – симфонія великого міста» (Berlin: Die Sinfonie der Grosstadt, 1927, 

Німеччина). Зокрема, в доповіді О. Брюховецької «Монтажне кіно: українська і німецька симфонії» 

для семінару «Вертов – Рутман» як елемент «взаємозв’язків німецької і української кінокультур 

1920-1930 років» аналізується суттєва відмінність кінематографічної мови і завдань, які перед собою 

ставили режисери. На думку авторки: «Творчі еволюції двох режисерів-документалістів, Вальтера 

Рутмана і Дзиґи Вертова, становлять своєрідну симетрично-вигнуту траєкторію. Починаються вони 

з різних відправних пунктів: одна – з «абсолютного» кіно, друга – з кінохроніки, одна – 

з абстрактних нефігуративних анімацій, друга – з «фабрики фактів». Ці два протилежні напрями 

йдуть назустріч одне одному»
2
. 

Відгуки на фільм Рутмана свідчать й про наявну схожість загальної композиції з ним фільму 

Вертова, а також про безліч співпадаючих образів і деталей: броунівський рух натовпів, потяги 

в кожному акті, транспорт та інша машинерія (від машин, автобусів, велосипедів до катафалків і 
ліфтів), пивні, мюзик-холли і знову ж таки кіноремінісценції: Чарлі Чаплін, кіноковбой Том Мікс3

. 

Хоча сам Вертов підкреслював, що ніколи не був прихильником «абстрактної фільми», у його 

творі є й елементи чистих кіноабстракцій, коли на екрані кінозалу розцвітають химерні хвилі 
зигзагоподібних переливів (подібною колірмузикою сьогодні в кінотеатрах заповнюють паузи перед 

сеансами). Цікавою є й парочка співпадаючих біографічних моментів. Рутман був постановником 

багатьох анімаційних стрічок експериментального характеру (численні «Опуси» 1921-1924 рр. та 

ін..) і навіть здійснив мальований мультепизод «Сон про сокола» для «Нібелунгів» (Die Nibelungen, 

1924) Ф. Ланґа. За тих же часів Вертов звернувся до мультиплікації, зробивши перші радянські 
мультфільми – «Сьогодні» (1923), «Радянські іграшки» і «Гуморески» (1924). Причому «Гуморески» 

містили кінопародійні мотиви у вигляді шаржів на ігрові фільми про пригоди Фантомаса та інших 

героїв детективно-пригодницького жанру. У 1929-му Рутман ставить фільм «Мелодія світу» 

(Melodie der Welt). Схожі ідеї відвідували й Вертова (заявки «День світу», «Хвилина світу»), але 

вони так і залишилися на папері. У 1940-му році Р. Кармен і М. Слуцький скористалися ними для 

фільму «День нового світу». 

Та все ж зовнішня схожість документальних кіносимфоній Рутмана і Вертова не завадила 

З. Кракауеру чітко вловити корінну відмінність настанов німецького і радянського режисерів 

у написаній відразу після перегляду рецензії 1929 року на «Людину з кіноапаратом»: «Щось подібне 

є і в «Берліні – симфонії великого міста» Руттмана, але якщо його асоціації суто формальні (вони й 

у його звукових картинах зводяться до простого зчеплення елементів), то Вертову за рахунок 

монтажу вдається вкласти особливий сенс у поєднання скалок реальності. Руттман дає просту 

послідовність, не намагаючись роз’яснити її, натомість Вертов її тлумачить»
4
. 

Нагадаємо також про міжнародний скандал, коли в Німеччині режисер Блюм під власним 

ім’ям випустив (і небезуспішно) фільм «Тіні машин» (Um Schatten der Maschinen, 1928, Альберт 

Віктор Блюм), змонтований здебільшого з кадрів «Одинадцятого» (1928) Д. Вертова та останньої 
частини «Звенигори» (1928) О. Довженка5

. Звісно, така «популяризація» нівелювала ідейно-

                                                      
1
 Вертов, Д. (2000). Из истории рождения «Человека с киноаппаратом». Новые документы. Киноведческие 
записки, 49, 199-205. 
2
 Брюховецька, О. (2005). Монтажне кіно: українська і німецька симфонії. Кіно-Театр, 6 (62), 54.  

3
 Сидор-Гібелинда, О. (2005). «Берлін. Симфонія великого міста» Вальтера Руттманна. Kino-Коло, 26, 121-122. 

4
 Кракауер, З. (2003). Людина з кіноапаратом. Kino-Коло, 20, 65-66. 

5
 Вертов, Д. (1996). Творческая карточка. Киноведческие записки, 30, 174-175. 



ISSN 2533-4816 EVROPSKÝ FILOZOFICKÝ A HISTORICKÝ DISKURZ 

 100

художній меседж оригінальних кінотворів, а часом і оберталася проти їх авторів. Так, при появі 
«Людини з кіноапаратом» у Німеччині самого Вертова звинувачували в наслідуванні фільму 

В. Рутмана «Берлін – симфонія великого міста», і режисерові довелося публічно відстоювати власну 

гідність (див. «Лист з Берліна»
1
, що був, за підтримки З. Кракауера, надрукований у «Франкфуйтер 

Цайтунг»). 

«Міська симфонія» Вертова підіймає ще один широкий пласт кіноасоціацій на тему «великого 

міста», особливо популярну в ті часи як в документальному кіно (окрім берлінського, можна згадати 

відомі міські кінопортрети «урбаністичної документалістики» – фільми «Москва» (1927) І. Копаліна 

і М.Кауфмана, «Образи Парижу» (1928, Франція) А. Соважа, «Єлісейські поля» (1928, Франція) 

Ж. Лодса, остросоціальну міську хроніку Ж. Виго і Б. Кауфмана «З приводу Ніцци» (1930, Франція) 

та ін.), так і в художній кінематографії. Чого варті «Метрополіс» (Metropolis, 1926, Німеччина) 

Ф. Ланґа, у створенні якого, до речі, також брав участь В. Рутман, або «Натовп» (The Crowd, 1928, 

США) К. Відора. 

Відкрита багатовекторність «Людини з кіноапаратом» вражає ще й тим, що адресатами 

вертовської рефлексії є не лише фільми його кіносучасників. Режисер застосовує унікальні 
прийоми, що демонструють технологічний ракурс – кіно в його генеалогічному зрізі. Як зауважив 

французький історіограф українського кінематографа Л. Госейко: «Вертов намагається фактично 

зробити з цього фільму щось на кшталт морфології кіна»
2
. Можливо, саме тому «Людина 

з кіноапаратом» легко проектується не лише на минуле, але й на майбутнє екранного мистецтва, 

на етапні фільми поствертовського періоду. Так, в «Людині з кіноапаратом» цілу частину (близько 

10 хв.) віддано під демонстрацію різних видів спорту. Незвичайні ракурси, красиві повтори-рапіди, 

стопкадри й т.і. нагадують хрестоматійний для синефілів гімн спорту – «Олімпію» (Olympia, 1936-

1938, Німеччина) Лені Ріфеншталь, прообраз сучасних спортрепортажів. Цікаво, що З. Кракауер 

у своїй рецензії 1929 року навіть запропонував скоротити спортивні епізоди, що «несумірно 

розрослися, певно, в силу педагогічного запалу»
3
. 

Вітчизняні опоненти Вертова були більш категоричними. С. Ейзенштейн: «Метод Вертова 

може знадобитися лише тоді, коли людина досягне свого всебічного «розвитку»... Не кінооко нам 

потрібне, а кінокулак. Радянське кіно повинне розбивати черепи, а не тільки об’єднувати мільйони 

очей»
4
. Прикриваючись зовнішньою подібністю хронікальності, показове в цьому плані 

використання натурників як однієї зі складових методу, Ейзенштейн активно оперував масами 

(цей підхід довела до естетичної досконалості Лені Ріфеншталь у «Тріумфі волі» (Triumph des 

Willens, 1935, Німеччина). Одначе революційний переворот у кіномистецтві він зробив, коли 

висунув колективного героя на передній план, а сам бунтівний броненосець із об’єкта перетворив 

на суб’єкт. Могутня енергетика «повстання мас» породжувала небачений раніше емоційний 

імпульс-посил. 

Раціонал Вертов від ілюстративності хроніки занурювався углиб матеріалу, що висувався, 

до «метафізики» речей і явищ. За Кракауером, «Кіно-око» в його картині здійснює, якщо завгодно, 

метафізичну функцію. Воно проникає під зовнішню оболонку»
5
. При цьому людська маса у Вертова 

виступає як об’єкт, а суб’єктом стає кінооко, око апарату. Ця настанова на домінуючу роль-місію 

екранних інструментів і технологій, які структурують стихію масового хаосу, додаючи їй 

впорядкованості і спрямованості, інколи породжувала у «головного кінока» надмірну ідеалізацію 

засобів екранного вираження і навіть одушевлення кінотехніки (досить пригадати анімаційний 

танець кіноапарата в «Людині з кіноапаратом»). Це ж зумовлювало і докорінне зміщення акценту: 

не «повстання мас», а «повстання мас-медіа» визначало особливості фільму Вертова. Як зауважила 

Ноїт Гева: «Мабуть, Вертову краще, ніж будь-кому у мистецтві вдалося втілити у своєму творі 
найвідоміший у світі слоган, що його через багато років виголосить Маршалл Маклюен: «Медія – це 

і є повідомлення»
6
. 
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Отже, Н. Нусинова цілком обгрунтовано підкреслила у статті «Новий погляд на радянське 
кіно періоду розквіту (1925-1928)»: «Перехід до другої половини 1920-х років позначений відбитком 
інтересу кінематографа до техніки як своєрідної форми ототожнення себе з нею і навіть 
автометаопису кіно» 

1
. 

Черговою ілюстрацією цієї тези міг би бути задуманий та режисований С. Ейзенштейном і 
його колегами Гансом Ріхтером та Айвором Монтегю на Першому конгресі незалежного кіно (1929, 
Швейцарія, Ла Сарраз) наскрізь кінорефлексивний фільм з промовистою підназвою «Боротьба 
незалежного кіно з комерційним» (The Storming of La Sarraz, 1929). За спогадами Ганса Ріхтера 
у фільмі знімалися Бела Балаш, Вальтер Рутман, Леон Муссінак та інші відомі кінодіячі2

. Жартівний 
фільм-пародія цілком міг стати «лебединою піснею» європейського кіноавангарду. На жаль, від 
фільму залишилися тільки фотокадри (за однією з версій, Ейзенштейн і його оператор Е. Тиссе 
знімали апаратом, у якому не було плівки). 

Тож в 1930-ті роки корінне переосмислення ролі й місця мистецтва й відповідно підходів 
до його аналізу продовжилися вже з урахуванням уроків європейського авангарду. Показова позиція 
Вальтера Беньяміна в програмному есе «Твір мистецтва в епоху його технічної відтворюваності» 
(1936). Німецький теоретик мистецтв застерігав, що тиражування сучасного мистецтва й масовий 
характер його споживання ведуть до втрати аури й культової цінності, властивих традиційним 
мистецтвам, і бачив у сучасній епосі радикальне збільшення числа цитувань3

. 
Натомість Клемент Грінберг у статті 1939 року «Авангард і кітч»

4
 писав про підвищену увагу 

авангарду до механізмів самоописування, стверджуючи, що абстракціоністська культура – це 
імітація імітації, і якщо кітч імітує вплив художнього твору, то авангард імітує сам процес 
мистецтва. За Грінбергом, абстракціоністський твір не просто цитує претекст, як це робить 
класичний твір мистецтва, а фіксує саму ідею репрезентації. Теорія «самоусвідомлення» авангарду 
у Грінберга перегукувалася з теорією авангарду Георга Лукача та співвідносилася з визначенням 
авангарду Петером Бюргером: авангард – це самокритика мистецтва, доведена до радикальної межі 
авторефлексивна медіяльність художнього твору5

. 
Розглядаючи відображення на екрані історичного розвитку кіно, С. Ішевська відзначила: 

«Роль метаописовості у формуванні історії кінематографа засобами самого кінематографа досить 
очевидна, на наш погляд. І можна вишиковувати історію кіно, зафіксовану у формах самого кіно, як 
послідовний ряд творів, у яких об’єктом зображення ставав кінематограф. …простежувати розвиток 
кіномистецтва від метафільму до метафільму на прикладах Кітона, Вертова, Бергмана, Фелліні, 
Годара, Трюффо, Дельво, Макавеєва, Фассбіндера, Аллена, Клюге, Вендерса» 

6
. 

Додамо, що й в наш час постать та ідеї того ж Вертова не залишають байдужими 
кінематографістів. Серед недавніх прикладів наведемо зроблену у вертовський стилістиці 
документальну стрічку Томаса Тода «В країні кіноветеранів: кіноекспедиція до Дзиги Вертова» 
(Im Land der Kinoveteranen: Filmexpedition zu Dziga Vertov, 1995, Німеччина) та присвячений 
«Людині з кіноапаратом» фільм Максима Суркова «Зображення» (2004, Україна). 

Зазначимо також, що звертання до екранного саморефлексування (на кшталт «кіно про кіно») 
вкорінено у самій природі кіноексперименту. Як свого часу ефект Кулешова ілюструвався автором 
кадрами з Мозжухіним (не в останню чергу через їх упізнанність), так і сучасні новатори небайдужі 
до стрічок «архівного» кіно. Приміром, кращим кіноекспериментом 2007 року багатьма критиками 
визнана аргентинська стрічка «Антена» (La Antena, Арґентина) Естебана Сапіра, талановита 
стилізація під німі шедеври 1920-х років, зокрема фільми Фріца Ланга й Дзиги Вертова. 

Як бачимо, кінорефлексивні настанови набувають все більш осяжний характер. Сьогодні така 
практика є не лише предметом постмодерністських ігор, але й важливою складовою творчості 
багатьох сучасних майстрів кіномистецтва. 
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ГАСТРОЛЬНА ПОЇЗДКА ЗОЇ ГАЙДАЙ  
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ZOIA HAIDAI’S CONCERT TOUR TO IRAN IN 1944 

The research is related to highlighting the peculiarities of Z. Haidai’s concert tour to Iran in 1944: 

its organization details, peculiarities of concert activity in this country and of gaining success 

among the public. In the course of the study the nature and purpose of all concerts the singer 

was involved in, were established, together with the level of their success, which depended on 

the purpose and organization quality, as well as on the socio-cultural differences of the local 

public. The analysis of the singer’s professional activity during the first concert tour abroad in her 

career (which became possible due to recognition of her talent and experience on the state 

level) enabled determining the level of the singer’s professional knowledge of concerts 

organization, revealing features of creative charisma, finding out the artistic meaning of the 

achievements in singing activity, gained during the concert tour, which became decisive on that 

stage of Z. Haidai’s creative development. 

Keywords: Zoia Haidai, trip to Iran, concert group, concerts, public. 

Наприкінці лютого 1944 р., коли Друга світова війна перебувала на завершальному етапі, 
З. Гайдай – українській академічній співачці – випала нагода здійснити найпершу в її творчій кар’єрі 
закордонну поїздку до Ірану. Цю можливість виконавиця отримала в період, коли вже досягла 

вагомих професійних успіхів на вітчизняній оперній і концертно-камерній сцені. Гідно проявила 

вона себе в роки Другої світової війни, які, незважаючи на труднощі, породжені військовим 

лихоліттям, виявилися не менш творчо насиченими, ніж у мирний час. Продовживши самовіддано 

працювати в евакуйованій на територію РРФСР київській опері і виступати в концертах, у тому 

числі в складі фронтової бригади, співачка спромоглася вповні реалізувати себе як творча 

особистість. Набутий при цьому новий фаховий досвід і збагачений вокально-виконавський 

репертуар стали вагомим досягненням, що посприяло піднесенню її професійного іміджу та додало 

популярності. Тому закордонні гастролі до Ірану мали стати логічним продовженням мистецької 
діяльності талановитої, досвідченої та визнаної артистки. Однак неправильно було б уважати, що 

поїздка до країни, в якій за декілька місяців до цього відбулася Тегеранська конференція за участю 

лідерів держав антигітлерівської коаліції з метою вирішення важливих геополітичних питань, була 

випадковим збігом. Вона могла виявитися не стільки гастрольною, скільки завуальованою під 

виглядом концертного туру політично-пропагандистською акцією з боку Радянської країни, 

зацікавленої в економічній співпраці з Іраном та порозумінні з провідними західними країнами і 
готової задля досягнення мети задіяти навіть «артистичний десант». З огляду на це, метою даної 
статті є виявлення особливостей цього візиту в контексті висвітлення специфіки тогочасної 
концертно-гастрольної діяльності радянських митців та його творчої значущості в кар’єрі З Гайдай. 

Для цього поставлені такі завдання: 

– виявити мотиви здійснення З. Гайдай поїздки до Ірану; 

– охарактеризувати гастрольний маршрут, концертні виступи та реакцію публіки на них; 

– з’ясувати значимість цих найперших закордонних гастролей у творчій біографії співачки. 

Основу статті складають архівні джерела, зокрема, щоденники З. Гайдай, які зберігаються 

в Центральному державному архіві-музеї літератури і мистецтва України. Допоміжну інформацію 

надають наукові праці вітчизняних учених у галузі історії Л. Бурачок, І. Лучаківської, Н. Печеніної, 
З. Священко, В. Трофимовича та ін. 

До складу концертної бригади, яка сформувалась як доволі строкатий колектив, окрім 

З. Гайдай та її чоловіка співака М. Платонова – єдиних представників України, – також увійшли 
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актор, майстер художнього слова В. Аксьонов (він виконував і обов’язки бригадира з художньо-

творчих питань), віолончеліст О. Власов, артисти балету Большого театру І. Тихомирнова та 

О. Руденко, актриса, виконавиця творів на дитячу тематику Р. Зельона, артист цирку, жонглер 

З. Махлін, акробати Лаврентьєви і баяніст П. Гвоздєв1
. Безперечно, завдяки підбору таких 

різнопланових митців, концертні програми мали рясніти яскравими номерами та спроможні були 

задовольнити будь-які смаки. Однак, призначалися вони не для професійних поціновувачів 

мистецтва, а, як і передбачалося, для розваги радянських військових, які дислокувалися в Ірані2
. Цей 

політичний крок був зумовлений залученням Ірану до антигітлерівської коаліції шляхом підписання 

29 січня 1942 р. договору про співпрацю та взаємодопомогу з Британією і СРСР, унаслідок чого 

Радянська країна отримала право утримувати на його території свої збройні сили під час війни та ще 

півроку після її завершення, аби, згідно з офіційною версією, боронити від агресії з боку Німеччини 

та інших держав, а також стояти на варті територіальної цілісності, суверенітету і незалежності3
. 

Такі дії союзників, швидше за все, вказували на їхнє занепокоєння долею родовищ іранської нафти, 

які у випадку переходу Ірану на бік нацистської Німеччини могли потрапити під її контроль. Тому 

був ужитий запобіжний захід у вигляді розташування військ, а радянським артистам невдовзі 
довелося приступити до виконання так званої шефської роботи з «художнього обслуговування 

частин РСЧА»
4
 – поширеної концертної практики в ті роки. За їхньою діяльністю наглядав 

військовий бригадир, а, можливо, і представник секретних служб – капітан Прокоф’єв5
. 

Для артистів, які пережили тривожні воєнні роки, гастрольна поїздка до Ірану пов’язувалася 

з можливістю ознайомитися з життям іншої країни, якій удалося уникнути війни, а також отримати 

нові враження від перебування на теренах з прадавньою історією та культурою, тому була 

довгоочікуваною і бажаною. Домігшись цієї поїздки не лише завдяки професійним якостям та 

творчим заслугам, а й «корисним» зв’язкам у мистецьких колах, З. Гайдай теж із радістю вирушила 

в закордонне відрядження, яке щасливо збіглося в часі з незадіяністю разом з М. Платоновим 

у постановках на сцені ще не реевакуйованої з Іркутська київської опери6
. Не виключено, що 

дирекція театру просто пішла назустріч бажанню співачки, яка нещодавно отримала найвище 

почесне звання7
, тому й дала дозвіл на здійснення нею закордонної концертної поїздки, котра 

тривала півтора місяця: з 26 лютого по 10 квітня 1944 р.
8
 

Очікування артистів від закордонного турне багато в чому виправдалися, про що оповідають 

щоденники З. Гайдай. Від самого початку їх усіх вразили високі стандарти життя в столиці Ірану – 

Тегерані, зокрема, величезна кількість різноманітних товарів і продуктів у магазинах, від яких вони, 

радянські люди, давно відвикли. «Велика справа – приватна торгівля. Гори апельсинів, гранатів, 

лимонів, жовтих помаранчів, груш, яблук, динь радували око. А цілі туші м’яса, сотні дичини, сила-

силенна риби – боже, і все це без карток!»
9
, – діловито і не без захвату характеризувала співачка 

тамтешні економічні досягнення. Намагаючись максимально скористатися перебуванням 

за кордоном, вона вдоволено резюмувала, що їм вдавалося поєднувати приємне з корисним: 
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працювати, водночас ознайомлюватися з новою країною та людьми і потроху скуповувати обнови1
, 

що стало можливим завдяки отримуванню добових2
. Абсолютно очевидним стає те, що для 

артистів, які пізнали скруту радянського життя, матеріальний аспект був не менш важливим у цьому 

гастрольному турі, ніж творчий. Однак, якщо взяти до уваги саме процес концертування, її оптимізм 

розділити непросто, адже постійні переїзди та перельоти, починаючи з північноіранських міст 

Тегеран, Семнан, Сарі, Бендер-Шах (нині – Бендер-Торкеман), Ґорґан, Бабольсер, Ноушехр, Решт, 

Казвін тощо та закінчуючи південноіранським містом Абадан3
, коливання температури повітря 

у зв’язку зі специфічним місцевим кліматом, виступи на відкритих майданчиках або в недостатньо 

пристосованих для концертів приміщеннях4
 стали справжнім випробуванням на стійкість. 

Безперечно, зазначені фактори не могли не позначатися й на якості виступів. Крім того, концерти 

для гарнізонів або офіцерського та генеральського складу, на аеродромах, у депо тощо навряд чи 

можна вважати особливо захоплюючими. 

У силу різних обставин вони й відбувалися зі змінним успіхом. Наприклад, один із перших 

концертів, який відбувся в клубі «радянського офіцерського зібрання в Тегерані», залишив 

непогані, але дещо суперечливі враження. Непересічною подією він став у першу чергу для 

присутніх серед глядачів українців, які радо вітали виступ артистів-земляків із виконаними на 

замовлення улюбленими творами: українською народною піснею «Ой, не світи місяченьку», 

піснею І. Віленського на вірші С. Голованівського «Моя Україна», дуетом Оксани й Андрія 

з опери «Запорожець за Дунаєм» С. Гулака-Артемовського та ін.
5
 Натомість генерал І. Каргін, 

у відання якого бригада артистів прибула до Тегерану, визнав концерт не вельми цікавим6
. Після 

вдалого концерту, даного для радянських офіцерів у місті Сарі7
, неуспіх спіткав виступ 

у «паровозному депо» міста Бендер-Шах, що стало для радянських артистів одним 

із малоприємних моментів у цій концертній поїздці. Гомін, породжений масою народу, створив 

тоді небачену атмосферу хаосу. З цієї причини не зміг завершити свій виступ артист В. Аксьонов, 

покинувши сцену в середині номеру. Але З. Гайдай, ще в 1930-х рр. призвичаєна до різної реакції 
публіки, зокрема, під час концертів на Донбасі, не розгубилася і в такій обстановці змогла 

успішно, з її слів, виступити, виконавши п’ять творів8
. З огляду на таке прикре фіаско зовсім не 

видається дивним те, що артисти, вбачаючи професійні хиби в концертних програмах і виступах, 

намагалися вирішити питання щодо поліпшення їхньої якості під час спеціальних зборів бригади 

та її керівників. Найбільших нарікань у З. Гайдай викликала робота конферансьє, незграбні 
вислови, невлучні жарти та поганий смак якого не сприяли створенню високохудожньої 
атмосфери. Але те, що обов’язки конферансьє чомусь виконував жонглер З. Махлін9

, а 

не професійний артист естради, інакше, як суттєвим прорахунком організаторів поїздки 

не назвеш. Безумовно, цей факт поставив під удар успіх концертної справи. 

З причини відсутності належної організації не вповні здійснився і задум проведення платних 

концертів, які хоч і урізноманітнили тривіальне концертне життя, надавши йому рис справжніх 

                                                      
1
 Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України, м. Київ (ЦДАМЛМ України), ф. 147, 
оп. 1, спр. 31, арк. 49. 
2
 Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України, м. Київ (ЦДАМЛМ України), ф. 147, 
оп. 1, спр. 31, арк. 48. 
3
 Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України, м. Київ (ЦДАМЛМ України), ф. 147, 
оп. 1, спр. 34, арк. 1 а-4. 
4
 Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України, м. Київ (ЦДАМЛМ України), ф. 147, 
оп. 1, спр. 31, арк. 48. 
5
 Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України, м. Київ (ЦДАМЛМ України), ф. 147, 
оп. 1, спр. 396, арк. 1. 
6
 Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України, м. Київ (ЦДАМЛМ України), ф. 147, 
оп. 1, спр. 34, арк. 6. 
7
 Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України, м. Київ (ЦДАМЛМ України), ф. 147, 
оп. 1, спр. 34, арк. 9 зв. 
8
 Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України, м. Київ (ЦДАМЛМ України), ф. 147, 
оп. 1, спр. 34, арк. 15. 
9
 Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України, м. Київ (ЦДАМЛМ України), ф. 147, 
оп. 1, спр. 34, арк. 9-9 зв. 



ISSN 2533-4816 EVROPSKÝ FILOZOFICKÝ A HISTORICKÝ DISKURZ 

 106

гастролей, але не дали повних зборів1
. Щодо цієї ситуації З. Гайдай в одному зі своїх щоденників 

зазначила: «Наші керівники вважають рекламу смертним гріхом, а вказати імена виконавців, та ще 

моє з гучним званням, – якоюсь ганьбою. А публіка на афішу з заголовком “Концерт московських 

артистів” не йде. От і виходить стрілянина з гармати по горобцях»
2
. За умови правильного 

менеджменту, на що і вказувала співачка, ця ідея могла б дійсно успішно реалізуватися, оскільки 

артистам усе-таки вдавалося справляти добре враження на публіку. Успіх цих концертів міг 

урізноманітнити форми дозвілля іранців, яке, зі спостережень артистки, було доволі убогим та 

одноманітним: ні музичних шкіл, ні консерваторій, театр – лише в Тегерані, кінотеатри, де 

демонструються фільми здебільшого американського, британського і французького виробництва, – 

лише у великих центрах тощо. Тому виступи радянських артистів могли б додати барв 

до культурного життя Ірану так само, як, наприклад, джаз у чудовому виконанні британських 

музикантів, концерт яких З. Гайдай удалося відвідати3
. Цілковитий комерційний успіх став би для 

артистки ще одним підтвердженням її статусу провідної української співачки. 
Однак більш успішними виявилися урочисті заходи іншого характеру та спрямування, які від 

початку були чудово організовані і, не виключено, заздалегідь передбачені в цьому гастрольному 
відрядженні. Одним із них став благодійний бал, влаштований у Тегерані з метою збору коштів для 

допомоги дітям Києва, які постраждали внаслідок військових дій. Звісно, така подія не могла 
минути без участі українських співаків, які отримали запрошення від дружини генерала І. Каргіна. 

В той час, коли численні міжнародні павільйони торгували різноманітними товарами повсякденного 

вжитку та національними стравами, гроші від продажу яких ішли до фонду допомоги4
, коли кругом 

дефілювали дами в бальних убраннях5
, співаки без акомпанемента платно співали за бажанням так 

званих «замовників». Така незвична для радянських артистів форма діяльності разом із вирученими 
грошима в торговельних павільйонах коштувала, згідно з резюмуванням в українській радянській 

пресі, чималу суму – півтора мільйона туманів, на які мали бути придбані одяг, взуття та інші речі, 
необхідні для дітей-сиріт6

. 

Не менш помпезно і з переконливим натяком на залучення радянських артистів до більш 
суттєвих політичних питань, ніж просто так звана шефська діяльність або благодійний бал, відбувся 

чи не найвагоміший у програмі поїздки концерт. Масштабність цього заходу важко було 
недооцінити, адже відбувся він у радянському посольстві для членів уряду Ірану, а також 

американських та британських військових і був покликаний, швидше за все, задекларувати дружні 
наміри з боку радянської сторони у створенні в майбутньому вигідного спільного економічного 

проекту, пов’язаного з іранською нафтою7
. Ваги цій події додавала зала, в якій відбувся концерт. 

Саме в ній 28 листопада – 1 грудня 1943 р. проходила знаменита Тегеранська конференція8
, де 

лідери так званої «великої трійки» вирішували повоєнну долю світу, в тому числі й важливе 
«питання українського відтинку радянсько-польського кордону»

9
. Незважаючи на політичну 
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обумовленість цього заходу, прихильність, здобута співаками в іноземців, які були присутні 
на концерті1

, стала їхнім незаперечним творчим досягненням. 
Іноземці, зокрема, американці, виявилися дуже вдячною публікою. Очевидно, причина 

полягала не лише в тому, шо їм імпонувала виконавська майстерність радянських артистів, а ще й 
у тому, що в силу політичних обставин подібні концертні програми доводилося бачити нечасто. 

Незабутнім для З. Гайдай залишився прийом у генерала Д. Конноллі, організований після концерту 
в «американському таборі», що розташовувався неподалік Тегерану2

. Аби потішити керманича 

союзних військ, співачка, з її слів, увела до свого репертуару «американські» вокальні твори. Через 
місяць, під час перебування на півдні Ірану, вони знову лунали для присутніх серед глядачів 

концерту американських військових, що справило на них велике враження3
. «Американці приймали 

несамовито» – писала на сторінці одного зі щоденників З. Гайдай4
. У Басрі (Ірак), куди артисти 

також завітали в рамках цього закордонного турне, армія прихильників поповнилася британськими 
військовими5

. Незвичайною і водночас бажаною стала для співачки звичка іноземців виражати своє 

захоплення не оплесками, а свистом. Вподобали вони й український репертуар6
. 

Позитивне ставлення до артистів американських військових дуже контрастувало з негарним 

прийомом, який їм улаштували в місті Ґорґан радянські військові. Порівняно з чудовим 

проживанням у будиночках з усіма зручностями, облаштованих для них американцями 
в південноіранському місті Абадан7

, безпрецедентним можна вважати випадок з їхнім поселенням 

не до готелю, а до сирої казарми з брудною білизною на дерев’яних кривих ліжках і без жодного 
стільця8

. Вочевидь, не скрізь артисти були очікуваними дорогими гостями, які, попри труднощі 
частих переїздів, намагалися безоплатно9

 подарувати хвилини радості співвітчизникам. 
Не виключено, що цей випадок змусив приголомшених гастролерів замислитися над сенсом 

здійснення таких концертних поїздок, де сили та емоції поглинала не лише дорога і велика кількість 
виступів10

, а й подібні неприємні інциденти. Але загалом після цієї закордонної поїздки З. Гайдай 

залишилася задоволеною. Оскільки така нагода випала далеко не всім її колегам, це гастрольне 
турне, згідно з констатуванням співачки в одному з її щоденників, стало предметом заздрощів 

багатьох із них11
. 

Отже, гастрольна поїздка до Ірану виявилася не звичайним творчим відрядженням, а, в першу 

чергу, підтримкою засобами мистецтва радянських військ, які дислокувалися в Ірані з метою 
ствердження геополітичних інтересів СРСР. Намагання Радянської країни з допомогою спеціально 

організованих концертних заходів певним чином схилити на свій бік членів уряду Ірану та 
союзників, аби в майбутньому втілити в життя план економічного співробітництва, додали цій 

поїздці політичного забарвлення. Однак З. Гайдай, як і решта артистів, не була професійним 

політиком, тому сприйняла поїздку як можливість змінити обстановку після пережитих років 
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воєнного лихоліття, зануритися на певний час в атмосферу омріяних закордонних гастролей, 

оновити гардероб імпортними товарами, що для артистки – публічної особи – аж ніяк не було 
пустою забаганкою тощо. Як справжня артистка, вона щиро вболівала за концертну справу, 

намагаючись навіть у період проходження гастролей вдосконалювати її якість, аби всі заходи, 
незалежно від їхнього формату та призначення, були вдалими. І успіху вдавалося досягати, 

особливо в концертах для іноземних, зокрема, американських військових. Тому ця найперша в її 
творчій біографії закордонна поїздка стала не лише перевіркою на витривалість під час постійних 

переїздів та інших випробувань, а й можливістю успішно репрезентувати свій талант іноземцям, 
отримавши при цьому цінний досвід, а значить і стимул для подальшої праці та здійснення подібних 

закордонних турне. 
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THE PROBLEM OF CONNECTION BETWEEN VIRTUALITY 

AND GAME IN MODERN MASS CULTURE 

The article studies a problem of modern approaches to the definition of virtuality and virtual 

reality and researches the connection between virtuality and game as cultural universals. It is 

noted that scientific interpretations of the "virtuality" and "virtual reality" concepts exist along 

with their popular understandings as illusions created by the computer. However, the very 

concepts and principles used in the creation of virtual reality, are known long before the 

appearance of computers. This indicates their deeper essence, the study of which is important 

for understanding contemporary processes associated with the ever-increasing integration of 

virtual to our lives by mediation of modern technologies. The article defines the general 

principles of virtuality, speculative fiction, theater. Highlighted the unity of virtuality and the 

game in the creation of a model of the world, which also associates them with myth. 

Keywords: virtuality, virtual reality, game, mass culture, digital media. 

Традиційно термін «віртуальне» асоціюється з комп’ютерною електронікою, цифровим 

світом, який в міру розвитку технологій все глибше інтегрується до повсякденного життя. Проте 

у філософсько-культурологічному дискурсі під віртуальним може розумітися можливість, невтілена 

здатність, потенціал, імітація, модель, дещо, що має всі характеристики конкретної речі, але не може 

бути ідентифіковане як ця річ. Генезис терміна «віртуальне» сходить до античності, а саме слова 

«virtus» (мужність, сила, енергія, чеснота), що утворило «virtualis» (спроможний, можливий)
1
. 

Передусім під віртуальністю все ж маються на увазі цифрові медіа, дисплеї електронних 

пристроїв, що формують візуальне відображення неіснуючого, або відсутнього в межах 

безпосереднього сприйняття людиною. Віртуальність – це образно-символічна оболонка, за якою 

стоїть інша причина відчуттів, ніж у того, що мало б її (оболонку) наповнювати. Оскільки те, що 

викликає достовірні відчуття, має підстави вважатися реальним, часто мова іде про віртуальну 

реальність. Утім, щоб відрізнити віртуальну, людині треба знати справжню (константну) реальність. 

Тому віртуальна реальність визначається як вторинна, неповноцінна. 

Джеймс Гібсон визначав віртуальними ті об’єкти, що зображені на картинах і фотографіях, а 

не сприймаються безпосередньо2
. Російський дослідник Микола Носов описував віртуальність як 

актуальне, але не субстанційне3
. Жиль Делез наближався до опису віртуальної реальності через 

поняття матеріальної причини і її нематеріального наслідку – фантазма, що має певний мінімум 

буття, за якого може вважатися реальним4
. 

                                                      
1
 Носов, Н. А. (2000). Словарь виртуальных терминов. Труды лаборатории виртуалистики. Москва: Путь, 7, 

63. 
2
 Гибсон, Дж. (1988). Экологический подход к зрительному восприятию. Москва: Прогресс. 

3
 Носов, Н. А. (1999). Виртуальная реальность. Вопросы философии, 10, 152-164. 

4
 Делез, Ж. (1998). Логика смысла. Москва: Раритет, Екатеринбург: Деловая книга, 19. 
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Кетрін Хейлез у своєму дослідженні «Як ми стали постлюдством» пише: «Феномен 

віртуальності виник не з появою комп’ютерів і навіть не з появою кіно або інших технічних 

пристроїв – він виник тоді, коли з’явився знак (знакова система), поняття. Інакше кажучи – явище 

віртуальності є історичним і пов’язане з розвитком психіки, з розвитком свідомості людини. Що ж 

до техніки в цілому, і до комп’ютерів зокрема, то вона лише допомогла нам усвідомити нашу 

природу, нашу сутність. А інформатизація зробила проблему віртуальності більш наочною […] 

Комп’ютерні технології можуть змоделювати взаємодію людини з неіснуючими (вигаданими) 

світами навіть на рівні кінестетичних відчуттів. Дійсно, за допомогою комп’ютерних технологій 

людина може бачити те, що ніколи не бачила, більш того – те, що ніколи не існувало й не існує1
. 

Електронні медіа перетворили світ на гіпертекст, у якому кожен знак пов’язаний з іншими і 
може відчуватися та читатися різними способами. Кожне можливе прочитання – це реальність для 

суб’єкта. Тому Кетрін Хейлз пише: «Віртуальна реальність – це культурне сприйняття того, що 

реальні об’єкти наскрізь пронизані інформаційними структурами»
2
. 

У широкому розумінні віртуальна реальність – це інформація, що надходить у мозок, але 

не відповідає реальності як буттю в формі речей. Тому нею може вважатися і всякий стан зміненої 
свідомості, галюцинація чи помилка сприйняття. Але те, що розуміється під віртуальною реальністю 

класично, не просто сприймається, а й використовується для організації життя, причому не окремих 

людей, а мас. Прикрашені зображення реклами, світ «по той бік» монітора, новини телебачення й 

Інтернету, все це має свої правила, є передбачуваним, а тому стоїть ближче до реальності, ніж гадка 

чи галюцинація. Віртуальний світ мусить контрастувати з реальним, він існує тільки в межах гри 

у довіру йому. 

Відмінність комп’ютерної технології від звичайної паперової книги чи кіно й відео (а також 

галюцинації) в тому, що зв’язок суб’єкта і знака у ній двосторонній: сприймаючи образи, ми також 

відсилаємо певну інформацію назад, щоб отримати нову. Тому доцільно окремо виділяти 

комп’ютерний віртуальний світ, який ми можемо відчути, а перш за все – побачити на дисплеях 

персональних комп’ютерів чи смартфонів. Зворотній зв’язок полягає в отриманні певної інформації 
(текст, картинка, звук) у відповідь на надану (натискання клавіш, сенсорного екрана, голос, 

положення пристрою в просторі). Комп’ютерні системи можуть генерувати мультисенсорні світи, 

в які суб’єкт є активним учасником. Якщо він змінює віртуальний світ – отже він живе в ньому і цей 

світ майже реальний. Від гортання сторінок електронних книг і друкування тексту до спілкування 

у чатах і сутичках у відеоіграх – все на екрані є відповіддю на активність користувача. В той же час 

сторінка електронної книги не справжньою паперовою сторінкою, друк на моніторі не фіксує фарбу 

на папері і т.д. Відбувається певна діяльність, що імітує іншу, відому в константній реальності, 
тобто, гра. 

Йохан Гейзинга у книзі «Homo Ludens» пише: «Справжня культура не може існувати без 

певного ігрового змісту, бо культура передбачає певне самообмеження і самоприборкання, певну 

здатність не сприймати свої власні устремління як щось граничне і найвище, але бачити себе 

відгородженим певними добровільно прийнятими кордонами. Культура все ще хоче, щоб її 
в певному розумінні грали – за взаємною згодою щодо визначених правил»

3
. 

Втілення гри у творі можна порівняти з театральністю, описаною Мерабом Мамардашвілі. 
За його визначенням у повсякденності «гуляють знаки замість речей», є тільки початки й кінці, але 

немає завершення. Завдання театру в розумінні Мамардашвілі – створювати «другу реальність 

сцени», в якій і може відбуватися завершення і сприйняття смислів з реальності4
. Там, де є гра і є 

глядачі, світ «стискається» до моделі, яка відсікає все незначне чи незрозуміле, що перетворює її 
на живий міф. Адже прийнятне та вичерпне пояснення, в яке людина вірить, не задаючись 

питаннями його раціональності, і є міфом. 

Французький теоретик театру Антонен Арто визначав завдання театру як «Створення 

особливої реальності, незвичного перебігу життя. Театр повинен дарувати нам цей ефемерний, але 

                                                      
1
 Хейлз, К. (2013). Як ми стали постлюдством. Віртуальні тіла в кібернетиці, літературі та інформатиці. 

Київ: Ніка-Центр, 10-11. 
2
 Там само, 36. 

3
 Гейзінга, Й. (1994). Homo Ludens. Київ: Основи. 

4
 Кириллова, Н.Б. (2007). Медиакультура новой России: методология, технологии, практики. Москва: 

Академический проект, 319. 
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справжній світ, дотичний з реальним»
1
. У сучасності віртуальна реальність цифрових медіа цілком 

відповідає такому визначенню. 

Найпростіший спосіб реалізувати таку дотичність – створити зв’язку очі-руки. Очі 
сприймають інформацію з гри через відео, руки – вводять її у гру. В підсумку отримуємо відеогру 

в широкому сенсі, яка виходить за рамки розважальних творів. Ігрові елементи можна 

прослідкувати в соцмережах, інтернет-магазинах, системах коментування, інтегрованих у веб-сайти 

від новинних і наукових до розважальних і порнографічних. Наприклад, «лайки», рейтинги, 

«нагороди» користувачам. Такі сервіси як Megogo чи Steam навіть використовують систему 

«досвіду» з настільних і відео- ігор, що розкриває користувачеві нові можливості в міру виконання 

завдань на кшталт покупи певної кількості товарів або першої дії вказаного типу: коментування, 

заповнення інформації про себе. Тому поняття відеогри можна розширити поза самостійні 
інтерактивні твори. Відеогра стала повсякденністю і необхідністю сучасної людини. 

За цих умов відбувається повернення до спрощеного мислення без чіткого розділення знаку та 

означуваного, гравця та ролі. Гра сама по собі передбачає певні умовності, правила, тому 

інтерактивний твір, який повною мірою реалістично зображатиме світ у всій його багатогранності, 
вже не буде грою. Сам ігровий процес є новітнім ритуалом і свого роду магією. Адже гравець 

не бачить безпосередньо, як його дії з геймпадом чи клавіатурою перетворюються на дії у грі, але 

бачить їх наслідки як рухи, вчинки, чудесні явища. «Ритуалом» певних натискань кнопок, задіяння 

внутрішньоігрових предметів можливо навіть убити і воскресити. 

Ігор Бурлаков визначав цінність відеоігор у класичному розумінні для розуміння реальності 
«по той бік екрана»: «будь-яка популярна відеогра має власну фізику і властивості простору 

(наприклад, часто простір ігор чотиривимірний – три звичних виміри + четвертий вимір 

телепортації), штучну історію і плин часу, оригінальну філософію, етику і мораль. Ігри дають 

можливість гравцеві активно діяти в сконструйованому світі. Чимось це схоже на карнавал, але 

тільки ступінь свободи "зміни масок" в відеоіграх незмірно вищий»
2
. 

У контексті конструювання моделі реальності будь-яка гра, відео-, з іграшками або релігійна 

містерія, має тісний звʼязок із міфом у його розумінні засобу концептуалізації світу. За Єлеазаром 

Мелетинським: «У міфі ототожнюються форма і зміст, символ і модель, часто не розділяються й не 

розрізняються суб’єкт і об’єкт, знак, річ і слово, сутність та ім’я, об’єкт і його атрибути, а також 

одиничне і множинне, простір і час, походження і природа об’єкта. Міфологічна концептуалізація 

не позбавлена логіки, але вона незграбна, діє за допомогою медіації та бриколажу»
3
. 

Рене Жирар вважав, що подібно до первісного ритуалу, де, одягнувши маску звіра, шаман стає 

цим звіром, гравець стає своїм персонажем і в цьому «одухотвореному» віртуальному тілі 
поєднуються риси живої людини й цифрової істоти. Рене Жирар у книзі «Насилля і священне» пише 

стосовно подібного втілення: «Маска розташовує і змішує істот і предмети, розділені 
відмінностями. Вона стоїть по той бік відмінностей, але не просто їх переступає або стирає – вона їх 

вбирає в себе, комбінує незвичайним чином; інакше кажучи, вона – не що інше, як жахливий 

двійник»
4
. 

Примітно, що сучасна розважальна гра, орієнтована на маси, за рідкісними виключеннями, 

фантастична, тобто еклектика є її родовою ознакою. Хоча віртуальна реальність, настільна чи 

екранна, може досить точно відтворювати оточення з фізичної точки зору, його суть фантастична. 

Віртуальна реальність гри гіперболізує значення в ній гравця. У грі завдяки інтерактивності він – 

герой. 

Антонен Арто писав, що театр (а тепер його думку можна поширити і на віртуальну 

реальність) «розв’язує конфлікти, вивільняє сили, реалізує можливості; і якщо ці сили і можливості 
теж похмурі, звинувачувати треба не театр..., а саме життя». Хоча технології поки дозволяють 

відрізняти дану комп’ютером підробку від реальності, та все ж «нереальні істоти, зроблені з дерева і 
тканини, створені з усього, не відповідні нічому і, проте, викликаючі занепокоєння за самою своєю 

                                                      
1
 Арто, А. (2000). Манифесты театра «Альфред Жарри». Театр и его Двойник. Санкт-Петербург: Симпозиум, 

341-355. 
2
 Бурлаков, И. (1999). Психология компьютерных игр. Наука и жизнь. 5, 88. 

3
 Мелетинский, Е.М. (2001). От мифа к литературе. Москва: РГГУ, 124. 

4
 Жирар, Р. (2010). Насилие и священное. Москва: Новоелит. обозрение, 220. 
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природою, здатні принести на сцену легкий подих великого метафізичного страху, який лежить 

в основі всього стародавнього театру»
1
. 

Звертаючись до первісного значення слова «virtus», віртуальну реальність в такому разі можна 

трактувати як реальність «сильну», виразну, потужну, що вихоплює та перебільшує аспекти, які 
творець симуляції вважає значимими. В такому випадку він міфотворець, але притаманна 

електронній віртуальній реальності інтерактивність робить його «співавтором» і адресата твору. 

У той час як від людини вимагається все менше тілесних контактів для «життя» 

в віртуальному просторі, ці контакти переносяться «по той бік екрана». Не дарма класичні відеоігри 

переважно критикують за зображення насильства чи радше виразності тілесних взаємодій 

з оточенням. Герой сучасної відеогри сильніший, швидший, витриваліший, всі його характеристики 

гіперболізовані. Тіло гравця в цей час обмежене та наділене іншим розподілом функціональності. 
Зсув комп’ютерної мишки рукою в площині повертає голову віртуального персонажа в просторі; 
натискання кнопок геймпада задає цілі комбінації ударів, акробатичні прийоми, довгі репліки і т.д. 

Формально гравець у відеоігри – інвалід, що компенсується підкресленою повноцінністю 

у віртуальному світі. З іншого боку, такі технології, як захоплення руху всього тіла (наприклад 

Kinect), не передбачають «надлюдськості», оскільки реальне тіло активно задіюється. Так само і 
«лайкання» шляхом натискання на піктограми замінює емоційні реакції, емоджі передають вирази 

обличчя, цілі «знімки» діяльності. Коментування записів у соцмережах картинками (мемами) 

забезпечує передачу конгломератів образів, що можуть одночасно містити оцінку предмета 

коментування, відсилку до сенсу якогось твору, цитати тощо – єдиною простою дією. 

Універсалізація спілкування стирає перепони між індивідами в реальності. Та з іншого боку 

у віртуальному просторі суспільство дедалі більше структурується. Джейн Ґекенбенч звертає увагу 

на цю парадокс ігрової культури: «Ігровий досвід, сам по собі, зазвичай одноосібний […] Більшість 

ігор намагаються кинути виклик індивідууму, навіть коли він працює у команді, постійно 

намагаючись перевірити запал тих, хто іде шляхом відеоігрової еліти». Але разом з тим «Одним 

з найбільш вражаючих культурних аспектів ігор є існування кланів. Іноді відомі як гільдії чи 

фракції, це організовані групи людей, які регулярно грають разом і, як правило, орієнтовані на певну 

гру. Члени кланів нерідко розвивають тісні дружні стосунки, незважаючи на те, що вони часом 

ніколи не бачать один одного особисто. Клани можуть бути висококонкурентними, і багато кланів 

проводять онлайн-випробування, щоб визначити, чи буде прийнята особа чи ні». Цей приклад 

чудово ілюструє, що новітній родоплемінний лад, який описував Маршал Мак-Люен у «Галактиці 
Ґутенберґа», настав2

. 

Ті ж явища проявляються у спільнотах соцмереж, де можуть бути свої норми поводження, 

власні знакові системи (меми спільнот), умови долучення до спільноти, навіть випробування на 

перевірку «достойності». При цьому людина не належить до одного «інтернет-племені», а з різною 

мотивацією може належати до різних спільнот. Настале «всесвітнє село» не слід розуміти як 

буквальне повернення до життя, архаїчного за своїми принципами організації. Це новий етап 

розвитку світової культури, за якого не повертається архаїчний міф, а на наших очах виникає новий, 

базований на інтеграції створеної людиною другої природи до її щоденного життя. 

Адам Ґаззалі та Адам Розен вважають найзначнішою зміною в інформаційній ері людства 

поширення смартфонів. Ці пристрої надають будь-де доступ до будь-якої інформації, поєднуючи 

телефон, плеєр, фотокамеру та практично будь-яке інше джерело інформації. З ними віртуальна 

реальність перестає бути чимось періодичним, а перебуває в синтезі з реальністю константною, 

утворюючи доповнену реальність. У ній уявне та реальне існують в настільки близьких площинах, 

що майже не розрізняються. Смартфони репрезентують «Четверту хвилю» після постіндустріальної 
«Третьої хвилі», описаної Елвіном Тоффлером». Відеоігри, соціальні ЗМІ, онлайн-відео та 

електронні повідомлення спрямовують нас до життя, де все є розвага, все є гра3
. 

Важливою характеристикою віртуальної реальності є оборотність її подій. В ній можливо 

скасувати коли не всі, то чимало важливих дій, людська діяльність набуває експериментального, 

ігрового характеру. Для віртуального часу й простору не існує точки неповернення, що робить 

                                                      
1
 Арто, А. (2000). Театр и его Двойник. Санкт-Петербург: Симпозиум, 359-406. 

2
 Gackenbach, J., Bown, J. (2017). Boundaries of Self and Reality Online. Cambridge: Academic Press, 161-185. 

3
 Gazzaley, A., Rosen, L.D. (2016). The distracted mind: ancient brains in a high-tech world. Cambridge: MA: MIT 

Press. 
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людину вільною, але тим самим приглушує сакральність, оскільки віртуальний світ перебуває 

в руках людини. 

У віртуальності відбувається повернення до архаїчного «конкретного мислення», де оперуючи 

на перший погляд ірраціонально знаками, предметами, людина отримує можливість впливу 

на віртуальний світ. Виникає магія, котра можливо, реальніша для сучасної людини, ніж для 

первісної. Якщо архаїчне міфопоетичне сприйняття може бути критиковане як хиба мислення, то 

в сучасному постмодерному всяка фантазія може постати безсумнівно реальною. 

Існування безлічі самостійних світів у віртуальному ігровому полі засвідчує, що новітня 

культура не має універсальної системи відліку та єдиної точки зору. Поняття реальності того чи 

іншого явища все більше зміщується в бік суб’єктивних оцінок і в той же час із них складається 

масове підтвердження його справжності. Людське буття потребує іншої реальності, реальності гри, 

вистави, в якій дійсність підкреслена або задля її розуміння, або компенсації. Новітні електронні 
технології не замінюють літератури, театру, як свого часу їх не замінив кінематограф. Але 

безперечно на наших очах виник новий вид відчуття мистецтва та світу взагалі, що ближчає 

до глядача з кожним роком. Все, що спричиняє відчуття та переживання, реальне для людини 

XXI сторіччя, з якого боку екрана воно не знаходилася б. 
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The article deals with philosophical, semiotic and social aspects of the value of cryptographic 

codes in the media-cultural space of our time. A structured analysis of the code as an element 

of the information space is carried out and the code is compared with the evolution of the 

computer and computer technologies in 20th-21st centuries. It is substantiated that modern 

security algorithms are part of the semiotic concept of code in its modern interpretation 

(modern systems and software products). The information space is rapidly evolving: the progress 

of the computer and network, telecommunications, and the diagnosis of information security 

are all factors of the modern media information society. The system of signs, which are in the 

form of a computer code, makes it possible to study the «mystery» of the nature of the cipher 

and its significance in nowadays media-cultural activities. 

Keywords: cryptography, media culture, code, mining system, philosophy of algorithms, virtual 

reality. 

Постановка наукової проблеми та її значення. Сучасний інформаційний простір є 

надзвичайно важливим інструментом у постіндустріальному суспільстві. У ХХІ ст. 

комп’ютеризований світ існує як одна мережева система, де код відіграє надзвичайно важливу роль 

в будь-якій сфері діяльності людини. Будь-яка сучасна система кібербезпеки складається 

із різноманітних символів, що утворюють багатофункціональний інструмент, який сьогодні відомий 

як програма або програмний продукт. 

Більшість структурованих елементів комп’ютерного коду є запозиченими елементами із 

різних областей науки, культури, релігії, що в свою чергу сприяє розширенню процесів пізнання 

людиною нашого світу й космосу за допомогою криптографії та комп’ютера. 

Аналіз досліджень із цієї проблеми. В постіндустріальну епоху людство перейшло від 

традиційних культурних парадигм еволюції до прискореного розвитку інтелекту по 

експоненціальній кривій, де головним чинником стає інформаційний простір мас-медіа. Саме 

завдяки постійним вдосконаленням комп’ютера та поширенням всесвітньої мережі Інтернет гостро 

постає проблема безпеки даних. Більшість відомих світових компаній, таких як Apple, Intel, IBM, 

Samsung, Sony, Xiaomi інвестують багатомільйонні прибутки у розвиток безпекових систем захисту 

інформації. Даніел Белл зазначає, що «знання та інформація є стратегічними ресурсами 

трансформації постіндустріального суспільства, де важливим елементом є обробка інформації та 

розставлення найбільш важливих пріоритетів для розкриття власного потенціалу»
1
. Сьогодні 

інформаційна безпека є надзвичайно важливим фактором у підтриманні балансу на Землі та пошуку 

нових механізмів у дослідженні «невідомих» людству знань. 

Серед дослідників, які займались проблемами інформаційних кодів належать Д. Белл, У. Еко, 

М. Кастельс, Н. Кирилова, Н. Луман та криптографічних кодів М. Адаменко, С. Зінгх, Д. Канн, 

П. Хеменвей, Б. Шнайєр. 

Мета статті. Метою дослідження є аналіз криптографічних кодів та їх значення у медіа-

культурній діяльності сучасності. 

                                                      
1
 Белл, Д. (1986). Социальные рамки информационного общества. Новая технократическая волна на Западе. 

Москва: Прогресс, 330-342. 
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Завдання: проаналізувати філософсько-семіотичний та соціальний аспекти значення 

криптографічних кодів у медіа-культурній діяльності. 
Викладення основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження. 
Загальною характеристикою інформаційного простору суспільства є те, що створюється нова 

інформаційна сфера, базовими елементами якої є надсучасний процесор та інтелект. Значним 

кроком у сфері комунікації беззаперечно слід вважати створення комп’ютера, як поєднання 

філософської ідеї, електронної пам’яті та обчислювальних програм. 

Комп’ютери різного ступеня складності та потужності активно використовують уряди, 

секретні служби, армії, державні та комерційні установи, а також суспільство для виконання 

найрізноманітніших задач. У результаті розвитку комп’ютерних технологій велика кількість 

інформації мусить залишатись конфіденційною, зокрема такі данні, як коди доступу балістичних 

ракет, ядерних установок у армії, інформація про акції на великих фондових біржах, інформація 

щодо банківських рахунків тощо. Тому необхідність у різноманітних системах захисту щодня тільки 

збільшується. 

Ера «комп’ютеризації» розпочалась під час Другої світової війни, коли у фашистський 

Німеччині вперше був розроблений прототип комп’ютера в моделі Z3, яку створив німецький 

комп’ютерний інженер Конрад Цузе. Однак офіційно першим вважається запуск електронно-

цифрової обчислювальної американської машини ENIAC у США у 1946 р. 

Процеси аналізу обробки обчислювальних даних були повністю побудовані на математичних 

обрахунках, логіці та філософських ідеях, що поступово втілювались у фізико-інженерний шедевр – 

комп’ютер. Із розвитком кожного покоління комп’ютерна індустрія потребувала ще більшого 

дослідження знакових процесів, за допомогою яких людина здатна була б комунікувати з машиною 

доступною їй мовою двійкової системи Г. Лейбніца1
. Семіотично-інформаційна модель втілювала 

в життя нові інформаційні виклики, що здатні були б опрацьовувати дані та миттєво їх передавати. 

Згідно з теорією комбінаторики Г. Лейбніца, криптографічні коди є графами, що здатні 
трансформуватись в більш глибинні кодові структури, зображуючи код як багатоієрархову систему 

знаків та знакових змінних. 

Умберто Еко зазначав: «Доволі очевидним є те, що ми отримали тільки ядро певного, більш 

розширеного розгалуження, завдяки якому ми в будь-який час, коли в цьому виникає “оперативна 

необхідність”, зможемо по новому трактувати більш глибинні структури»
2
. Умберто Еко детально 

описує структуру Sn та перехід від коду до метакоду, як нового етапу еволюції людства на шляху 

до семіотичного «структуралізму». З точки зору семіотики наповнення новим змістом окремих 

знаків та знакових систем дозволить досліджувати об’єкти у трьох аспектах: семантики, синтактики 

та прагматики. Перші кроки до розуміння цих процесів були зроблені під час створення комп’ютера 

першого покоління. 

Аналізуючи ці структури, доцільно навести паралель із архітектурою комп’ютера. 

Маловідомо, що процеси які визначені філософсько-теоретичною семіотикою, активно 

використовуються в практиці комп’ютерного моделювання. Структура пам’яті сучасного 

комп’ютера побудована на структурі «push» та «pop», що в програмуванні більш відоме як «стек», 

який побудований на принципах LIFO. На нашу думку, аналогами цієї процедури кодування є 

процеси, описані в семіотичній теорії У.Еко як «emic» та «epic». Семіотика структуралізму, яка 

описана у праці Умберто Еко «Відсутня структура» зображає код як знакову модель, що виконує 

певну функцію щодо інформації. Ця теорія дещо відтворена в сучасній фон Нейманській 

архітектурі комп’ютера, що експлікує код із двійковою системою Г. Лейбніца. Комп’ютерний код 

набуває певної форми (алгоритми), який виконує задану функцію створює ядро (інформацію) та 

дозволяє перенести це ядро від одного користувача до іншого. Слід припустити, що 

криптографічний код є системою мнемонічних знаків, які шукають певні зв’язки між знаками та 

об’єктом (тілом та його функціями) та інтерпретатором (джерелом, який здатний виконувати 

функцію кодування та декодування). Більшість структурних процесів кодування базуються 

на основних значеннях семіотики, в яких знаки можуть виконувати головну атрибутику (індекс) та 

допоміжну (символ). 

                                                      
1
 Лейбниц, Г.В. (2005). Письма и эссе о китайской философии и двоичной системе исчисления. Москва, 404.  

2
 Эко, У. (2006). Отсутствующая структура. Введение в семиологию. СПб.: Симпозиум, 15. 
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Кінець ХХ століття відзначився небувалим кроком у майбутнє розвитку всесвітніх 

інформаційно-комунікаційних систем – Інтернет став третім еволюційним каналом зв’язку, що 

докорінно вплинув на розвиток сучасних систем мас-медіа. 

Більшість семіотичних та базових ідей поняття «Інтернет», описані в загальному емпірично-

математичному аналізі у книзі Р.Снеддена «Винаходи ХХ ст. Інтернет». Досліджуючи проблему 

Інтернету та його концепцій, варто наголосити більш детально на філософських ідеях та 

безпосередньо результатів заснування тої всесвітньої мережі, яка відома нам сьогодні. 
Інтернет-комунікації – це лише один із засобів та способів передачі даних, що виконують ті 

криптографічні алгоритми, які дозволяють протоколи відповідного захисту даних. Ось як відомий 

американський криптограф Брюс Шнайєр описує значення криптографічних алгоритмів: 

«Криптографічний алгоритм, також має назву “шифр”, представляє собою математичну функцію, 

яка використовується для шифрування та дешифрування. Якщо безпечність алгоритму створена 

на збереженні самого алгоритму в секреті – це обмежений алгоритм..... Велика або змінна група 

користувачів не може використовувати такі ж алгоритми, та якщо коли-небудь користувач залишає 

певну групу, її члени повинні переходити на інший алгоритм»
1
. 

Більшість алгоритмів записані в такому виглядів, щоб проста людина не зрозуміла 

записаного навіть володіючи необхідним кодом до цього алгоритму. Ітераційна послідовність 

створює настільки своєрідний мнемонічний код, що під дією додаткових чинників (наприклад 

майнфреймів), даний код може еволюціонувати в метакод, тобто «код в коді». З точки зору 

семіотики, такий метакод є комунікаційним інформаційним чинником, який дозволяє суспільству, 

під дією кодів шифрувати дані на зовсім іншому рівні (кодування психіки людини), за допомогою 

багатьох інструментів інтернет-комунікацій. До таких інструментів можна віднести відео-

конференції, відправлення повідомлень електронною поштою, перегляд аудіо та відео-файлів 

у спеціально створених доменних точках (наприклад Youtube), спілкування в соціальних мережах 

і т.п. Більшість технологій, зокрема такі як мобільний телефон, за допомогою Інтернет-

комунікацій повністю переходять у так званий віртуальний світ, де більшість життєвих процесів 

замінює двійкова система. 

Ось як відомий німецький соціолог Ніклас Луман зіставляє семіотику медіакультури 

з комп’ютером: «... комп’ютер змінює співвідношення (доступної) поверхні та глибини. Тепер 

справа більше не торкається основ лінеатури, яка побудована на висловлюванні передбачень або 

про орнаменти, що підкреслюють дане значення. Поверхність тепер – це екран монітору, що, 

припускаючи граничне обмеження, звертається до людських почуттів; глибина в свою чергу, 

навпаки, невидима машина, яка сьогодні здатна в один момент перебудувати себе саму, наприклад, 

реагуючи на запити користувача. Зв’язок поверхні та глибини може активізовуватись в цьому 

випадку під дією команд, що вказують машині, що слід виводити на екрані або сформулювати 

в своєрідному вираженні. Однак зв’язок продовжує бути невидимим.... Лише тому можна окреслити 

машину в якості “Віртуальної реальності”»
2
. 

Відомий український дослідник М. А. Журба аналізує віртуальну реальність, як вид буття, що 

вживається у двох значеннях: як позначення усіх форм матерії (речовинного світу); як ідеальний 

продукт матеріального світу. «Перша реальність – реальність об’єктивна, якій протиставляється 

реальність суб’єктивна. Друга реальність, що включає у себе світ духовно-ідеальний, з якою ми 

маємо справу, коли відходимо від речовинного світу, дає можливість зводити у ранг можливого 

ілюзії, фантазії тощо»
3
. 

Відомий іспанський медіа-теоретик Мануель Кастельс має дещо іншу думку щодо 

«віртуальної реальності». Як стверджує іспанський соціолог, людство живе в умовах специфічної, 
виокремленої культури, яка є віртуальною, оскільки будується на віртуальних процесах 

медіакомунікації, що є повністю автоматизованою. Культура є реальною, а не уявною, що створює 

фундаментальну дійсність, опираючись на те, як кожна людина планує власне життя; як вона 

контактує із соціумом, що вона прагне пізнати та яку роль вона виконує у даному суспільстві. 
З точки зору М. Кастельса, віртуальність – це і є людська реальність. Саме віртуальна реальність є 

                                                      
1
 Шнайер, Б. (2002). Прикладная криптография. Москва: Триумф, 18. 

2
 Луман, Н. (2005). Медиа коммуникации. Москва: Логос, 137–138. 

3
 Журба, М.А. (2014). Віртуальна реальність: різновекторні пошуки. Гілея: науковий вісник, 86, 172. 
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відмінною рисою культури інформаційно-цифрової епохи, оскільки саме кодом, ми в більшості 
випадків приносимо нашому існуванню сенс1

. 

Багато семіологів та криптографів не тільки визначили поняття феномену «Інтернет», а й 

продовжують теоретично обґрунтувати інформаційний простір медіакультури XXI ст. Власне сам 

процес віртуалізації слід вивчати не як безпосередній результат комп’ютеризації світу, а з позиції 
еволюційного шляху людини, де коди тісно переплітаються з повсякденним життям. 

Будь-які інтернет-комунікації є настільки полігамними, що людина сама здатна здійснювати 

процес кодування та декодування інформації з будь-яких пристроїв носіїв інформації (комп’ютер, 

телефон, планшет тощо). Аналізуючи інтернет-комунікації та його значення у формуванні сучасної 
медіакультури, слід відокремити ті інструменти, які здатні впливати на людські процеси мислення. 

Система телекомунікацій включає в собі низку способів передачі інформації. Сьогодні система 

функціонує на основі багатьох чинників та може надавати наступні послуги: електронна пошта, 

перегляд новин, поштова розсилка / смс розсилка, віддалений доступ до комп’ютера, різноманітні 
сеанси зв’язку (Billing system), безпосередній пошук інформації в оперативно-аналітичному режимі; 
спілкування з друзями / рідними (Google Chat, Internet Relay Chart, Internet Calling), мійнінг система 

або система інтернет-валют (електронна криптовалюта Bitcoin) та інші системи і процеси, що 

побудовані на кодуванні та різноманітних криптографічних алгоритмах. 

Сьогодні кодом системи мас-медіа є відмінність між інформацією та неінформацією, 

віртуальністю та реальністю. Як зазначає Ніклас Луман: «Інформація – це позитивне значення, 

предметне означення, за допомогою якого система маркує можливість свого власного 

функціонування. Однак, щоб мати можливість розглядати будь-що в якості інформативного або 

неінформативного, повинна існувати можливість приймати будь-що за неінформативне.....»
2
. 

Концепцією Н.Лумана є аналіз факторів, що впливають на мас-медіа та створюють спеціальне 

інформаційне поле, що під дією комунікаційних та лінгвістичних особливостей розширює 

світоглядне розуміння процесів у медіакультурі. 
Наприклад, ми хочемо відправити два повідомлення з різним об’ємом даних. Перше 

повідомлення займає, наприклад, 2 біти (вибір із 4 рівно вірогідних можливостей) та друге 

повідомлення, що займає 3 біти (вибір із 8 рівно вірогідних можливостей). Відмінністю даних 

повідомлень з точки зору кодування є лише прорахування більшої кількості варіантів. У другому 

повідомленні інформації є більше, а отже, вихідна ситуація є менш визначеною. У даному випадку 

інформація – є свободою вибору автора під час написання повідомлення, де ключову роль 

відіграють лінгвістичні особливості, специфіка, розв’язка події, атрибутика, що є важливим для 

відправника. Людський мозок здатний опрацювати одночасно не два, вісім, шістдесят чотири, 

п’ятсот дванадцять варіантів, а мільйони комбінацій, що здатні моделювати ту чи іншу ситуацію, 

притаманну лише кодам. Комп’ютерний код є системою змінних даних, які під зміною одного або 

декількох функцій виводять необхідний результат, але в тисячі разів повільніше, ніж людський 

мозок. 

Для досягнення власних цілей хакери щодня створюють різноманітні зловмисні програми, так 

звані віруси, хробаки, троянські коні тощо. З точки зору семіотики – це «спосіб кодування нашого 

сприйняття світла та безпосереднє відтворення його на полотні»3
. 

Звичайні шкідливі програми (віруси) здатні, наприклад, скопіювати (клонувати), знищити або 

видозмінити будь-який файл. У даному випадку код виконує одночасно функцію програми та 

файлу. Зв’язок, що поєднує обидва об’єкти, є тонкою поверхнею (алгоритмом) відтворення світла та 

тіней. Більшість вірусів кожна людина може підхопити безпосередньо з Інтернету. На основі 
описаних факторів є очевидним те, що у справі захисту даних, які зберігаються в певному місці, 
криптографія або теорія інформації отримала нове, практично не досліджуване поле діяльності, що 

побудоване на спеціальних алгоритмах захисту – семантики знаку. 

Сьогодні розшифрування повідомлення без знання комп’ютерного алгоритму шифрування та 

наявності ключа відповідної довжини є завданням практично неможливим. Залежно від принципів 

побудови алгоритмів шифрування коду ділиться на 2 групи: симетричне або асиметричне. 

                                                      
1
 Кастельс, М. (2004). Галактика Интернет: Размышления об Интернете, бизнесе и обществе. Екатеринбург: 

У-Фактория, 237–239. 
2
 Луман, Н. (2005). Реальность масс-медиа. Москва: Праксис. 

3
 Эко, У. (2006). Отсутствующая структура. Введение в семиологию. СПб.: Симпозиум, 164. 
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Під час використання симетричних алгоритмів використовується однаковий ключ. Цей 

алгоритм отримав широке розповсюдження через власну простоту. Вважається, що даний шифр був 

не чим іншим як філософською ідеєю Готфрида Лейбніца, який вважав це «природою речей». 

Однак, сьогодні ця ідея відома криптоаналалітикам як алгоритми DES, 3DES, IDEA та Blowfish. 

Генерацією такого типу алгоритмів є ланцюги кодів, що утворюються в метакод (пейзаж 

імпресіоністів або експресіоністів), що підміняє стиль роботи та задумку автора в період 

безпосередньої відправки повідомлення. 

Ще одним типом шифрування даних є асиметричний алгоритм, тобто алгоритм з різними 

ключами. Задумкою даного шифру є ренесансна ідея Леонардо да Вінчі «гри світла та тіней». 

Побудова такого алгоритму полягала у рівномірному розділенні ключа на дві частини, що 

утворювали одне ціле, як в алхімії «дзеркальна видозміна». Будь-який код чи безпосереднє 

кодування було б неможливим без знання семіотики знаку, алхімії, криптографії та науки, що 

уособлюють дерево та філософії, що уособлює коріння цього дерева. 

Сьогодні криптографія досягає своєї вершини популярності та здатна впливати на всі процеси 

в будь-якій сфері науки та суспільства. Із набуття масового поширення технологій всесвітньої 
мережі, постала перед філософією, криптографією та безпосередньо науки нове питання – 

«електронна валюта». 

Економіка фактично заснувала таке поняття як валюта, однак із розвитком 

телекомунікаційних систем поступово набирає популярності ознака криптовалюти. Прослідкувавши 

еволюції валюти від монет та банкнот до банківських платіжних систем попит на «електронну 

валюту» починає набирати популярності в суспільстві, безпосередньо пов’язаних із мережею 

Інтернет. 

У ХХІ ст. ми спостерігаємо за повноцінно новою платіжною системою, яка має низку 

відмінностей серед інших електронних валют. Код, на основі якого фактично створена нова 

платіжна «майнінг» система, стала новим заробітком у сфері індустріалізації медіакомунікації. 
Перші згадки про криптовалюти як альтернативної платіжної системи розрахунків 

починаються з 1998 р., філософську ідею, створення якої належить японському криптографу та 

програмісту Вей Даю. Він вперше запропонував нову модель ринкового механізму «b-money». 

До проекту також долучились Нік Сабо та Хел Фінні. У 2008 р. закладено початок створення 

криптовалюти людиною або групою людей під псевдонімом Сатосі Накамото – файл із розробленим 

кодом та алгоритмом безпекових протоколів та загальні принципи роботи нової платіжної системи 

у вигляді однорангової мережі. Код почав еволюцію у сфері цифрової валюти та одночасно 

розширив інформаційне поле досліджень медіакультури сучасності. 
Принципом роботи криптовалюти «Bitcoin» є найбільш розгалужена комп’ютерна мережа, що 

виконує роботу обчислювальних машин та проводить великі обчислювальні обрахунки, на які 
не здатний один «суперком’ютер». Філософська ідея полягає в тому, що «майнінг» система створена 

для того, щоб шукати вирішення надзвичайно важливих питань людства. Система виконує дві 
головних функції – пошукову та обчислювальну, де кодування є ядром цієї системи. 

Пошукова функція здійснює збір великих масивів метаданих із усіх комп’ютерних мереж та 

виконує функцію розбивання великого завдання на тисячі менших операцій, які здатний виконати 

один комп’ютер із необхідними для цього ресурсами. Усі отримані дані збираються в одне місце – 

спеціальний сервер, який виконує обробку отриманих даних. Із точки зору семіотики – це зображає 

пошук інформації в природі, де під дією натхнення побаченого, художник пише картини чи 

скульптор створює скульптуру. 

Обчислювальна або аналітична функція здійснює всі необхідні дії за допомогою 

багаторівневих кодових алгоритмів для отримання першочергового результату. Майнінг системою 

було досліджено декілька важливих проектів, зокрема таких як обробка даних виверження вулканів, 

сейсмічна активність, дослідження ДНК людини, розробка диску-генів людини, з інформацією якої 
людина здатна вилікуватись від смертельних хвороб, що прогресують на ранніх стадіях, тощо. 

У статті Вахрушева Д.С. та Железова О.В. криптовалюта як феномен сучасної інформаційної 
економіки має декілька спільних факторів із інформаційною безпекою: по-перше, наявність 

децентралізованої мережевої емісії криптовалют; по-друге, створення зашифрованою програмного 

коду, який зберігає всі необхідні дані виключно на серверах; по-третє, осучаснена ідентифікація 
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користувачів для управління грошовими коштами та потоками1
. Якщо розглядати криптовалюту як 

масове явище, то варто проводити аналогії з наявними електронними платіжними банківськими 

системами. На нашу думку, криптовалюта – це еволюція платіжних систем (наприклад в порівнянні 
з Webmoney) є наступним поколінням електронних платіжних систем, які в свою чергу можуть 

обслуговуватись не тільки банківськими установами, а й простими користувачами, власне як 

фінансового елементу медіа-комунікації. 
У статті Бречко О.В. визначає підходи обґрунтування феномену криптовалюти, зважаючи на 

технічні характеристики безпекових протоколів біткоїнів: як розподілена система записів 

(операцій); як інноваційна мережа платежів; як технологія, за допомогою якої здійснюються 

товарно-обмінні операції2
. Опираючись на дослідження науковців можемо стверджувати, що 

криптовалюта є похідною сучасного криптографічного коду як фінансового чинника віртуальної 
реальності. 

Майнінг система – це процес використання обчислювальних потужностей комп’ютерних 

систем для створення ланцюга транзакцій безпосередньо криптовалюти. У кожному ланцюгу, що 

складається із блоків, перша транзакція в списку є особливою транзакцією. Якщо майнери зупинять 

власну роботу або Інтернет перестане працювати, криптовалюта зникне. 

Висновки досліджень. Криптографічний код сьогодні став багатогранним об’єктом 

досліджень. Різноманітні комп’ютерні коди є новою проблемою в еру комп’ютерних технологій. 

Інформаційний простір швидко еволюціонує: прогрес комп’ютера та мережевих вузлів, 

телекомунікації, діагностики інформаційної безпеки – усе це чинники сучасного інформаційного 

медіа суспільства. Система знаків, що набуває форми комп’ютерного коду уможливлює 

дослідження «таємниці» природи знаку та його значення в медіа-культурній діяльності ХХІ ст. 
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PHILOSOPHICAL AND ANTHROPOLOGICAL ASPECTS 

OF HUMAN BEING IN THE FRAMEWORK OF GESTALT 

APPROACH 

Gestalt approach can be applied to various philosophical movements. From philosophical and 

anthropological angles Gestalt is an existential reality, which exists in the form of so-called 

completed or incompleted forms. Any form that has no contradictions has the right to exist. 

Each individual constructs some phenomena-innovations, which are gestalts guiding actions, 

feelings before a new understanding of meanings and are the result of an organized realization 

of the world by the individual. So, in the context of gestalt ontology, the form provides the 

genesis to the thing, and at the same time involves the change and development of that genesis. 

The anthropological significance of gestalt represents a certain form of meaning in human 

experience. Anthropological consideration of human genesis according to Gestalt theory 

provides, first of all, relativism and the phenomenon of the boundary, as well as the 

interpretation and contextualization, which in fact is the creation of a gestalt. Gestalt approach, 

in anthropological sense, allows a person to construct effective tools for interaction with the 

world, and also, due to the vitality and creativity of the set of gestalts which are in the human 

mind, to create his unique image of reality. 

Keywords: gestalt, anthropology, phenomena-innovations, unique subjectivism, image of reality. 

Актуальність. Гештальт – це один з сучасних напрямків психологічної та філософської 
думки, тому що гештальт прагне до постійного експерементування та вдосконалення. Гештальт 

створився як своєрідна антитеза психоаналізу, і представники гештальт-напрямку намагались 

синтезувати деякі поняття екзистенційної філософії. Також гештальт напрямок характеризується 

послідовним впровадженням у свій концептуальний апарат принципу холізму. Гештальт є 

метафізичною фігурою, яка конституює буття і є іманентною буттю. 

Метою статті є простеження сутності концепту гештальту, як форми, що втілює самість 

суб’єкта, що змінюється, в розгляді існування людини та її взаємодії зі світом. 

Аналіз досліджень і публікації. Саме поняття «гештальт» має в собі сенс «формоутворення», 

і є антропологічно обумовленим напрямком Проблема формоутворення розглядається у філософії та 

соціології в рамках дослідження людської особистості. Філософська антропологія прагне 

до відображення створених уявлень до сущого у людині. Ще Арістотель підкреслював, що кожна 

річ має сутність. Наприкінці ХІХ століття філософські антропологи намагались описати сутність 

людини за допомогою заданих категорій. Екзистенціалізм проголошував заперечення заданої форми 

розвитку людини, тобто, суб’єктивізм передбачає вроджену здатність людини брати на себе 

відповідальність. 

Проблему формоутворення порушив у філософії Г.В. Гегель. Його фенотенологічні 
спостереження були спрямовані на пошук форм свідомості. Г.В. Гегель робить висновок, що 

людський досвід є оформленим границями самого буття, тобто, існують так звані «формоутворення 
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духу». За контекстуальним змістом цих новотворів можна бачити, що вони відповідають концепту 

«гештальт». 

Г. Гегель уточнює у своєму творі «Феноменологія духу», що форми, які можна вважати 

духовними, народжуються в індивідуальній свідомості, а потім стають тими гештальтами, що 

відчужуються. Він підкреслює, що в людині знаходить вираження абсолютне, і тому сама людська 

особистість в її розмаїтті є гештальтом. Однак, Г.Гегель ототожнює поняття дух, не тільки 

з гештальтом, як формоутворенням, але й з багатьма іншими якостями і характеристиками, тому 

у його трактуванні духу важко виокремити поняття «гештальт». 

Феноменологія є головним методологічним принципом в теорії гештальту (Е. Гуссерль, 

М. Мерло-Понті, Б. Вандельфельс, М. Анрі, Ж.Л. Маріон). Переважно феноменологія у теорії 
гештальту евристично плідна там, де аналізується людська суб’єктивність, і тому стає актуальним 

питання про використання ідей феноменології в гештальті в ракурсі антропологічного аспекту – 

соціокультурного конструювання (Н. Луман, А. Шюц, П. Бурдье, Б. Вандельфельс), філософсько-

антропологічного змісту (М. Мерло-Понті, М. Анрі, П. Рікер), конструювання з боку Іншого 

(Е. Левінас, А. Рено, Б. Вандельфельс). Гештальт-підхід запозичує з феноменології (Е. Гуссерль, 

М. Мерло-Понті) холістичні ідеї щодо унікальності та неповторності сприйняття людиною світу та 

ситуацій. Гештальтистська концепція є феноменологічною в ракурсі ідей Е.Гуссерля про те, що слід 

спостерігати будь-який об’єкт з точки зору фіксації його характеристик. Також можна відмітити, що 

гештальт-підхід є герменевтичним, тому що в ньому передбачається дослідження, спрямоване 

на трактування певної події. 
Питанням визначення границь прояву особистості у філософських дослідженнях займалися 

також такі філософи, як Г.Фіхте, Ф.Ніцше Е.Гуссерль. Зокрема, Г.Фіхте вважає, що вимір 

особистості розпочинається з її границі, а саму границю не можна розглядати, як зовнішню по 

відношенню до буття, тому що вона сама знаходиться у бутті, яке регулюється його 

трансцендентним розширенням. 

Прототип концепту «гештальт» вивчався такими авторами, як Ж.П.Сартр, М.Хайдеггер, 

М.Мерло-Понті, які розглядають неповторно-унікальне існування в ракурсі понять «буття», та 

«небуття». Тобто, поняття «форма» розкривається завдяки розгляду характеру буття. Частина 

дослідників повертає гештальту субстанційний, метафізичний статус, у той час, як гештальт-теорія 

сучасності орієнтується на відхід від позицій індивідуалізму. Це виражається в певній зміні поглядів 

стосовно наступних аспектів: сприймання часу, особливості усвідомлення людини, формування 

власної реальності, роль досвіду людини в формуванні гештальту, а також, погляд 

на впорядкованість світу. У зв’язку з протиріччям, що виникає, слід визначитись з антропологічним 

статусом концепту «гештальт» в розгляді існування людини. 

Ідеї дослідження. Гештальт-підхід можна застосовувати в рамках різних філософських течій. 

З філософсько-антропологічних позицій гештальт є екзистенційною даністю, яка існує у вигляді так 

званих завершених, або не завершених форм. Виходячи з цього, слід розглянути головні 
філософсько-антропологічні характеристики гештальту. Спираючись ще на Гегеля, можна сказати, 

що будь-яка форма виплаває з сутності речі. На прикладі живих організмів можна бачити, що, як 

стверджує Н.Н. Страхов, «організм, якому не дають можливості розкрити свою форму, гине»
1
. автор 

наводить такий приклад: «Мінерали, які ми зустрічаємо, зазвичай не мають своєї форми, та існують 

великими скупченнями, які складають поверхню землі. Але, якщо дати мінералу створюватись 

вільно, якщо обставини нічим не обмежують його формування, то ця маса, яка не має життя, 

приймає конкретну форму. В багатьох місцях ми знаходимо такі форми, які називаються 

кристалами»
2
. Тобто, якщо узагальнити цей хід думки, можна зробити висновок, що будь-яка 

форма, будь-який гештальт розвиває себе при певних обставинах, і ті обставини передбачають 

наявність дії повного закону, за яким повинна створитись дана форма. Наприклад, «кругла форма 

краплі залежить від того, що частинки рідини в ній слідують тільки власному тяжінню»
3
. 

Виходячи з цього, можна зробити висновок, що має право на існування будь-яка форма, яка не 

містить у собі протиріч. Тут можна пригадати закон прегнантості у гештальті, який підкоряється 

принципу доцільності. Але доцільність, як категорія, також існує в рамках певних обставин та умов. 

                                                      
1
 Страхов, Н.Н. (2007). Мир как целое. Москва: Айрис-пресс, 179. 

2
 Там само. 

3
 Там само. 
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Особливо це відноситься до тих гештальтів, які стосуються людських засобів сприйняття світу: 

«Замість того, щоб досліджувати, з чого «складається» людина, ми повинні розглянути, що 

трапляється з людиною. В чому полягає життя? У зв’язку з оточуючим світом, іншими словами, 

у сприйнятті зовнішніх впливів, та в деякій діяльності»1
. Як відмічає сучасний французький автор 

Г. Маскольє, який поглиблюється у вивчення розвитку гештальт-теорії у наші часи, «гештальт – це 

спосіб буття, що центрований на процесі»2
. 

Якщо спробувати за допомогою філософської антропології довести феномен формоутворення, 

слід, окрім його розгляду з точки зору особливостей психіки людини, застосовувати також загальні 
принципи наукового пізнання. Апріорний запит розуму з точки зору аналізу будь-якого явища – це 

створення класифікації елементів цього явища. У випадку гештальту складнощі виникають 

внаслідок самої природи і визначення гештальту як цілого, яке не є сумою його частин. Однак, 

сучасний науковий погляд на створення речей та явищ підкреслює, як висловлюється Н. Страхов, 

«цільність світу, незважаючи на його розмаїття, доводиться все ясніше та ясніше»
3
. Автор робить 

висновок, що розмаїття предметів виводиться з їх єдності. 
Тобто, аналізуючи концепт «гештальт» і застосовуючи до нього принцип загального 

наукового пізнання, можна зробити висновок, що у його розгляді слід не механічно співвідносити 

його елементи, а вказувати на певні співвідношення елементів на різних рівнях. Концепт «гештальт» 

доцільно розглянути, виходячи з характеристик антропологічного напрямку. 

Тому першою характеристикою, яку слід розглянути в онтології «гештальту», є темпоральна 

характеристика. В цьому аспекті гештальт-теорія постулює принцип «тут-та-тепер», який був 

сформульований ще класиком теорії Ф. Перлзом. Сучасний автор І.А.Погодін стверджує, що наше 

«зусилля жити» «тут-та-тепер» не забезпечує цього «зусилля жити» завтра. Час є онтологічною 

даністю і людина в конкретний момент часу в дії конкретного гештальту робить акцент на такому 

питанні: «Що ми вирішуємо тут та тепер, коли знаємо про наше минуле та розуміючи, що 

попереду – майбутнє, яке є кінцевим?»
4
. 

З одного боку, час є об’єктивною характеристикою буття, а з іншого боку – час є 

конструкцією, що використовується людьми, через яку вони сприймають своє бачення реальності. 
Продовжуючи думку про сприйняття «тут та тепер» слід підкреслити, що будь-яка подія більш 

наповнена, більш змістовна, ніж спогади про нове. Спогади людини про минулі події є не зовсім 

такими, якими вони збереглись в пам’яті, тому що людина будує свої спогади, відштовхуючись від 

теперішнього часу. Розглядаючи бачення себе та події через призму теперішнього сприйняття, 

Ф. Перлз та Гудмен підкреслюють: важливість новизни потребує часових змін. Таким чином, час 

у сприйнятті гештальту – це векторна величина, тому що будь-яке сприйняття «тут-та-тепер» 

ґрунтується на процесуальних змінах, які можуть бути осягнутими тільки через шлях від минулого 

до майбутнього. Тобто, поняття часу виникає зі сприйняття напрямку змін та життєвих перетворень. 

Досвід сприйняття часу є векторним розумінням цього часу. Декілька подій, які існують в різний 

час, впливають одна на одну: подія, яка відбувається раніше, формує ту подію, що відбувається 

після неї, і навпаки – та подія, що вже відбулася, має властивість формувати погляд на подію 

минулого. Все це відбувається у загальному «гештальті» самосприйняття людини, де беруть участь 

одразу декілька точок сприйняття. 

Однак, представники діалогового-феноменологічного напрямку роблять висновок, що подія 

сама по собі «не має власну незалежну природу», тому що будь-яка подія накладається на ті 
індивідуальні прояви, що має кожна окрема людина, та на конкретний порядок речей у картині світу 

людини. Тобто, поняття адаптації особистісної реальності, яке передбачає суть пристосування 

людини до реальності і формування особистісної реальності, що створює власний погляд на подію, 

так і можливість комфортного існування в рамках цієї події, відрізняються між собою. А поєднує їх 

така категорія, як переживання. І.Погодін виводить думку, що переживання – це насамперед 

створення «події, а не пристосування до неї»5
. І в цьому створення події індивід враховує загальний 
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гештальт інших значущих подій, які вже були сформовані протягом конкретного проміжку часу. 

Таким чином переживання існує у зв’язку як з адаптаційно-творчими характеристиками, так і 
з часовими. Переживання змінює феноменологічне поле індивіда за рахунок феноменів-інновацій, 

тобто людська самість, яка має свою форму в розвитку, змінюється, виходячи з особливих значущих 

проявів психіки. 

Крім того, гештальт як певний простір особистісних смислів продукує буття людини. В цьому 

дуже важливим є сам процес формоутворення. Попередня назва гештальт-теорії була 

«екзистенційний психоаналіз», з чого випливає спрямованість гештальт-підходу на питання буття. 

Гештальт є способом опису буття окремого індивіда, виходячи з його особистісного усвідомлення, 

присутності у власному особистісному просторі. Причому, в рамках модернізму в цьому просторі 
гештальту відбувається спроба зафіксувати непередбачуваність і хаос побудови гештальту, 

у постмодернізмі заперечується можливість спостереження цього хаосу. 

Гештальт-підходу є властивим все підлягати сумніву, тому будь-яке буття людини 

сприймається як один з варіантів буття, враховуючи можливими інші варіанти. Також гештальт-

підхід проголошує релятивізм у вигляді відносності у трактуванні будь-якого прояву життя. Сумнів 

як явище в онтологічному аспекті передбачає створення смислів. Г.Уілер стверджує, що «ми 

не можемо організувати свій досвід на іншому, більш широкому рівні окрім того, що існує 

в наявності»1
. Той образ події, або ситуації, що існують у наявності, є, в багатьох аспектах, творчою 

діяльністю створення смислу, а також створення форм. Причому, ці дві діяльності є пов’язаними 

між собою: модуляція форм передбачає можливість людини думками «знаходитись» у майбутньому, 

а побудова смислів передбачає створення нових форм. Тобто, ті нові форми визначаються самі 
феноменами-інноваціями, які спонтанно проникають в індивіда. Тобто, феномени-інновації є 

наслідками впорядкованого усвідомлення індивідом: «еволюційний смисл усвідомлення 

не відділяється від здібності до гнучкого втілення проблем»
2
. Феномени-інновації є гештальтами, 

які за своєю суттю є певними суб’єктами конструкціями, «тому що вони керують нашими діями, 

почуттями перед новим розумінням смислів»
3
. 

Відштовхуючись від поняття «феномен-інновації», буде доцільним розглянути гештальт 

у зв’язку з поняттям «мистецтво», тому що мистецтво включає до себе певну частину 

категоріального апарату гештальт-теорії, зокрема, використання властивості формоутворення 

людиною. Автор В.Шестаков, який досліджує роль та зміст гештальту в мистецтві, визначає: 

«Гештальт психологія заходить співпадіння між законами, які управляють фізичним світом, і 
психологічними процесами»

4
. Гештальт-теорія розглядає в мистецтві співвідношення хаосу та 

порядку. Р Арнхейм, цитуючи З.Фрейда, стверджує: «Фрейд вважав добру форму прийняти 

передане у змісті роботи задоволення підсвідомих бажань»
5
. Альтернативна думка, всупереч 

З.Фрейду, стверджує, що справжня функція мистецтва є пізнавальною. За думкою Р.Арнхейма, 

в основі мистецтва лежить пошук структури-гештальту: «В результаті відкриття структури на світ 

з’являються картина або структури. Таким чином, для Арнхейма смисл та користь терапії 
за допомогою мистецтва – це творення гештальтів, цілісних образів, які розкривають структуру 

предмета та явища»
6
. Іншими словами, в рамках мистецтва гештальт також виступає 

екзистенційною даністю. 

Таким чином, гештальт як формоутворення в рамках свого онтологічного смислу означає 

людську самість, що має свої зміни в ракурсі творчого потенціалу людини та самовдосконалення. 

Антропологічний ракурс розгляду гештальт-підходу полягає ще й в тому, що будь-який гештальт 

частково будується на тому, що на наш власний досвід у відношенні до будь-чого відбувається вплив з 

боку інших людей та обставин. Це і є проявом дуальності, яку проголошує реверсивний напрямок: 

«раптове осягнення, яке несе у собі новий зміст, є новим гештальтом, який реорганізує стан»
7
.  
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Тобто, на формування гештальту ще впливає когнітивний та емоційний стан суб’єкта, який, у свою 

чергу, формується в залежності від інтерпретації, яка накладається тоді, коли людина не остаточно 

знає детермінанти своїх думок та поведінки. 

ВИСНОВКИ. Творчий потенціал людини може розглядатись за допомогою низки 

характеристик: темпоральної, яка створює думку, що час є суб’єктивною характеристикою, і 
створює власну форму взаємодії суб’єкта зі світом; характеристики переживання, яке не тільки 

реакцією на подію, але й фактором, що створює саму подію; характеристики переживання, яка є не 

тільки реакцією на подію, але й фактором, що створює саму подію; характеристики феноменів-

інновацій, які являють собою суто нові форми, рамки яких містять наші почуття та поштовхи, які ще 

не пережиті в дії. 
Тобто, з точки зору онтології гештальту форма надає буття речі і, одночасно, передбачає зміну 

та розвиток того буття. Крім того, будь-який потік інформації, будь-яка сукупність явищ підлягає 

формоутворенню, і це відбувається під дією певних обставин, які покликані, з одного боку, 

підтримувати цю форму, а з іншого – сприяти його розвитку та перетворенням. 

Антропологічне значення гештальту являє собою певну форму смислів в досвіді людини. 

Гештальт як елемент досвіду людини допомагає структуруванню її творчої активності за принципом 

цілісності. Гештальт-підхід намагається усунути протиріччя між заданістю фіксованих категорій 

у існуванні людини і унікальним суб’єктивізмом та висуває на перший план ідею когнітивних форм 

у людському пізнанні, але ці форми розвиваються та змінюються під впливом середовища. 

Антропологічний розгляд буття людини з боку гештальт-теорії передбачає, перш за все, релятивізм 

та феномен границі, а також, інтерпретацію та контекстуалізацію, в чому, власне, й полягає 

створення гештальту. 

Гештальт-підхід у антропологічному розумінні дозволяє людині конструювати ефективні 
інструменти взаємодії зі світом, а також, завдяки життєздатності та креативності набору гештальтів, 

що є у свідомості людини, створювати свій неповторний образ реальності. 
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PHILOSOPHY OF POLICY: SOCIAL DEMOCRACY 

IN HISTORY OF UKRAINE 

A human is a centre and a purpose of their own life, therefore, the development of their 

individuality, their liberty, is their realization as a personality. This is a higher purpose which 

cannot be subordinate to the others that seem allegedly to be more worthy. The present needs 

changes, “new faces”, “innovative ideas” and the other manifestation which are already known 

earlier. 

Nowadays, in our opinion, “the revival” of “the social democratic ideas” due to orientation 

towards “humanist values” and “social solidarity” is seemed as the most attractive for the 

“young” political organization of independent Ukraine. Its dynamism and readiness to changes 

and development give vitality of social democracy. It is known “elections” is a kind of “an angle 

of attack” of liberty on a voter as a personality. It is a “universal” choice of humanity, 

manifestation of dignity, their individuality. 

The election process should serve the nationwide democratic interest for the state, for 

the nation, for the society, and for every man as a personality. The last five years were special 

for the country because the “crucial” transformation of “values” of the Ukrainians has 

happened. Ukraine needs changes, changes for a better life. It is a well-known fact “faith” gives 

birth to “nation’s leaders” and people’s living standards reflect them. 

We stress once again that “socialism” as the present social democrats understand it, is the 

process which has no end. There is not and cannot be a socialistic society built on once and for 

all. Socialism is “an endless road” which could constantly be “improved” but could not be 

brought to the top. That is the “profound” content of the social democratic principle. 

Keywords: socialism, values, social democratic movement, social democracy, Ukraine 

Introduction 

People make history and it is important. “Philosophy of policy”, rather a choice of this or that policy, 

is made by particular people. A human is a choice; the famous formulation elucidates profoundly a sense 

of a choice in comprehension of personality’s essential feature, their attitudes, system of values in their vital 

activities. In fact, a thesis about signification of a choice in man’s social orientation needs no specific 

arguments at the stage of “radical transformation” of society, which Ukraine undergoes. 

The situation of existence vacuum, in which our country is, puts the acute problems about urgency 

of self-determination of not only politicians but also every “Ukrainian”… Liberty of a choice of this or that 

“politician” is exclusively important in the state creation of Ukraine. A problem of a choice of a particular 

“politician” of this or that “political force” has a great “importance” today to the country as well as to 

society. The task of a present stage of transformation of society is outlined as follows: Ukraine should no 

in a declarative way but in “underlying” matter of the state “existence” become a modern “European 

country” which will keep pace with European and world “processes” and, synthesized better “national 

traditions”, will meet the challenges of time. 

For today the most important “priorities” are finishing of “war”, “radical reforms” in all spheres 

of the state creation, an underlying reform of “electoral system”, foundation of such a “party system” that 

will facilitate further structuring of society and formation of political will of citizens, effective protection 

of their interests, provision more active part in their “government” of the state through political parties and 

other mechanisms of “direct democracy”. 

Results of Theoretical Analysis 

It is known, “liberty of a choice” is national “dignity” of the Ukrainian. Choosing liberty a human is 

thus orienting themselves towards making such living conditions which will be able in time to transfer 

human existence from regulations of “survival” into the plain of real life, which is “dignified” by a man as 

“personality”. However, it is not enough to “love and recognize” “liberty”, it is necessary “to create and 
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render”, “to grow and develop” it..! In the view of political “situation” which has developed in Ukraine, 

in our research, it is worth to turn to “philosophy of policy” because nowadays it has acquired a new tone, 

a new connotation, the other manifestation. By “its nature”, as known, it should transform all the time 

in “policy for people” but not in that one, we used to observe “yesterday” and are continuing to observe 

“today”… 

Policy was, it is, and it will be always an important aspect of human life, and the very man’s life 

changes endlessly. Every epoch, every period of existence of a human demonstrates peculiarities of entity 

of its “consciousness” and its “logic of life”. The present demands re-orientation of “people’s worldview”, 

first of all, from the standpoint of “those” turning points that had been happening in our country last five 

years. Certain “hardline” edges, “the elements” of sociality manifested truly that earlier they got out of sight 

of the traditional analysis. 

Cultural and political reality of the present time are an epoch of “deficit of spirituality”, “frustration 

by government” that has ultimately led to “spiritual crash”, loss of “value dimension” both “spiritual” and 

“political culture”. Faith of a human in “power” of intelligence was “lost” more than ever, because people 

of “policy” act on egoism and disease “Moloch” of government. There are those people who are overtaken 

by “greed” of government and “profit” and only for it they “came” in policy and, consequently, they shun 

by “nothing”, even by “human life” for “their benefit”… Their “spirit” obeys “greed of government” as 

an instrument of “self-enrichment”. 

We therefore need to carry out “reforms” in the country which is called Ukraine. We need “profound, 

systematic, radical, and productive” reforms “without exception” in all the spheres of the state existence. 

The key question for today is “Who could?” and “How could realize it?” “Where” is that “political force” 

and “who” is that” personality” which is ready to perceive “the state policy” as their own “share 

of reformist?” 

It is well-known fact that we live in very anxious time. During the time of general trouble, when our 

“consciousness” is so much “clouded” that we cannot see even a “tip” of our nose. We “live” in time “total 

degradation” of morality. We live among “travesty” and, particularly among “people of government” of all 

its branches. 

A transformation of values happened. A voter has changed, has woke up from liberty. Instead 

of spectacle, populism, phantom, visibility of work the Ukrainians want to see, hear and experience the real 

changes for a better life, because they can live today but not “tomorrow”. 

“Reformists” should emerge by a force for changes. Ukraine needs “a leader of a nation” as 

a targeted “personality”, as a faithful to their “true ideals” human who “could” because “wants” to lead 

people as “a nation” developing and flourishing our country. This man “must” emerge as “a national 

leader”, “a personality” who gives the top priority “not self-interest” but “people’s and the state interests”. 

A useful example for the officials can be “philosophy of policy” by Niccolò Machiavelli in his book ‘The 

Prince’. In other words, “the leader of a nation” is “a strong-willed” pragmatic personality, a “man” of high 

moral standards and fortitude. 

It should be emphasized that in the interim periods of society the necessity of “a role” of “co-

responsibility” of all “the citizens” of the country, but not only “leaders”, grows as “binding” conditions 

of “liberty” of every person. At this time “liberty” is not a final goal of a human, rather it is an initial 

characteristics of a man as “a personality”. It is the cornerstone of spiritual existence of a human because 

their “spirit” is “liberty”. 

Belonging to “eternal” problems of “human existence”, creating one of “axes” of invariants 

of “philosophical culture”: spiritual, social, political, legal, and others at all, “liberty” as an ideal, as value 

and standard, as social realities and characteristics of “practical vital functions” of society, and a single 

individual, acquires “an innovative” perspective these days. 

Ukraine as the state crossed its own “Rubicon” on the way to the independent, democratic, legal 

state. However, “the present” demands the further and total “changes”, changes of patterns of paradigmatic 

“intellection”. For our perspective it is necessary “extremely” to undertake a study of a role and place of the 

parties and the leaders in “political history of Ukraine”. This “study” will be as a “practical” example 

for “young” politicians because it concerns, first of all, those who had concrete and historical “evidence” 

of staying in power or participated in the “process” of the state creation. 

It is worth mentioning that the present-day “political systems” of most of West European countries 

had formed policy based on “centrism” such as “liberalism”, “social democracy”, and “Christian 

democracy”. In our study, for instance, we focus more specific on “social democracy” which takes leading 
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positions in some world countries, and its “representatives” play a prominent and important role in “public 

political activity” and governance. From our point of view, therefore, it should be, above all, “creative” 

attitude both modern social democratic thought and “history” of ideological and organizational heritage of a 

native social democratic tradition. The study of “social democracy” is certainly an “essential” need of 

“present time” for our country which is passing through a transitional stage of its development in this 

difficult “tragic” for Ukraine time. 

The next presidential, parliamentary, and local elections are the main representative of a modern 

Ukrainian social democratic direction and, first of all, for the parties of social democratic area dispatches 

which remain on the “map” of the present day. It is known that this direction was and stays the most 

powerful for political active “actors” in the political arena of modern Europe and Ukraine. 

“Social democracy”, for example, takes leading positions among the social oriented parties in the 

Ukrainian society because they have more well-structured organizational and ideological system, 

an extensive net of the regional and local party centers, its own social base and levels of influence over the 

part of “its” electorate. Hence, the next “special” presidential, parliamentary elections to which, above all, 

the Ukrainian people and “political beaumonde” are ready to, should “become” a benchmark for native 

parties, public movements of “social democratic” direction in building of full “democratic Ukraine. 

Its [Ukraine] “European vector of development”, no doubt, and “humanist values” among which the 

main principles like: “priority of human rights”, “living standard” are a strong and powerful “civil society”. 

The institutes of democracy which build on the law and political systems and market economy, are the legal 

“social state” that it meets native “ideology” of the state creation. 

The purpose of this study is a need to “analyse” the emergence and development of the Ukrainian 

social democratic movement in its history. To do this it is important to undertake comprehensive research 

on activities of the Ukrainian parties of social democratic direction and to determine its prospects, their 

organizational structures and ideological and theoretical basis. It is worth to mention that the present needs 

“creation” and “transformation” of social and legal democratic Ukraine on the framework of the market 

economy and “civil society”. It is time, “the time” which demands active engagement for the process of 

“the state creation” totally “new” politicians and “innovative” political forces. The last one must offer new 

“ideas’ of the real and “social policy”. These ideas should be “competitive” for the national “famous” 

political “parties” having their history and public support. 

Consequently, we focus on feasibility of the further analysis of “philosophy of policy” as an actual 

problem because “the present policy” has acquired completely different manifestation and resonance and 

appeared by a significant aspect of “human life”. It is a well-known fact that a man’s life is constantly 

changing, is changing historically, creatively and politically. The real difference of our “present” from 

recent “past” is the willingness of the majority to “liberty”. It should be noted that “political freedom” is 

always actualized by a measure of “non-freedom” in “the society”, that is, be the factors of “alienation” of 

human “values”. In this a man is not only as an external “sociality” but also as internal. We therefore limit 

eventually “a problem of liberty” to a shift from “internal” to “external”. For instance, when “people” seek 

to understanding of “liberty” as “dignity” they become “a nation” because only “dignity” helps “a nation” 

to perceive “liberty” as “a struggle”, as manifestation of its own “human dignity”, as an “internal freedom 

of spirit”. 

The present, above all, needs a profound, pragmatic, systematic analysis and a role and a place 

of “philosophy of policy” of social democracy in Ukraine. The last one was never distant from main 

directions of supersubstantial advance of humankind. And today it requires reorientation of “philosophical 

worldview”. For the start we address to political history and provide some examples. 

It is known that “from ancient times, especially from foundation of Kyivan brethren school (1615), 

of work of Pylyp Orlyk, Hryhoryi Skovoroda, to contemporary times a creative search for truth had never 

extinguished”. Meanwhile “broad philosophical problems” connected to the concrete tasks, for example, 

abstract ideals of a social order (‘Horniei of Republic’ by H.Skovoroda) with painful search of ways of 

“national” and “social” liberation. The first Ukrainian social democrats are considered to be the public 

figures of the 1870s and 1880s: S. Podolynskyi and O. Terletskyi. For instance, S.Podolynskyi allocates in 

his concept of future order such state functions: cultural, and educational, a function of handling household 

and labour, judicial, planning and accounting, and a function of defense of the state and protection of 

internal order. The list of main functions of a future country testifies to the fact that “the scholar had figured 

out”, above all, the root “change of essence of the state” from “class violence”, it should have “turned” into 

a mechanism of “harmonizing the view of all the members of society”. Its direction was changing 
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“fundamentally” instead of providing its own existence under cover of a necessity of securing of external 

and internal order; it should have focused on “providing” of concrete “interests” of its citizens. 

S. Podolynskyi had a significant impact on development of liberation movement and revolutionary 

democratic thought in Ukraine and also in Russia. Not without of involvement of his ideas the creative 

biographies as O. Terletskyi, M. Pavlyk, I. Franko, Lesia Ukrainka had emerged. S. Podolynskyi’s ideas 

influenced on M.Drahomanov. 

Numerous Drahomanov’s advanced democratic “views” on “the state and law” about “society” bear 

the mark of revolutionary and democratic ideas of S.Podolynskyi. It should be mentioned that 

Drahomanov’s views were forming influenced by not only be the ideologists of “Russian” revolutionary 

movement as Chernyshevskyi, Hertsen, Mykhailovskyi, Lavrov but also by “west European” as Proudhon, 

Marks, Engels, Lassalle. His “philosophical” position was defining. In one of Drahomanov’s early writings 

(‘Roman History and Tacitius’) he presented himself in 1860s as “positivist” when “philosophy 

of positivism” by Au. Comte and J.S. Mill were hardly known in “scientific circles”. Namely “the ideas” by 

Comte, Spencer, Mill were true to Drahomanov’s findings. Proudhon’s ideal was a socialistic ideal 

of Drahomanov: a federation of free unions of free people. The ideal was put in foundation of ideological 

organization of future society. One of the classicists of modern western sociology, who considered himself 

a student of Drahomanov in “national issues”, was M. Weber who pointed out that the scholar managed to 

combine the ideas of “social” and “national liberation” in his “social and political” concept. 

It should be emphasized that M. Drahomanov was continuing Brotherhood of Saints Cyril and 

Methodius traditions in his creative work and, thus, yielded the theoretical presentation of the ideas about 

“social justice” in the Ukrainian “philosophical and political thought”, and this is the “main” issue for the 

Ukrainians at the present time..! 

We therefore turn firstly to “the concept of property and labour in socialistic theories”. Generally 

socialists employ a term ‘property’ as a meaning of private property, especially of private property 

on capital goods. Nevertheless there are profound differences towards the definition of the efficient ways 

of effective shareholding no matter who is an owner – the state, people, or local authorities or association 

of manufacturers, a union of manufacturers and consumers, integrated by special forms of capital goods. 

The next problem to be tackled – property is the only component of the process of capital goods, 

the other is labour. “The problem of property” is its inequitable distribution; the problem of labour is its 

unapproved evaluation. A dream of “fair order of society” not only “remains” and in fact, has appeared the 

main dream and “For our present”. The idea that “labour” should bring every human “worthy” of their 

status, occupation, and real contribution “reward”, is long-standing. 

In Plato’s ‘Republic’ it [labour] obtained its classical expression. However, only development 

of citizens’ bourgeois relationship in the Later Middle Ages, the consequence of which were 

the Renaissance and Reformation, led to emergence of a new insight on labour based on “liberal 

ideology” – mainly on the basis of “the ideas of will and equality”. “The magistrates never engage 

the people in unnecessary labour, Sir Thomas More wrote, since the chief end of the constitution is to 

regulate labor by the necessities of the public, and to allow all the people as much time as is necessary for 

the improvement of their minds, in which they think the happiness of life consists…” 

As outlined above the first precursor of the social democratic ideas is considered M. Drahomanov 

among the Ukrainian society. He is the one who suggested for the first time practical measures in the 

development of socialist movement in the country. “Due to the fact, Drahomanov wrote, that Ukraine, my 

motherland, is divided into two parts, the Austrian and the Russian, and because there is definite political 

freedom in the Austrian empire that is not in the second one, therefore, as to my point of view, activities of 

socialists should be different in every part: in Austria the organization within the socialist party can be 

started with workers and the Ruthenian farmers in the union with Poles and Jews; in Russia, above all, it is 

a need to obtain the political freedom, the socialist ideas can be still disseminated in Russia only through 

science and literature. The Ukrainian nation can gain the political freedom there, I believe, not by separatist 

path but only together with other nations and provinces of Russia by the road of federalism.” 

We emphasize that after a half century pause in the territory of Ukraine “the new birth for social 

democracy” started to happen only after the decline and the collapse of the communist system within 

the overall democratic processes of recovery of a multiparty political system. Without examining in detail 

of formation of the party system of modern Ukraine, some starting points should be allocated. 

In the process of formation of new parties in the majority of the post-Soviet countries the west 

European party scale by sample was taken resulting of emergence of numerous parties which names did not 
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comply absolutely and does not comply “today” with their program and ideology guidance. Due to 

orientation towards “humanist values” and “social solidarity” the social democratic platform looked and 

looks, from our perspective, like the most attractive to the “young” political organizations, however, it did 

not stop and does not stop them now to chant “slogans” of liberal and even conservative direction. 

One of the reasons of such a phenomenon is always fluidity of “social” basis of established parties. 

For example, at the beginning of moving from the authoritarian to the democratic regimes in most east 

European countries by efforts of communist parties a homogeneous society was established which was 

fragmented almost instantaneously after implementation of the “radical” economic “reforms” and related 

social and property stratification that it leaved not changes to create the “strong” parties with the broadest 

representation of the public interests. The only policy which was capable of yielding the practical results at 

that time was the policy of formation of the coalition selective blocks with the largest possible number 

of involved members, and they could stand on different ideological position. 

Therefore, in western “studies” for new democracy countries the term ‘dual democracies’ is 

employed. It should be emphasized that in circumstances of “dual democracies” the traditional separation of 

political forces on “political left” and “political right” loses its “substantive content” because in selection 

of a strategy of social development, rather there is a choice of priority of a neo-liberal or conservative 

direction but with separate concession of social democracy. Therefore, it is not the majority of so-called 

“social democratic” governments implemented and implements even more liberal policy today than their 

precursors did. It should be noted that strengthening of position of “old social democratic” parties 

of Western Europe gave significant support to “new social democrats”. For instance, innovative ideology 

of “seeking of third way” was attractive for The European society as apposed dogmatics of the classic 

socialistic and liberal conception. 

The modern social democrats support “the market economy” but they criticize “a market society”. 

They think that there should be “a civil domain” protected from intrusion of market forces. This “social 

space” is not limited to the family hearth or a little circle of the nearest and dearest and extends into 

environment of “livelihood of society” coverings spheres of culture, education, health care, system of social 

welfare, and economical infrastructure. In the given space collective forms of engagement realise including 

trade unions and other organizations of “civil society”. 

The main value in “a civil domain” is “social” and “human” but not money capital. Socialism as the 

present social democrats understand it is the process which has no end. There is not and cannot be 

a socialistic society built on once and for all. Socialism is “an endless road” which could constantly be 

“improved” but could not be brought to the top. That is the “profound” content of the social democratic 

principle – “the movement is everything, the aim is nothing”! 

Summary 

In an unbiased approach it seems that “history” of the “modern” Ukrainian parties is almost a solid 

“order” of internal conflicts and political shims. Unfortunately the Ukrainian social democracy is not 

an exception. From ancient to contemporary times a creative search for “philosophical truth” had never 

extinguished. Meanwhile “broad philosophical” problems connected to the concrete tasks, for instance, 

abstract ideas of a social order. Ideological and theoretical sources of the Ukrainian social democracy are 

found among the intellectual and ideological tendencies concerned decisions of the most important 

problems of a social order, among which were the notions as ‘property and labour’, the correlation 

of socialism and democracy, a problem of the state in social democracy. 

The “main” tendency of the European social democracy reflected and developed with its ideological 

distinction and competitiveness in the issues of principle. Uniqueness of the “Ukrainian” situation lies 

in distribution of socialistic belief in its territory which is related to searching for ways to “national 

freedom”. The determination of correlation of “social” and “national” requirements and the priority related 

to these directions of issues in “practical” and “political” activity represented and represents a cornerstone 

of existence and development of all the Ukrainian parties. 

Time has proven the country needs the “radical” changes, that is why, it should be “a new political 

force” ideology of which will be based on the ideas of “liberalism and pragmatism”. It should be 

an innovative “political energy of creation”: the civil society, the state, the nation, political elite 

of pragmatists. The political “palette” needs changes, rather it necessary a force which must “storm” with 

the ideology of “a new generation”. It is “the ideology of new politicians” which will unite the nation that 

wants to have the decent living standard, liberty, and confidence of its rights. 
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POETICAL ACT AS A PROBLEM OF FUNDAMENTAL 

ONTOLOGY 

The article attempts to comprehend contemporary Russian-language poetry through the prism 

of ideas of early Heidegger. The idea that the essence of language is speech (die Rede), written 

in the structure of Dasein and capable of unraveling in the original mode, not as a means to say 

something to someone, but as an opportunity for a person to realize their new opportunity, is 

taken as a base. The poetic idea is understood as the idea of a self-defiant New. A poetic act is 

a poetic understanding (being-in-the-world) and a reader’s understanding-hearing of the Other 

(the poet). Since the necessary element of a poetic act is a distant interlocutor, the author 

agrees with the critics of the regular verse that the latter does not speak to the reader as to the 

future. Since the other necessary moment of the poetic act is semantically new, the author 

criticizes the supporters of the modern verse libre who understand New as a formal new. Both 

phenomena are proposed to be marked by the term of not-poetry. 

Keywords: speech, language, distant interlocutor, poetic act, being, conceptualism, actual 

poetry, regular verse, not-poetry. 

Актуальність. Мета 
Сучасна російськомовна поезія шукає баланс, нову точку відліку в інтервалі між регулярним і 

сучасним верлібричним (концептуалізм; «актуальні тексти») віршуваннями. Тому, розглядаючи 

сучасну російськомовну поезію, критики виділяють два її негативних моменти. З одного боку 

повторюваність поетичної форми заперечує поетичне як таке. З іншого, прагнення до голої 
оригінальності робить вірші схожими на прозу та знищує форму як таку1

. 

Літературний критик Євген Абдуллаєв пише, що останні десятиліття російськомовна поезія 

займається не розмежуванням явищ і течій, що в ній відбуваються, а визначенням того, де пролягає 

межа між нею і іншим: поезія як мета (лірика) протиставляється критиками та авторами – поезії-
засобу (дитячій поезії, бардівській пісні); професійна поезія протиставляється 

віршуванню/графоманству; нарешті, поезія як така протиставляється прозі2
. Те, що питання про 

самовизначення поезії гостро звучить з неї самої, свідчить про необхідність пошуку можливості 
філософської оцінки її явищ. 

Мета даної роботи – вивчення поетичної саморефлексії в перспективі фундаментально-

онтологічної теорії поетичного акту. 

 

Методологія 

Поширена ідея сучасного російськомовного літературознавства полягає в тому, що явища 

теперішньої поезії є результатом творчих пошуків Й. О. Бродського – прозаізации поезії та 

доведення до межі образу романтичного героя3
. Основна філософська думка самого Бродського 

полягає в тому, що поета веде мова. Не поет творить мову, а сама мова направляє поета, творячи 

                                                      
1
 Абдуллаев, Е. (2013) Десятилетие поэзии – или прозы? Вопросы литературы. <http://magazines.russ.ru/voplit/ 

2013/2/ea16.html> (2018, май, 31). 
2
 Там само. 

3
 Бабицкая, В., Дашевский Г. (2012). Как читать современную поэзию. OPENSPACE.RU – интернет архив. 

<http://os.colta.ru/literature/events/details/34232/> (2018, май, 31). 
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через нього себе1
. Оскільки поезія твориться на межі вимовленного та невимовного, яке вона 

приводить до мови, власне поетичне ставлення до мови – це пошук виходу за межі того, що вже є 

в ній2
. Мова – це актор розумінь, що відбуваються з поетом. Таким чином, філософська позиція 

Бродського протистоїть літературознавчій позиції критиків: причиною нинішнього стану поезії є 

не слідування способу говоріння якогось одного поета, а шлях мови, що само-виявляє себе 

в поетичних розуміннях. 

Власність вірша дивувати та підносити завдяки появі в ньому нового, раніше не вимовленого, 

є нашим виведенням з думки Бродського, що розгортається ним в контексті загальної тенденції 
поезії того часу. Але на теренах філософії вперше ця ідея з’явилася у філософській думці про поезію 

Мартіна Гайдеґґера. Питання про самовизначення поезії можна переформулювати як питання про 

самовизначення літератури. Думка про поезію самої поезії – її саморефлексія – є філософської 
операцією, тобто, виходом поезії за межі самої себе. 

У своїх ранніх роботах Гайдеґґер розвинув драматургію розуміння сенсу буття, проте 

питанням про розуміння поета ні в ранніх, ні в пізніх своїх роботах він не займався. На нашу думку 

самовиявлення нового можливо завдяки тому, що поет-людина замовкає і дає заговорити самій мові. 
В такому випадку абсолютно виправданою здається гайдеґґерівська критика суб’єкт-об’єктних 

зв’язків. Звернення до фундаметально-онтологічної термінології з опорою на тезу про нове, що 

самовиявляється, дозволяє термінологічно поглибити питання про розуміння поета. 

Про Нове Гайдеґґер не говорив (для підкреслення субстантивації цей термін слід писати 

з великої літери) – його головні терміни – непотаємність (άλήθεια) та буття (das Sein). Буття можна 

порівняти з Новим в силу онтико-онтологічної переваги Dasein. Останнє є самовідісланим до своєї 
екзистенції, а значить, до питання в самому собі про те, чому взагалі є щось, а не ніщо3

. Явище 

(непотаємність) цього «є» передбачає уважне ставлення до того сущого, яке Гайдеґґер позначав як 

просвіт (Lichtung)
4,5,6

. 

Узагальнюючи гайдеґґеровску тезу про забутість буття, просвіт (Lichtung) онтично можна 

визначити як здивування, що виника, коли людина згадує про забутість забутого. Подив 

відбувається, коли ми бачимо новий, неочікуваний результат якоїсь констеляції сущого. Подив 

поета позначається в словах, і тому передбачає Нове – як нове в мові. Цілість слів, результуюча 

розуміння, себто поетичне висловлювання, – це відношення до чогось, що ніколи не було 

вимовлено, а теперь увійшло в слова. Нове – це фундаментальна риса поетичного висловлювання. 

Онтологічно Нове в поетичному висловлюванні можливо завдяки тому, що Dasein накидає 

(Entwurfet) себе на можливість само-вимовлення буття-в-світі, яке здатне виходити за межі цілості 
відсилань7

. 

Розробка нашої концепції розвиватиметься через терміни поетичного розуміння та поетичного 

акту. Поняття «поетичний акт» покликане показати зміщення позицій суб’єкта та об’єкта 

в поетичному розумінні в аспектах мовності та інтерекзистентності поетичного розуміння. 

 

Поетичне розуміння 

Питання про те, як відбувається розуміння поета, Гайдеґґером не розроблене. У працях 

мислителя немає оцінок сучасних йому підходів до феномену поезії та до того, як вони впливають 

на рух власне поетичної думки. Термін фон Херрманна «поезування» фіксує процес створення 

поетичного висловлювання як специфічного екзистування. 

За Гайдеґґером, одним із основних екзистенціалів Dasein є розуміння, тобто, «накидання себе 

на певну можливість», що приводить до «артикуляції сенсу»
8
. Артикуляція є онтологічним 

                                                      
1
 Бродский, И.Б. (1987). Нобелевская лекция. Lib.Ru – электронная библиотека. <http://lib.ru/BRODSKIJ/lect.txt> 
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визначенням сутності мови – мовлення (die Rede). Звідси можна побачити онтологічну значущість 

поезування1
. Однак поетичне розуміння не тотожне розмиканню екзистенціалу розуміння як такого. 

Розвинена фон Херрманном фундаментальна онтологія мови не дає відповіді на питання про 

онтологічну основу специфіки сучасної поезії. 
Поезія є початковим (Eigentliche) модусом здійснення мови. Сутність мови – мовлення – 

пронизує всі екзистенціали Dasein (буття-при, розуміння, настрій), оскільки вони влаштовані 
за способом членування2

. Мовлення є внутрисвітовим способом буття мови, тобто, артикуляцією 

зрозумілості буття-в-світі3
 
4
, що стала внутрисвітовим (нелюдинорозмірним) сущим – словами5

. 

Найбільш частим, повсякденним модусом мовлення є теревені (das Gerede)
6
, в яких розімкну 

тості та розуміння не відбувається7
, оскільки мова в цьому модусі використовується як засіб для 

повідомлення. Первісний модус розуміння передбачає модифікацію екзистенціалов Dasein 

із повсякденних модусів8
. Хоча потенційно ми говоримо завжди, мовлення актуально здійснюється, 

входить в слова – лише в самовиговоріванні буття-в-світі, при якому мова розмикається саме як 

мова, як самовиявлення Нового, а не як щось використовуване9
. 

Оскільки розуміння (цілості буття-в-світі) завжди передбачає говоріння10
, ми припускаємо, що 

поетичне розуміння є одним із способів первісної разомкнутости. Поетичне вимовляння є 

результатом поетичного розуміння та місцем для найбільш повного явища сенсу (буття-в-світі) 
в мові. В такому випадку можна сказати, що поетичне розуміння – це початкове накидання себе 
на можливість самовиговорення сенсу (буття-в-світі); або: початкове входження буття (-в-світі) 
в суще (слова). 

Поетичне висловлювання є самовиговореним11
, і тому іменованим буттям-в-світі. Часовість 

розімкнутости Dasein – ставлення до світу в первісному розумінні – вибудовується з майбутнього. 

Подальше розкриття забігання в майбутнє вимагає розробки поняття поетичного акту. 

 

Поетичний акт 
Згідно за фон Хермманном, в будь-якому екзистуванні Dasein, так чи інакше, здійснюється 

екзистенціал буття-з-іншим (Mitsein). Mitsein – це потенційне або актуальне буття при сущому 

разом (mit) з іншим Dasein, що є «смисловим виміром» «в будь-якому з моїх відношень»
12

. Значення 

розімкнутости поетичного Dasein здатні бути членороздільними в зв’язку з обумовленістю 

говоріння самою можливістю слухання Dasein іншим. 

Процес поетичного розуміння результуєтся в поетичному висловленні. Якщо термін «поетичне 

розуміння» фіксує процес створення поетичного твору поетом, то поетичний акт – це здійснення 
Mitsein поетичного висловлювання між поетом і читачем. Поетичне розуміння та читання є 

моментами поетичного акту, в якому особливим чином розмикається екзистенціал Mitsein  

(буття-з Іншим). 

Осип Мандельштам пише, що поет звертається до дальнього співрозмовника, якого ніколи 

не зустріне в дійсності13
. Можна припустити, що специфіка Mitsein поетичного розуміння полягає 
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в тому, що поет звертається до читача не як до вже присутнього; створює його, звертаючись 
до того, ким читач стане, коли зрозуміє поетичне висловлювання. То навіть не є звертанням 

у власному сенсі слова, бо звертаються – до ближнього, до співрозмовника, більш схожого на суще-

в-наявності. Поетичне висловлювання, на відміну від буденного говоріння, не намагається щось 

комусь повідомити: в момент написання поет не знає свого висловлювання, не направляє його 

до жодного з тих, хто вже існує. Замість цього воно цілком спрямоване на розуміння. Поет скоріш 

знаходиться у середині свого висловлювання, ніж за ним як за кермом. 

Вимовляння Нового завжди означає припинення екзистування в повсякденних, тобто не-

первісних, модусах. В тому сенсі, що поетичний акт є здійсненням (в виговоренні мовою) 

можливостей, поет і читач є рівними перед поетичним висловлюванням. Поет не володіє 

висловлюванням. Вслухаючись в мову, людина втягується в неї, належить їй. Гайдеґґерівска ідея 

слухання мови передбачає послух (слухати – horen, належати – gehoren). Коли поет відсувається від 

написаного та дивується йому – він також читач. Звідси випливає, що не поет-суб’єкт є актором 

поетичного розуміння, а мова, оскільки її сутність пронизує основні екзистенціали Dasein. Dasein 

в процесі вимовляння накидує себе на свою (Sein) можливість. Можна припустити, що цією 

можливістю є Dasein-майбутній, стати яким можна, лише зрозумівши поетичне висловлювання. 

Можна сказати, що поетичне розуміння – це говоріння з майбутнього, а читання – слухання цього 

говоріння та актуалізація себе-з-майбутнього, закладеного життям поета, яке само-вимовило себе 

у поезії. 
Онтологічно поетичний акт є слуханням, не тотожним аудиальному сприйняттю. Гайдеґґер 

говорить, що чуємо ми щось завдяки тому, що розуміємо це, а не навпаки1
. Тому слухання як 

онтологія поетичного акту – це розуміння поета та розуміння читача, що йде за ним. Розуміння 

поета – це слухання сказу (Sagen), голосу самого буття2
, оскільки завдяки його зоркості настрій 

(Stimmung) настроює його точніше, ніж може настроїтися непоетічне Dasein
3
. Саме в цьому сенсі 

слухання має сенс зіставляти з послухом (буття)
4
. Але в ньому вже є присутнім – в якості далекого 

співрозмовника – читач. Розуміння читача – це слухання іншого буття-в-світі через 

висловлювання Іншого5
. Фон Херрманн пише: «Поет здатний подати знак мислячому»

6
, та 

наводить в якості приклада самого Гайдеґґера. Останній в читанні Гьольдерліна здатний розчути 

зміст вірша завдяки мовчанню. Слухаючи мовлення Іншого (поета), читач розділяє поетичне 

буття-в-світі, оскільки: «Хто здатний мовчати, і до того ж у потрібний момент, той здатний [...] 

по-справжньому почути Іншого»
7
. У цьому сенсі поет – це медіум голосу буття (що, однак, 

не збігається романтичною концепцією про голос бога, оскільки Гайдеґґерівське буття-в-світі 
не передбачає трансцендентного). 

Коли читач відмовляється від простих висловлювань, що проходять повз сенс, та 

прислухається до слів, його ставлення до світу зазнає змін, бо поезія: «[...] не просто дає 

переживання, але вбудовується в життя читача»
8
. Вбудовування в життя Dasein розуміння Іншого 

рівнозначно розмиканню «небувалї величезності» в речах, які давно сприймаються як звичайні9
, 

баченню в них відомих і в той же час нових аспектів. Це можливо завдяки здатності поетичного 

висловлювання відсилати до буття(-в-світі поета), себто до самовимовленного Нового, яке 

стосується не тільки приватного життя поета, а й виходить на рівень загального. Тоді це Нове поезії 
здатне зачепити інших. Завдяки цій загальності, актуальності (не нагальності!) для всіх поетичний 

твір зачіпає читача, змушує його застигнути перед життям Іншого, прислухатися. Найбільші 
поетичні твори не втрачають актуальності завдяки тому, що в них досягнуто рівня метафізичного, 
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загальних: питань, проблем, тем. Кожний бачить в них своє та в той же час загальне. Важко уявити 

собі людину, яку не зачепить твір такого порядку, як «Гамлет». Таким чином, завдяки тому, що при 

читанні поезії ми замовкаємо, перестаємо говорити в непервісних модусах мови та слухаємося 

самовимовленого буття-в-світі поета, висловлювання турбує надійність «заспокоєності 
в буденності» та змушує мислити1

. Але це можливо тільки тому, що поет, зачеплений 

внутрисвітовом сущим, замовкав і прислухався до свого буття-в-світі, відмовляючи собі в теревенях 

(Gerede). 

Поетичне висловлювання в поетичному акті окликає Dasein з нього самого. Той, кого 

окликнуто, озирається на себе – в цей момент згідно поетично виявленого та розділеного буття-в-

світі поета змінюються його відносини з внутрисвітовом сущим і світом в цілому. У цьому сенсі 
поетичний акт як особливий випадок розмикання Dasein als Mitsein поета та читача протистоїть 

модусам повсякденності, які передбачають проходження повз суще та маніпуляцію ним2
. 

Фундаментально-онтологічна інтерпретація слухання поетичного висловлювання не входить в цілі 
даної статті. 

Таким чином, Mitsein читача та поета взаємообумовлюють один одного в колі, що має, якщо 

уявити його графічно, два входи. З одного боку, поет входить в це коло завдяки слуханню свого 

буття-в-світі; з іншого, читач в нього входить завдяки слуханню буття-в-світі Іншого. Поет входить 

у це коло в момент поетичного розуміння, оскільки читач завдяки інтерекзистентності відносин 

поета зі світом вже знаходиться в процесі творення. Це – Інший, який може подивитися в тому ж 

напрямку, і тому наскрізь пронизує спосіб говоріння поета. А читач входить в це коло, замовкаючи 

та тим самим прислухаючись до висловлювання, оскільки поет прислухався до мовлення буття. Те, 

що зачепило поета, зачіпляє також і читача. 

Однак відправною точкою поетичного акту є читач-із-майбутнього – дальній 

співрозмовник, до якого звертається поет, в той же час не звертаючись ні до кого, оскільки 

в теперішньому часі далекого співрозмовника ще немає. Поетичне висловлювання не називає суще 

старими іменами, включеними в цілість відсилань, а шляхом знаходження доречності для сущого 

вказує на «ось» його співвіднесеності з буттям-в-світі в цілому. Це відбувається через ту дію, 

на підставі якої вибудовується будь-який поетичний прийом. Мова йде про перенесення значення 

з одного сущого на інше, яке дає можливість розототожнити суще та звичний для нього контекст, 

з яким воно зливається. У цьому сенсі, як казав Гадамер, поетичному висловлюванню належить світ, 

а не воно – світові3
. Воно виривається зі світу (цілості відсилань) до невідомого – до майбутнього. 

Оскільки часовість поезії як первісного модусу говоріння вибудовується з майбутнього, поет 

в момент свого розуміння вибудовує далекого співрозмовника як можливість Dasein, який 

абсолютно зрозумів поетичне висловлювання. 

Наприклад, вірш Данте про Амора в його «Новому житті» вперше висвітлює образ Амора-

спільника замість страшного, фатального Амора Ґвідо Кавальканті. Ми читаємо розповідь героя, 

засмученого розлученням із його коханою, далі мова йде про зустріч з Амором, який пропонує 

герою вдалу ідею як приховати ніжні почуття4
. Замість жорстокості та фатальності, властивих 

Аморові Кавальканті, в цьому вірші богові кохання притаманні здатність бути втіхою та 

пособником укриття любовних почуттів від публічності. В даному випадку поет буквально іменує 

бога. Поет вказує: ось тут (das Da) – обриси любовного почуття. І ці обриси нові не тільки для 

молодого Данте. Вони нові в принципі, адже вони виявляються відкритими для розуміння любові 
в світовій історії завдяки тому, що відтепер їх іменовано в мові. Обидва Амора позначені спільним 

іменем, але онтологічно у вірші Данте відбувається відкриття нової можливості любові. Цілість 

(буття-в-світі поета), яка вимовила себе в цілість поетичного висловлювання, дає можливість 

зрозуміти, про що йдеться у вірші Данте. Нове ім’я любові – це весь вірш цілком. Нова грань любові 
висвічується для іншого Dasein при читанні-вислуховуванні поетичного висловлювання. Але новий 

Амор Данте може з’явитися для читача тільки завдяки тому, що поетичне висловлювання звернено 
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библиотека по философии. <http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000019/index.shtml> (2018, май, 31). 
4
 Данте, А. (2012). Новая жизнь. Санкт-Петербург: Азбука СПб, 160. 
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до дальнього співрозмовника. Підсумуємо: підгрунтям поетичного акту як слова-з-майбутнього є 
дальній співрозмовник – можливість Dasein, який зрозумів поетичне висловлювання. 

 

Критика сучасної поезії з точки зору теорії поетичного акта 

Поетичний акт (створення поетом дальнього співрозмовника як можливості Dasein і втілення 

неї читачем) визначає поетичне. Тож кажучи про онтологію сучасної поезії, слід ставити питання не 

про її «прозаізацію» та спроби ліричної поезії опиратися цьому процесу; не про потяг молодих 

поетів до експериментування та протистояння цьому потягу старших поетів, прихильних 

до традиційного, регулярного вірша, – але про зберігання чи втрату поезією поетичного. Слід 

додати, що слово «прозаізація» тим більше не має сенсу, що і проза може бути поетичною. 

Поет-концептуаліст і літературний критик Дмитро Прігов у своїй програмній статті «Що 

потрібно знати» говорить, що концептуалізм відмовляється від романтичного, сповідального образу 

поета, який до недавнього часу було прийнято вважати єдиним можливим. Поет тепер не веде 

монолог накшталт актора на сцені, як в разі романтичної поезії, – тепер він, радше, режисер, 

присутній в кожній точці театрального дійства. Концептуаліст поєднує в просторі одного вірша 

декілька мов культури (наприклад, низова мова та політична, наукова та високопарна)
1
. Свідомість 

такого поета (а також прихильника актуальної поезії, яка виросла з концептуалізму) – не автономно-

суб’єктивна, а «миготлива», точкова, і тому читачеві не зрозуміло, чи дивиться поет на те, про що 

він говорить, серйозно, або ж з іронією. Призначення такого поєднання мовних контекстів в одному 

тексті – в демонстрації їх неспроможності. Таким чином, Прігов вважає, що в концептуалізмі та 
актуальній поезії Інший, якому у вірші дається право говорити, вводиться з метою його викриття. 

Філософ і літературознавець Євген Абдуллаєв вбачає причину прозаізації поезії в прагненні 
поетів останніх десятиліть ввести фігуру Іншого (персонажа) та його погляд через деталь або пряму 

мову2
. Тобто, на думку Абдуллаєва, спрощення форми необхідно сучасним поетам для того, щоб 

перестати концентруватися на собі та побачити Іншого в його неприкритості метафорами, що є 

доступними тлумаченню тільки як мова про інтимне; дати Іншому слово. В такому випадку, під 

«прозаізацією» розуміється прагнення поезії до комунікативності. 
Ті ж самі позиції відстоює Григорій Дашевський. На його думку, апеляція романтичних поетів 

до інтимно-особистісного початку в умовах, коли читач інтуітивно чекає не «зразків культурної та 

правильної мови», але говоріння несподіваного та доречного, виявилася нефункціональною3
. 

Класичне віршування з усіма його метафорами, ритмами, римами, що аллюзівно відсилають до вже 

сказаного, він порівнює з повсякденною балаканиною. І те, і інше – «мова не при чужих», яка ніколи 

не призводить до несподіваної розв’язки, не дивує, і тому не дозволяє збутися новій можливості. 
Внаслідок формальної та екзистенціальної вичерпаності антропологічна установка романтизму, чий 

суб’єкт концентрується на самому собі та в собі бачить увесь світ, виявила свою поетико-політичну 

неспроможність. На відміну від романтика, поет-верлібрист говорить з інтонацією оратора 

на публіці. Звичні, буденні речі він висвітлює по-новому, і тому читач бачить в них прояв 

публічного, чужого. Таким чином, «чужість» в цій новій поезії, на думку Дашевського, характеризує 

не тільки публічне, а й інтимно-особистісне. 

В такому випадку, можна зробити висновок, що нова поезія має тенденцію до пошуку нових 

точок дотику з Іншим. По-перше, такий прийом, як діалог, дозволяє ввести мову Іншого та 

подєднати в розмові / суперечці дві мови – наратора та його візаві. По-друге, використовуючи деталі 
повсякденності замість метафор, можна показати образ Іншого – замість підкреслено щирої 
інтимності, звичної лірикам сповідальної поезії4

. По-третє, вірш як мова оратора здатний змусити 

читача побачити в звичних і навіть особистих речах прояви публічності. 
Можна простежити таку тенденцію: сучасний поет говорить не до дальнього співрозмовника, 

а до ближнього – до публіки, яку йому потрібно приголомшити несподіваною деталлю, дивним 

кутом розгляду звичайної ситуації, незвичайним поєднанням мовних контекстів. 

                                                      
1
 Пригов, Д. (2018). Что нужно знать. Современная русская поэзия. <http://modernpoetry.ru/main/dmitriy-prigov-

chto-nado-znat> (2018, май, 31). 
2
 Абдуллаев, Е. (2013). Десятилетие поэзии – или прозы? Вопросы литературы 2013, 2. 

3
 Бабицкая, В., Дашевский Г. (2012). Как читать современную поэзию. OPENSPACE.RU – интернет архив. 

<http://os.colta.ru/literature/events/details/34232/> (2018, май, 31). 
4
 Абдуллаев, Е. (2013). Десятилетие поэзии – или прозы? Вопросы литературы 2013, 2. 
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Оскільки прихильники нових течій погоджуються з тим, що найпростіше визначення поезії 
полягає в здатності до вимовляння нового, виходить, що, якщо силабо-тонічне віршування свій 

потенціал вичерпало, і якщо образ героя, який говорить ніби до самого себе, в умовах нового 

світосприйняття читача не є спроможним, класична поезія опиняється в ситуації неможливості 
бути мовою, що дає самовиговоритися буттю1

. Тобто, пафос нової поезії – це спроба поезії 
зберегти її онтологічну сутність. Гра цих віршів на несподіванці – не що інше, як прагнення до 

Нового, відштовхування від силабо-тоніки. 

Однак, прагнучи до новизни за рахунок руйнування складної форми, концептуалізм та 

актуальна поезія втрачають пронизаність вірша суворою необхідністю, його підпорядкованістю 

цілості, яка на рівні тексту виражена в граничному напруженні слів, або навіть знаків, кожен з яких 

в класичному тексті є доречним. Саме завдяки розгадуванню цього цілого, заданого формою, читач, 

слухаючи поетичне висловлювання, стає дальнім співрозмовником поета, можливістю Dasein, яку 

накинуто в поетичному розумінні. Таким чином, якщо читач класичних віршів був розуміючим 

Dasein – що подібно до запуска Мюнгхаузеном самого себе на Місяць, в майбутнє; читач нової 
поезії – це Dasein, який слухає, лишаючись сьогоденним і не маючи можливості рухатися вперед, 

окрім як йдучи за руку з поетом по землі. Його не створюють, змушуючи зрозуміти – до нього 

говорять прямо, з метою здивувати. Подив заради подиву не призводить в мові нове. Таке ставлення 

до співрозмовника, ставлення до нього як до внутрисвітового сущого. Модус Mitsein поетичного 
акту нової поезії в силу руйнування в ній форми збігається з повсякденним. 

Таким чином, і класична, і «прозаізована» поезія (концептуалізм і актуальна поезія) – обидві 
не співпадають із поняттям поезії. У роботі «Спосіб життя людини» Гайдеґґер показав відхід від 

поетичного способу життя греків як наслідок їх відмови від розуміння істини як основи буття. Не 

даючи сказатися Новому через своє технічне ставлення до мови – тобто, ставлення до нього як 

до медіума, – ми тим самим живемо непоетично, тобто поетично в модусі від’ятості2
. Продовжуючи 

лінію, намічену Гайдеґґером, слід зрозуміти змальовані вище дві можливості поезії як специфічний 

модус поезії – непоезію, тобто, поетичне розуміння, яке розмикається в модусі від’ятості. 
Тож непоезія має дві можливості. 
Перша: зміщення акценту з поетичного на буденне, сферу теревенів (Gerede). Звернення 

безпосередньо до Іншого дивиться на нього не як на можливість, а як на ближнього, вже 

справдженого. Сучасна (концептуальна та актуальна) поезія – завдяки її спрямованості до новизни – 

тягнеться до формально нового, в чому виражена відмова мови від необхідності працювати на межі 
сказаного та невимовного. Замість цього буття-в-світі поетів говорить до читача безпосередньо, щоб 

вразити його або навіть шокувати. Сучасна поезія здійснюється в модусі непоезіі тому, що, роблячи 
акцент на формально новому, вона тягнеться не до Нового як до нової можливості буття-в-світі, 
а до формально нового, яке дає ефект несподіванки. 

Друга – це регулярний вірш сьогодні як створення поетичного висловлювання у формі, що 

вже освоєна мовою. Ця форма відстає від роботи мови на межі сказаного та загального і 
невимовного, історично Нового (там, скоріше, знаходиться верлібр сучасної поезії). Оскільки в разі 
поезії «форма» (онтичний вираз розуміння – сукупність прийомів) так само говорить-про, як і 
«зміст», силабо-тонічне віршування тепер не може сказати Нового. Сказати Нове – значить 

проявити турботу про буття у внутрисвітовому сущому. І тільки в цьому випадку поет може 

«звернутися» до дальнього співрозмовника. Замість цього класичне віршування приречене 

повторювати сказане, а значить, воно лишається до сущого глухим. Оскільки, таким чином, 
регулярний вірш не може бути спрямований до майбутнього, він не може дати читачеві 
потенціалу для зміни. 

 
Висновок 
У роботі було здійснено спробу вивчення поетичної саморефлексії в перспективі 

герменевтичної теорії поетичного акту. Розробка термінології фундаментальної онтології велася 

з опорою на тезу про те, що поезія є початковим модусом розімкнутости мови, протилежним 

                                                      
1
 Бабицкая, В., Дашевский Г. (2012). Как читать современную поэзию. OPENSPACE.RU – интернет архив. 

<http://os.colta.ru/literature/events/details/34232/> (2018, май, 31). 
2
 Хайдеггер, М. (2018). Жительствование человека. Электронная Библиотека Гумер – гуманитарные науки. 

<http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/Heidegg/Git_Chel.php> (2018, май, 31) 
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повсякденному говорінню, теревеням. Поетичне розуміння – це початкове входження буття-в-світі 
в поетичне висловлювання. Поетичне висловлювання – це мова, яка увійшла в свій внутрисвітовий 

спосіб буття – в слова – розімкнуто. Поетичний акт – це здійснення Mitsein поетичного 

висловлювання між поетом і читачем. З одного боку, в поетичному розумінні задається нова 

можливість – дальній співрозмовник, з іншого, читач, слухаючи-розуміючи, здійснює цю 

можливість. 

З опорою на системно-історичний метод було здійснено спробу розглянути дві магістральні 
лінії сучасної російськомовної поезії: регулярний вірш і верлібр (концептуалізму та актуальної 
поезії). Було намічено критику цих двох ліній в контексті теорії поетичного акту. З одного боку, 

встановлено, що регулярний вірш сьогодні не має можливості говорити Нове (буття) в силу 

вичерпаності форми та неспроможності антропології романтизму. З іншого, верлібр концептуалізму 

та актуальної поезії звертається до Іншого не як до далекого співрозмовника, а як до ближнього, і 
тому не дає можливості для трансцендування поза межі буденності. Концентрується поет 

на читацькій аудиторії як на адресатові висловлювання, або ж він спирається на романтичну 

антропологію, – поезії як розумінню Нового в існуванні відмовлено: в першому випадку замість 

Нового ми бачимо формально нове; у другому – Нове, що не здатне бути почутим сьогодні. Для 

йменування позначених явищ було запропоновано термін непоезія. 
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HERMENEUTICAL SETS 

The article explores such a fundamental problem of hermeneutics as the process of interpreting 

texts and various factors that influence this process. Hermeneutical sets are a type 

of psychological sets, but they relate only to hermeneutic discourse. 

The article formulates the definition and description of the notion of hermeneutical sets and 

draws the parallels with psychological sets. The article gives a philosophical substantiation of the 

process of understanding and interpreting the texts; in particular, a way by which hermeneutical 

sets direct an interpreter is described. There is an attempt to explain how hermeneutical sets 

can be harmful and useful for interpreting texts and for understanding the meaning of the text 

by the interpreter. 

Examples of hermeneutical sets are also given in order to illustrate how they work in real life 

situations and in real processes of interpreting texts which have a strong influence on people’s 

life and mindset. 

Keywords: hermeneutics, interpretation, understanding, meaning, postmodernism, pre 

comprehension, sets. 

1. Formulation of the problem 
Why do people so often disagree in views on the same subject, and disputes or even dissension at 

a deeper, emotional level (depending on the importance of the object of disagreement) arise between them? 

Such cases and processes emerge in all spheres and at every turn. In order to combat the destructive power 

of these disputes and various views, people invented such calming phrases as “it’s just my subjective 

opinion”, “we’ve just got different views on things”, “everyone has their own truth”, etc. Such a liberal 

attitude to these kinds of conflicts developed quite recently. Previously, society was more rigid and 

recognized only single one correct (often dominant) viewpoint, while all the rest were considered incorrect 

and threatening to the “correct” state of society or to a consciousness of an individual. Especially clearly 

this situation may be observed in totalitarian social-political regimes where for the free-thinking you can 

pay by your freedom and even life. The task of any discussion under such conditions would be to get to this 

true viewpoint, which exists and which is unchangeable, and people only need to try achieving it. In the 

modern philosophical discourse, such epistemological model may be called modernistic, idealistic or even 

transcendental. 
There are a lot of reasons for this difference in people’s views on the same things. This may depend 

on the historical, geographical, and educational context of a cognizing subject. But there is one common 

phenomenon, which strongly and deeply influences the perception of the world by a human. This 

phenomenon sometimes is called bias (or prejudice), but in a linguistic context we will call it 

“hermeneutical sets”. What do we mean by this term? Hermeneutical sets in this case will be considered as 

ideological or methodological prejudices, which directly affect how the object of cognition (in our case – 

a text) is perceived and interpreted by the subject of cognition (in our case – a reader). Hermeneutical set – 

is a phenomenon, which occurs when there is a task to explore some object, but the boundaries for 

conclusions have previously been established and are forbidden to cross in the process of cognition. Why 

hermeneutical? Because most clearly such sets are manifested in the interpretation and application of texts 

by various authors and communities (especially of religious texts). Therefore, the same text will form 

different meanings for (1) different generations, for (2) different interpretative traditions of the same 

generation, and even for (3) different individuals of the same interpretative tradition and of the same 

generation. 

It seems that if there is one written text, then it should mean the same for all readers who understand 

the language of that text. After all, the classic view on the language suggests that each word has its own 

fixed meaning, which corresponds to a certain part of reality for which displaying it is used. But in practice 

this does not work at all, and Wittgenstein clearly spoke about it during the second period of his 
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philosophical work, namely, in the “Philosophical Investigations”1
. But he was not the only one, who 

addressed this problem. Many authors have tried to describe and to structure the process of understanding 

a text by a reader. These were such well-known authors as F. Schleiermacher (“Hermeneutics”), W. Dilthey 

(“Hermeneutics and the theory of literature”), and H.-G. Gadamer (“Truth and method”). Turning to the 

modern religious-philosophical discourse, this problem is addressed by Stanley Fish (“Is There a Text 

in This Class? The Authority of Interpretive Communities”), John Caputo (“Radical hermeneutics”), 

Merold Westphal (“Whose Community? Which Interpretation?”), Jacques Derrida (“Of Grammatology”), 

etc. 

 

2. Philosophical justification 
The very term hermeneutical sets was derived from the well-known psychological term – 

“psychological sets”. It was discovered by the German psychologist L. Lange in the 19th century; and the 

general psychological theory of a set was developed by the Georgian scholar D. N. Uznadze on the basis 

of many experimental data. According to Uznadze, a set precedes and determines the deployment of any 

form of mental activity. The presence of a set allows a person to react to a particular event or phenomenon 

in one way or another. Uznadze proved that sets may be formed even unconsciously and they determine the 

further development of conscious
2
. The author characterized sets as the internal state of a person, which 

prepares themselves for perception of reality based on the previous perception experience. The key aspect 

for Uznadze is mainly the previous experience, because in his experiments it affected the perception of new 

objects or phenomena, and without this experience a subject would perceive these new phenomena 

in a different way (adequately). The sets distort perception, deform it
3
. But the author also states that there 

are no perceptions without corresponding sets. This attitude to cognition is inherent to epistemology 

in general, since epistemologists have always recognized indirectness and limitations of human cognition. 

This applies even to the “cognition of God” in religion. 

A striking example of psychological sets is the famous Soviet experiment, which was conducted to 

show how different the interpretation of the same phenomenon may be, if opposite sets will be established 

to people before they start to cognize and describe the object. In that experiment a group of students was 

divided into two subgroups and removed from a classroom. One subgroup was told to come back into 

the classroom and describe the features of a person’s face they would see in a photo; therewith they were 

previously informed that the person was a dangerous criminal. The other group had the same task, but had 

been preliminarily told that the person was a great scientist. It isn’t hard to guess that the descriptions of 

students were fundamentally different. Some saw in his eyes generosity and intellect, others – anger and 

insidiousness. Some saw signs of kindness on his face, others – signs of meanness
4
. 

Russian philosopher I. Ilyin wrote that, according to Derrida, we perceive reality only through 

linguistic discursive practices, that is, indirectly. This position is not something new, Kant wrote about 

the indirectness of knowledge too, but the difference is that Kant recognized the existence of the world 

of noumenos, and postmodernists often reject its existence as something illusory and fictitious. Parallels can 

be drawn up to Aristotle and Plato, as far as the first rejected the real existence of ideas and called them 

only “common names”, that is, purely theoretical constructs. Christian theologians along with Paul 

the Apostle also recognize that “we know partly”, i.e. people, because of imperfection or sinfulness, have 

no access to reality, in particular to transcendental, divine reality. But they all admit that such reality exists, 

unlike postmodernists, for which the “indirect” and “imperfect”, changing knowledge is the only reality, 

and there is no other reality (as for Derrida there is “nothing but text”, through the prism of which we 

perceive reality and which becomes a reality for us)
5
. As we know, Derrida was by no means an idealist, he 

obviously did not believe in transcendental reality, which is located outside the language discourse. He only 

believed in the reality of a play among texts, discourses and signs. It is hermeneutical sets that often 

interfere with this play, because they create certain rules according to which the interpretation and 

                                                      
1
 Вітґенштайн, Л. (1995). Філософські дослідження. Київ: Основи, 92. 

2
 Узнадзе, Д. (2001). Психология Установки. Санкт-Петербург: Питер, 11. 

3
 Ibid, 23. 

4
 YouTube (2009). Эксперименты над студентами в СССР: продолжение. <https://www.youtube.com/ 

watch?v=w1e4kffwaus> (2018, February, 02). 
5
 Ильин, И. (1998). Постмодернизм от истоков до конца столетия: эволюция научного мира. Москва: 

Интрада, 133. 
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understanding must move. These rules can often act as a meta-theory, religious dogma, etc. 

According to Karl Popper the operation of scientific theory can be compared with the operation 

of hermeneutical sets. That is, individual facts are chosen to confirm the previously given theory 

(deduction)
1
. Similarly, separate texts and meanings are chosen and acquire an interpretive form in order 

to correspond to the hermeneutical set (theory, dogma). 

Researcher Katerina Koci writes about this in her article, referring to Merold Westphal: 

«The historical continuity of the process of understanding and interpreting of the text results in a chain 

of interpretations of this text throughout history, which we may refer to as “the history of interpretation” or 

“tradition”. We cannot but belong to tradition. We are “thrown into it” and formed by it. Westphal 

observes: “We belong to tradition by virtue of our having been thrown into it, our immersion in it, and our 

formation by it. This is an ontological claim about our being and an epistemological claim about our 

understanding of ourselves and our world”»
2
. In this case, the authors talk about tradition that affects our 

perception of reality and makes it absolutely organically and often without our awareness, because we were 

born within that tradition, grew up and brought up within it. But the hermeneutical sets are something more 

than just a tradition. Hermeneutical sets are the second side of Gadamer’s pre-understanding. If Gadamer 

spoke about a reader, who approached a text with certain attitudes and ideas (with previous experience, 

according to Uznadze), then the hermeneutical set also includes the limits which won’t be crossed by 

a reader in the process of a text’s understanding, that is, for readers there are limits beyond which the 

understanding of a text’s meaning is identified by their consciousness as false. Most often, these are sets 

created by the hermeneutical community, to which an interpreter belongs. 

As Stanley Fish writes, the meaning occurs in the process of reading. Each newly read word adds to 

the meaning and corrects it
3
. Similarly, Gadamer describes how the pre-understanding works: while 

reading, we encounter certain inconsistencies of our pre-understanding of a text, caused by the text’s 

“resistance”. When a reader detects such resistance, he\she creates a new, edited pre-understanding of the 

text, and then it happens again and again, with each reading. In this way, according to Gadamer, the reader 

is gradually moving to a more accurate understanding of the text. Moreover, Gadamer acknowledges that 

without this pre-understanding, any understanding of the text is impossible (as Uznadze acknowledges that 

without psychological sets perception of reality is impossible), since any reader is not a blank sheet, on 

which the understanding of the new text is superimposed
4
. Each reader has the experience of reading 

another literature before the act of reading, he\she has certain ideas about the genre of the work, about the 

topic of the text, eventually, there is knowledge of language and meanings of individual words. 

Despite the fact that both Fish and Gadamer plausibly described the process of meaning’s formation, 

yet on a more general level, the meaning of a text remains to be a historical event, because in spite of how 

many times the reader would have read the same text, discovering each time some new shades of meaning, 

all this takes place within the limits of one hermeneutical paradigm (discourse, episteme), does not pass 

these authoritarian boundaries, this set of corresponding hermeneutical sets. If it crosses these limits and 

becomes influential, then a new step, a new era, a new paradigm shift will begin. 

Of course, such a process is ordinary for classical hermeneutics and less characteristic for the 

postmodernist approach to texts’ reading, since it is common to interpret the text arbitrarily and accept 

various and often grotesque interpretations as a manifestation of “reader’s freedom”, and not simply 

as a misinterpretation. 

One example of such a free literary approach is the ancient Jewish approach to sacred texts, which 

reveals maximum freedom from hermeneutical sets. The Judeans have always referred to their texts as 

“open” texts, that is, to such that reveal their meaning gradually and with each new interpretation acquire 

new meanings, independent of some transcendental, unique, true meaning. The rabbis did not believe that 

the text of the Torah is fixed and unchangeable in the interpretation. They, on the contrary, searched for 

new and new interpretations every time. They were not very interested in the historical context and author’s 

intention – it was unimportant, because the Torah is dynamic and speaks to each generation in its own 
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way
1
. It is fundamentally different from the modern conservative Christian attitude to sacred texts, where 

the text has one correct meaning, which must be gained with exegesis. 

 

3. Examples of hermeneutical sets 
There are many examples of hermeneutical sets, but the most probable place for their assimilation is 

in authoritarian and totalitarian communities, societies, and religious groups. 

The context of the existence of hermeneutical sets may be a political system: 

– The Communist system of the Soviet Union, which read Marx only in the context advantageous to 

it and authoritative interpreters did not allow interpreting Marx in the way, which could somehow 

undermine the credibility of the Leninist communist interpretation. Even when translations of works of 

European philosophers or scholars were published, Soviet publishers had always written a preface trying to 

establish a hermeneutical set, through which this work should be interpreted so that not to contradict the 

official paradigm. If this was not possible, then in a preface the Soviet authors singled out particular 

sections or ideas of a Western author which contradicted the communist ideology and were perceived as 

incorrect. 

No less brightly hermeneutical sets manifest themselves in religious systems. To begin with, we 

should draw attention to one example, which is symptomatic for most believers and which is not 

strictly hermeneutical, but shows very well how the sets of interpretation of reality by a religious 

person work: 

– When in 2017 in Las Vegas more than 50 people were shot by a man from a hotel window, there 

was a post on Facebook, where a Christian woman who survived in this tragedy, thanked God for the 

people who were there and helped her because she was wounded. Certainly, believers on Facebook 

supported this initiative. The believers have a hermeneutical blockage in such situations, namely that God is 

not guilty a priori, and that people are guilty of all misfortunes. So, that woman did not ask herself the most 

obvious question: why God had not prevented that man from firing on people, but thanked God for 

encouraging other people to help her after the tragedy. 

Turning to the theological-hermeneutical plane, one can put the example of two famous modern 

researchers Bart D. Еhrman and Craig Evans: 

– Both are researchers of the New Testament’s texts, but in their studies they offer fundamentally 

different conclusions about the reliability of these texts. Both work with the same texts, but one of them 

claims that you can trust them and find them historically reliable, and the other – on the contrary. Each of 

them, while dealing with an identical material (the texts of the New Testament), comes to different 

conclusions because of own initial set. One of them is a skeptic and an agnostic, the other is a believer. 

These sets greatly influenced the results of their scientific research and their hermeneutics
2
. 

Now we can move to other vivid examples of hermeneutical sets in the religious context: 

– Neo-Protestants are practicing the so-called “word analysis” (collective interpretation of the Bible 

texts), during which some differences among members of the group in the understanding of certain Bible 

texts may be revealed. But there is a set of dogmas which will never be crossed by a member of this 

hermeneutical community. For example, the dogma of Jesus’ divinity or the reality of a resurrection, etc.; 

these are their hermeneutical sets. Also, in addition to fundamental and immutable dogmas, a less dogmatic 

idea can act as a hermeneutical set. For example, Protestants formulate improbable interpretation of Jesus’ 

words about Peter as the rock on which the Church is built (Matthew 16:18) in order not to recognize 

the Catholic dogma of the Pope as the heir of Peter, and thus to maintain the doctrine of the independence 

of the true Church from any human hierarchy and of Catholicism. After all, if the Protestants recognize 

the more obvious interpretation of this text, it will undermine the very basis of Protestantism – 

the independence of church from any human succession; 

– Children of Christians listen to the stories about David and Goliath and other similar stories, but 

are not frightened by the bloodthirstiness of these stories because they are taught to filter their 

understanding of any biblical story through the authority of positive Bible heroes; therefore Goliath’s 

murder, when David cut off his head, no longer frightens children, but serves as a lesson that good 
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overcomes evil. This is also a hermeneutical set (and partly psychological). At the same time, there are 

plots to which these sets are not applicable; they, according to parents, injure their children. These are 

certain movies with violence and sexual scenes, music in which aggression sounds, etc.; 

– In modern neo-Protestant seminaries of Ukraine students, when writing their theses, are 

compelled to reach conclusions in their biblical studies that would not contradict the official doctrine 

of a seminary and a church to which that seminary belongs; 

– Another striking example of how hermeneutical sets in religion work is the text of the Gospel: 

«He (Jesus) said to him: Why do you call me Good? No one is Good but One, that is, God» (Matthew 

19:17). Religious groups that consider Jesus as God (most Christians) interpret it so that Jesus rhetorically 

explains them that he is God (because God is good and Jesus is called Good); and those religious groups 

(e.g. Jehovah’s Witnesses) who do not recognize Jesus as God, quote this text as a confirmation that Jesus 

refuses to be called God. Two interpretations do not denigrate the text and both depend on previous 

hermeneutical sets. The purpose of such interpretations is not to find the original meaning of the text, but to 

interpret the text so that it supported the already existing set (dogma); 

– For the traditional and evangelical Christians the text of Paul the Apostle in 1 Corinthians 15:29 

(“Otherwise, what will those do who are baptized for the dead? If the dead are not raised at all, why are 

people baptized for them?”) will be a simple misunderstanding, an exception that does not fit into the 

general dogmatic picture of Christianity; but for the “Mormons” this is an important text that orders “to be 

baptized for dead relatives”. Therefore, any interpretation of the text depends on the previous 

hermeneutical, dogmatic, ideological sets, in which the text should fit and preferably without excessive 

violence. 

 

Conclusions: 
We can talk about “correct” and “incorrect” interpretations of the text, but only in terms of classic 

hermeneutics, in terms of reference approach. We can appeal to the context, to the type of a text, to the 

vocabulary and grammar of the time when text was created, to guess the probability of such 

an interpretation and its relevance to other ideas of the text, to find out whether this idea is typical for the 

text and whether there are similar ideas in the text. And such an approach is common for the classical 

hermeneutical period. But from the point of view of the contemporary hermeneutical (postmodern) 

approach, various interpretations have the right to exist and, moreover, we will never know which of them 

would be accepted by the first authors and the first readers of the original text. And since we do not have 

access to the original meaning we only have to accept and use all the meanings that are available to us. 

Thus, classical science puts its hermeneutical sets (rationality, logic, scientific approach, etc.) and the 

contemporary, postmodern paradigm radically fights against them. 

The classical scientific situation is such that for scholars the sets are dangerous, because they do not 

allow them to go beyond their axiological or epistemological systems and thus limit their outlook and 

scientific fruitfulness. In the ideal situation of the 19th and 20th centuries, a scholar had to be skeptical 

of everything: both to the possibility of knowledge and to any values, and thus to get rid of any sets. Only 

then a scholar is able to get closer to an object of research, only then he\she may not be afraid to deepen 

into the areas in which others did not dare to deepen because of their epistemological or axiological sets. 

But from the other side, all people find themselves in conditions far from complete intellectual freedom and 

objectivity, because a particular intelligence develops and acts within a certain intellectual tradition. 

Moreover, sets and a tradition provide an opportunity and a ground for any individual thinking. And even 

such, it would seem, perfect scientific situation of the 19th-20th centuries also provided sets, namely 

the sets of rationality. 

Therefore, if we called upon for complete purification from the hermeneutical sets, this would be 

a return to the project of Enlightenment or Positivism, and these approaches have not justified themselves 

in the history of science. Although, there are sets that help to cognize (or even make cognition possible at 

all), at the same time there are sets that interfere adequate knowledge. As far as getting rid of any sets 

means “do not understand anything” (according to Gadamer
1
), there is only one way out of this 

hermeneutical situation – to operate the sets, to understand them and to pave the way to “more adequate” 

(or more plausible, according to Popper) interpretations of texts. 
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Today the sciences studying society continue to search for a practical methodology able to 

propel examination of social phenomena. One of the ways to solve the issue presupposes 

appealing to the acclaimed theoretical works of the past. 

The article discusses the key concepts developed by Norbert Elias and Pierre Bourdieu. Also, it 

provides a comparative analysis of their approaches. Elias’s academic way was full of pitfalls. 

However, his works managed to win world recognition in the second half of the 20th century. 

Furthermore, his ideas are still relevant in the 21st century, as evidenced by numerous research 

devoted to his theory. Regarding Pierre Bourdieu, his "theory of practice" has acquired a number 

of followers and critics, and partly has become a trigger of the pragmatic turn in sociology. 

Such researchers as Bowen Paulle, Bart van Heerikhuizen, Mustafa Emirbayer believe that there 

is a solid reason to combine the theories of Elias and Bourdieu into one theoretical approach. 

However, the question of whether it is justified to consider the theories of Pierre Bourdieu and 

Elias as the single approach remains open. Nevertheless, the article claims that the co-operative 

application of Pierre Bourdieu and Norbert Elias theories can be productive in solving urgent 

issues in social and philosophical researches. 

Keywords: Norbert Elias, Pierre Bourdieu, figuration, habitus, сapital. 

Перед сучасною соціологією, соціальною філософією, антропологією тощо достатньо гостро 

стоїть питання про знаходження дієвої методології для вивчення соціальних явищ і для вирішення 

пов’язаних з цим дослідницьких проблем. Сучасні дослідники мають звертатися до попередників 

з метою знаходження коректної методології через реконцептуалізацію їх теорій. Враховуючи 

важливість і необхідність пошуків адекватної методології, ми звернемося до творчості таких 

видатних соціологів як Норберт Еліас і П’єр Бурдьє з метою порівняти і реконцептуалізувати їх ідей 

в подальшому. 

На сьогоднішній день інтерес до праць Еліаса в наукових колах значно зріс. Його ідеї, 
перебуваючи довгий час в тіні, все ж таки, стали надзвичайно популярними. Це підтверджується 

тим фактом, що за останнє десятиліття вийшло достатньо багато статей і книг, присвячених його 

творчості. Наприклад, книга 2013 року «Норберт Еліас і сучасна соціологія», автори Ерік Даннінг 

(Eric Dunning) і Джейсон Хьюз (Jason Hughes); «Норберт Еліас і соціальна теорія» за редакцією 

Франсуа Депельто (François Dépelteau) і Татіани Савоя Ландіні (Tatiana Savoia Landini) 2013; 

«Норберт Еліас і емпіричні дослідження» під тією ж редакцією у 2014 році. Пишуть численні статті 
«Norbert Elias’s postphilosophical sociology: from ‘critique’ to relative detachment» автор Річард 

Кілмінстер (Richard Kilminster). 

В статті під назвою «Elias and Bourdieu» троє дослідників Пауль Боуен (Bowen Paulle) 

професор факультету соціології і поведінкових наук, університету в Амстердамі, Барт ван 

Херікхайзен (Bart van Heerikhuizen) професор на факультеті соціальних і поведінкових наук 

університету в Амстердамі і Мустафа Емірбаєр (Mustafa Emirbayer) – американський соціолог і 
професор соціології Вісконсіт – Медісон, зробили спробу знайти ті ключові точки перетину 

у теоріях Еліаса і Бурдьє, які б дали право об’єднати їх в один підхід. Дослідники переконані, що 
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сьогодні теорії П’єра Бурдьє і Норберта Еліаса актуальні як ніколи, а одночасне застосування їх 

теорій в кінцевому результаті дадуть колосальні плоди на полі сучасних соціальних досліджень1
. 

Ми також спробуємо прослідкувати за тими ключовими позиціями які є подібними в підході 
Еліаса і Бурдьє. В першу чергу потрібно зазначити, що і теорія практик П’єра Бурдьє, і теорія 

фігурації Норберта Еліаса є глибоко релятивними. Проголошуючи, що суспільство – це принципово 

динамічне і нестабільне явище, дослідники вважають не припустимим досліджувати індивідуальний 

рівень існування людини окремо від соціального. В першу чергу потрібно сказати, що така 

теоретична близькість зумовлена подібним тлом, на якому відбувалося становлення Норберта Еліаса 

і П’єра Бурдьє. На їх творчість прослідковується чіткий вплив класиків соціальної думки: Карла 

Маркса, Макса Вебера, Едмунда Гуссерля, Ернста Кассірера, Мартіна Гайдеггера, Еміля Дюркгайма. 

Боуен, ван Херікхайзен і Емірбаєр також знаходять паралелі і в їхніх біографіях. Обидва дослідники 

в певний час зацікавилися проблемами аутсайдерів, обидва отримали визнання в другій половині 
життя, обидва підіймали нетипові для тогочасної соціології питання, розмірковуючи на тему спорту, 

журналістики, моди тощо. 

І справді, досліджуючи їх праці, ми помічаємо, що деякі концепції є достатньо подібними, хоч і 
можуть носити відмінні назви. В першу чергу це помітно у визначенні предмету соціології. І Бурдьє, і 
Еліас достатньо критично поставилися до тих соціологічних підходів, які проголошують суспільство 

соціальною системою. Наведемо приклад, коли Еліас критикує сучасні йому підходи, які орієнтуються 

на короткочасні процеси, зокрема підхід Парсонса, що він детально показує у передмові до книги 

«Про процес цивілізації». До речі, метою цієї книги є закладання основ нової недогматичної 
соціології, що спирається на емпірію: «Я поступово усвідомлював, що мета моїх досліджень полягає 

у вирішенні одного складного завдання – у встановленні взаємозв’язку індивідуальних, 

психологічних, так званих особистісних структур з фігураціями, що з’єднують безліч незалежних 

індивідів один з одним, тобто з соціальними структурами. Дана робота вела до вирішення цієї 
проблеми якраз тому, що й ті, й інші поставали не як постійні (як найчастіше буває), але як мінливі 
структури, як взаємозалежні сторони одного і того ж довгострокового процесу розвитку2

». 

Полемізуючи з Толкотом Парсонсом, а через нього і з провідними соціологічними підходами 

того часу (перша половина ХХст.), він гостро не погоджується з парсонівською концепцією «pattern 

variables», згідно з якою будь-яке суспільство є набором елементарних частин, яких до того ж є 

певна обмежена кількість. В результаті цього Парсонс звужує палітру соціальних станів до стану 

ефективності і афективної нейтральності, що на думку Еліаса є неприпустимим. «При подібному 

теоретизуванні зникають багаті нюансами структурні зміни, що спостерігаються нами в соціальному 

світі і володіють чіткою спрямованістю в бік зростання контролю над афектами. Соціальні 
феномени, фактично спостережувані лише в процесі становлення, розкладаються за допомогою 

понятійних пар на протилежні стани. Ними і обмежується аналіз, а це веде до непотрібного 

збіднення соціологічного сприйняття в емпіричній і теоретичній роботі3
». 

Безумовно, Еліас усвідомлює той факт, що одним з основних завдань соціології є пошук 

певної основи і вироблення категоріального апарату, які б були однаково ефективними, 

у дослідженні різноманітних суспільств. Проте у інтерпретації Парсонса (і деяких інших 

дослідників) відбувається редукція процесів до станів, в наслідок чого складні багаторівневі 
соціальні феномени редукуються до простих, які зручно досліджувати, але які не відображають 

реальний стан справ. 

Другий пункт – це співвідношення індивіду і соціальної структури. Знову ж таки, у підході 
Парсонса суспільство і індивід розглядаються як окремі автономні виміри, де людина 

позиціонується як реальна даність, а суспільство є похідним (епіфеноменом). Натомість Еліас 

переконаний, що індивід і суспільство неможливо уявляти як дві різні сутності, тому як поняття 

індивід і суспільство – це лише різні описи однієї й тієї ж самої людини. Єдиним можливим 

виходом з цього є визнання динамічності соціального процесу і його постійного становлення. 

Окрема людина і суспільство – це неподільні між собою прояви однієї сутності, які можна 

                                                      
1
 Paulle, B., Heerikhuizen, B., Emirbayer, M. (2011). Elias and Bourdieu. The Legacy of Pierre Bourdieu Critical 

Essays. New York. London. Delhi.145-173. 
2
 Элиас, Н. (2001) Предисловие. О процессе цивилизации: Социогенетические и психогенетические 

исследования. Библиотека Якова Кротова <http://krotov.info/library/26_ae/li/as_00.htm> (2018, червень, 14). 
3
 Там само. 
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досліджувати лише сукупно. Продовжуючи цю тему, Еліас відмовляється від позиції про те, що 

нормальним станом для суспільства є стан рівноваги. Соціальні зміни, на думку Еліаса, це 

нормальний процес. Він вважає, що спрямованість сучасної йому соціології на сталість системи 

була результатом гострого неприйняття ідей попереднього (ХІХ ст.) покоління соціологів, які 
визнавали, що розвиток і динамічні процеси – це завжди рух вперед, це позитивне явище1

. 

Соціологи першої половини ХХ століття, розчаровані світовими війнами, виявили «зверхність» 

до «наївності» попередніх підходів і в більшості випадків відмовилися від дослідження 

довготривалих суспільних процесів, а поняття «соціальні зміни» і «прогрес» набули негативних 

конотацій. Зміни у соціальних дослідженнях пов’язані зі зміною соціальних ідеалів. Соціологічна 

наука ХІХ ст. швидше «підтягувала» емпіричні факти під пануючу ідеологію, віру у поступовий 

розвиток і прогрес, ідеалом було майбутнє. Ідеал ХХ століття – це, як висловився Еліас, гармонійна 

інтеграція усіх елементів нації, ідеальним станом визнається уже тепер існуюча реальність. 

Розмірковуючи над концепцією особистості як закритої, вільної і автономної «homo 

philosophicus» (яка панувала в класичній філософії) і в трансформованому вигляді дійшла до нашого 

часу, Еліас дещо іронічно зазначає, що у випадку прийняття такої позиції ми маємо визнати, що така 

особистість народжується цілком самодостатньою, і для пізнання світу їй не потрібні інші люди. 

Вона і сама, своїми силами, спроможна пізнати світ, класифікувати його і усвідомити усю 

складність зв’язків пануючих у ньому. 

Що ж, повернемось до порівняння підходів Еліаса і Бурдьє. Найочевиднішою паралеллю 

у підході Еліаса і Бурдьє є використання концепції habitus. Як зазначили Пауль, Херікхайзен, 

Емірбаєр, «… Концепція габітусу дозволила Еліасу і Бурдьє уникнути предмет-об’єктної дихотомії і 
вийти за межі міфу про автономного знаючого суб’єкта2

». 

Зазначимо, що концепція габітусу використовувалася в тому чи іншому контексті багатьма 

філософами. Зокрема, його використовував французький соціолог і етнограф Марсель Мосс у роботі 
«Суспільство, обмін, особистість. Праці з соціальної антропології» у розділі «Техніка тіла» він 

використовує термін «habitus», говорячи про техніки тіла, де техніку тіла він тлумачить як: 

«традиційний спосіб, в який люди в різноманітних суспільствах користуються своїм тілом3
». 

Марсель Мосс використовує поняття «habitus», саме в латинському варіанті, тому як, на його 

думку, воно краще відображає специфіку цієї інкорпорованої структури, ніж поняття «звичка», 

«схильність», «здібність». 

Мосс зазначає, що: «Ці звички варіюються не просто в залежності від індивідів і їх 

наслідувальних дій, але головним чином в залежності від відмінностей в суспільстві, виховання, 

престижу, звичаях і модах. Необхідно бачити техніки і діяльність колективного практичного розуму 

там, де зазвичай бачать лише душу і її здатності до повторення4
». Мосс підкреслює важливе 

значення авторитету в процесі оволодіння практикою. 

В інтерпретації Бурдьє і Еліаса габітус має дещо схоже звучання. У праці «Практичний 

смисл» Бурдьє дає наступне визначення габітусу: «Габітус – система стійких і переносних 

диспозицій, структуровані структури, схильні функціонувати як структуруючі структури, тобто як 

принципи, що породжують і організовують практики і уявлення, які можуть бути об’єктивно 

адаптовані до їх мети, проте не передбачають усвідомлену спрямованість на неї і обов’язкове 

оволодіння необхідними операціями по її досягненню5
». 

Концепція габітусу у Еліаса є менш розробленою порівняно з габітусом у Бурдьє. В праці 
«Суспільство індивідів» Еліас під габітусом розуміє певний ґрунт, на якому формуються особистісні 
риси індивіда. Габітус – це певна загальна риса для представників певної спільноти, він формується 

в процесі соціальної взаємодії. В склад соціального габітусу входить «I – We» ідентичність яка є 

частиною індивідуального габітусу людини. Ідентифікація себе як окремої людини відбувається 

                                                      
1
 Элиас, Н. (2001) Предисловие. О процессе цивилизации: Социогенетические и психогенетические 

исследования. Библиотека Якова Кротова <http://krotov.info/library/26_ae/li/as_00.htm> (2018, червень, 14). 
2
 Paulle, B., Heerikhuizen, B., Emirbayer, M. (2011). Elias and Bourdieu. The Legacy of Pierre Bourdieu Critical 

Essays. New York. London. Delhi.148. 
3
 Мосс, М. (2011) Техники тела. Марсель Мосс. Общество. Обмен. Личность. Труды по социальной 
антропологии. Москва: КДУ, 304. 
4
 Там само, 308. 

5
 Бурдье, П. (2001) Практический смысл. Санкт-Петербург: Алетейя, 44. 
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через усвідомлення себе соціальною істотою, і того, що є інші, подібні тобі. «I – We» структура 

показує співвідношення індивіда і спільноти. Без «we»-ідентичності не може бути «I»-ідентичності. 
Цей баланс між «I»-ідентичністю і «we»-ідентичністю є динамічним. «I – we» ідентичність – це не 

статичний конструкт, він швидше вказує на постійну динаміку і нестатичність у цих відношеннях. 

Ідентичність не статична – тому як вона постійно змінюється в процесі взаємодії з іншим. Еліас 

вказує на те, що цивілізаційні зміни зумовлені зміною габітусу. Процес цивілізації не пов’язаний 

виключно зі зміною «знання» і трансформацією ідеології. Він пов’язаний зі зміною людської подоби 

в усій її сукупності1
. 

Обидва, і Бурдьє і Еліас, вважали, що габітус діє на підсвідомому рівні. «Розуміння габітусу 

як системи придбаних диспозицій дозволило їм діяти на їх переконання, що в основі наших 

відповідей та практик лежить основа попереднього вивчення соціальних світів, в яких ми мешкаємо. 

Це допомагало обом авторам систематично вирішувати, яким чином включені диспозиції можуть 

бути спричинені – і в певному ступені відновлені (особливо на початку життя) – мережами 

розгортання заявок та санкцій2
». 

Ще одним ключовим моментом, на основі якого їх можна порівнювати, є концепція поля 

у Бурдьє і фігурації у Еліаса. Концепція поля є однією з ключових в теорії П’єра Бурдьє. «Поле – це 

підпростір соціального простору, яке визначається специфічною силою – ансамблем відмінностей 

активних властивостей, що обумовлюють його специфіку, його відмінність від будь-якого іншого 

підпростору. Поле є специфічна система відносин між різними позиціями, структурно зумовленими 

і в великій мірі не залежать від фізичного існування індивідів, які ці позиції займають3
». 

Простіше кажучи, поле – це певна сукупність поєднаних «агентів», метою яких є володіння 

благом, яке характерне виключно для цього поля. Кожен з агентів займає певну позицію, яка 

показує їх рівень у цьому полі. Поле має декілька характерних особливостей: по-перше поле 

замкнене, тобто у полі панують деякі регулярності які притаманні виключно цьому полю. Усі поля 

мають силову природу. Ця сила поля проявляється у вигляді впливу агентів один на одного, які 
володіють певними рисами, що називаються капіталом. Бурдьє вирізняє декілька основних полів: 

поле науки, поле релігії, релігії, журналістики тощо, і в кожному з цих полів панує своя логіка і є 

своє благо, що постає у вигляді мети для учасників цього поля. 

У Еліаса те, що наближається до визначення поля у Бурдьє, є концепція фігурації. Для 

розробки концепції «фігурації» існувало багато передумов. На думку Еліаса, у сучасних йому 

соціологічних підходах панувала одна фатальна помилка, а саме різке зміщення у бік дослідження 

індивідів або суспільства. Соціологи поділилися на два табори, одні першочерговим і 
найголовнішим вважали дослідження індивіду, інші на передній план виводили суспільство. 

Еліас переконаний, що успіх соціологічного методу полягає у неподільності дослідження 

індивіда і суспільства. Неможливо в межах соціологічної теорії розглядати індивіда і суспільство 

окремо. «Те, що позначається двома різними поняттями «індивід» і «суспільство» – як це постає 

в нинішньому використанні, – є не двома окремо існуючими об’єктами, а різними, але 

нероздільними рівнями людського універсуму4
». 

Саме для того, щоб уникнути опозиційного накалу між «індивідом» і «суспільством» Еліас 

вводить поняття фігурації. За допомогою поняття фігурації можливо ослабити відношення 

до «індивіда» і «суспільства» як до двох протилежних сутностей. 

Фігурацію найкраще можна проілюструвати на прикладі гри, де усі гравці, дії і предмети, 

задіяні в грі – взаємозалежні. Гра хоч і має відносну автономію по відношенню до кожного 

з гравців, але вона не володіє субстанцією, сутністю, екзистенцією, яка б не залежала від гравців. 

Також гру не можна розглядати як певний ідеальний тип. «Те, що при цьому розуміють під 

фігурацією, є не що інше, як змінний зразок, який гравці разом формують як ціле, включаючи 

не тільки їх інтелект, але й їх цілісну особистість, їх цілісну дію в їх взаємозв’язку. Як видно, ця 
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фігурація створює структуру напруги. Взаємозалежність гравців – передумова того, що разом вони 

утворюють специфічну фігурацію, – це не тільки взаємозалежність їх як союзників, але і як 

супротивників1
». Таким чином, кожен вболівальник, для того, щоб отримати задоволення від гри, 

зрозуміти її, має слідкувати за її протяжністю, за відносинами, які складаються між гравцями, 

за постійною зміною позицій. Фігурація не обмежена кількісним складом, тому і малі групи, і багато 

міліонні суспільства є фігурацією. 

В цьому контексті потрібно зазначити, що важливою рисою фігурації є баланс влади. 

«В центрі змінних фігурацій або, інакше кажучи, процесу фігурації знаходиться напруження, що 

збурює флуктуаціями рівновагу, постійний рух балансу влади, який схиляється то в одну то в іншу 

сторону. Флуктуаційні баланси влади такого роду належать до структурних особливостей кожного 

потоку фігурації2
». У фігурації панують відносини сили. А постійна зміна балансу влади є 

невід’ємною складовою людського взаємозв’язку. Формування соціальної групи завжди 

відбувається з огляду на владні позиції, на конфігурацію влади. 

Яскраво значення влади у фігураціях Еліас демонструє у праці, «The Established and the 

Outsiders» (1965), написана у співавторстві з Джоном Скотсоном (John L Scotson). Вони аналізують 

ситуацію коли люди, що нещодавно ввійшли до фігурації (переїхали до нового району міста), 

відчувають себе неповноцінними по відношенню до корінних жителів, тому як останні є більш 

подібними, мають однакові соціально-економічні, етнічні і релігійні особливості. По відношенню до 

«новеньких» корінні жителі були більш згрупованішими і інтегрованішими, що давало їм 

можливість відчувати себе вищими за «новеньких», а отже і більш владними.
3
 

Усе це дуже близьке до концепції капіталу у Бурдьє, яка тісно пов’язана з концепцією поля. 

Концепція капіталу Бурдьє доволі розгалужена. У праці «Начала» в розділі під назвою «Соціальний 

простір і символічна влада» Бурдьє визначає капітал як форму соціальної влади, як джерело сили, як 

певні ресурси, які можуть стати корисними в конкурентній боротьбі за дефіцитне благо. Він виділяє 

чотири види капіталу: культурний, символічний, економічний і соціальний. Соціальний капітал має 

особливу позицію, тому як символічним капіталом може стати економічний, культурний, 

соціальний, коли вони стають відомими і визнаними у полі. Агенти у суспільстві розподілені 
в загальному соціальному просторі в двох вимірах: перший – за загальним об’ємом капіталу в різних 

його видах, якими вони володіють, у другому вимірі за структурою їх капіталу. 
4
 Таким чином, ми 

бачимо, наскільки важливим для обох філософів була тема влади і ієрархічності суспільства. Саме ці 
концепти є прикладом критичного переосмислення ідей Карла Маркса. 

Провівши короткий огляд головних концептів Норберта Еліаса і П’єра Бурдьє, ми, безумовно, 

бачимо принципову схожість у їх підходах. Їх практико орієнтованість і відмова від пошуку 

трансцендентних основ існування і функціонування суспільства дозволили їм сформувати 

надзвичайно корисні методи для дослідження реально існуючого суспільства в його динамічності і 
плинності. Тим не менш, питання про зведення їх філософських позицій в один підхід, залишається 

відкритим. Враховуючи складну структуру цих теорій, потрібно визнати, що вони вимагають 

найретельнішого дослідження і адекватного тлумачення як з боку професійних дослідників, так і 
з боку людей, що виявляють цікавість до цієї теми, з метою уникнути некоректного розуміння. 

Безумовно, доробки Еліаса і Бурдьє заслуговують на високе місце у сучасній соціально-

філософській думці. 
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RATIONAL COGNITION OF THE UNKNOWABLE 

IN AL-GHAZALI’S PHILOSOPHY 

This article is devoted to the consideration of the rational cognition of the unknowable, 

transcendent realms, veiled from a person in the philosophical heritage of Abu Hamid al-Ghazali. 

Considerable attention is paid to the characteristic features of thinker’s philosophic manner, 

among which ones can distinguish antiauthorarism, disapproval of doctrine, and skepticism. The 

application of a rational method to the cognition of the transcendent, to the God in al-Ghazali’s 

philosophy is expressed through the understanding of the allusions sent by Allah, 

the concentration on independent and critical knowledge of the world, the cognition of human 

nature and the expansion of ours cognitive capabilities. 

Keywords: hidden, allusion, cognition, perception, proposition, concept of two worlds. 

The creative heritage of Abu Hamid al-Ghazali is so diverse that it is difficult to enlist this thinker 

only to one of the philosophical directions of the Arab-Muslim thought. During centuries, his figure 

remains mysterious for researchers of different times and people. In order to better understand the motives 

and sources of his philosophical works, it is worth to mention time and society when thinker created 

a distinctive feature of his philosophical searches. 

Scientists, who study al-Ghazali’s biography and works, suggest various reasons for 

the transformation of his views, in particular, why he comes to Sufism as a way of life in his arguments. 

However, we are interested not so much in the causes as the signs and features of his philosophical 

manner. 

The independence in searches of truth, the necessity of the credibility of knowledge have 

acquired the most severe form in rejection of authoritarianism, doctrine and fanaticism
1
. Anti-

authoritarianism is the main instrument of al-Ghazali’s creative originality. Given the fact that in al-

Ghazali’s works there are no representative’s names of different schools and teachings, we can say that 

such ‘ignoring’ expresses his desire to move away from imitation to the full independence of thought. 

He tried to find a criterion of truth outside the socio-historical condition of being, without depriving it 

of the status as the necessary source of knowledge. He set his assignment of revising the traditional 

values and dogmatised concepts developed in the discussions of various schools and sects. In his work 

“The Deliverance from Error”, he states that the condition of commitment to authority is that person 

does not know that he is a follower of this
2
. Al-Ghazali considered authoritarianism of fiqh in the strict 

attachment to the mazhabs, the authoritarianism of the kalam – in his ideological obscurity, the 

authoritarianism of the Ismaili esoterism – in the full recognition of the ‘sinless imam’, 

authoritarianism of philosophy – in the removal and arrogance of logic about questions of metaphysics 

and authoritarianism of Sufism – in the absence of theoretical competence. This characteristic is not 

connected with thinker’s transition to Sufism, but with the awareness of the crisis of theology. In this 

regard, his reflections can be seen in the work “Moderation in Belief”, where al-Ghazali states the fact 

mutakallim’s blind follow-up authorities. However, he compares the relation of Muslim philosophers 

with regard to the achievements of ancient Greek philosophy and the relation mutakallims to the 

kalam. He saw the weakness of Muslim philosophers in the uncritical relation toward the achievements 

of the Antiquity, the taking on trust fundament and accuracy of its sciences. Philosophers obeyed 

the authority of the names Socrates, Plato, Aristotle, etc., admiration of the accuracy of logical 

evidence created an illusion of the absoluteness of all their knowledge. An important  
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socio-psychological aspect of the authoritarianism of Muslim philosophers is the desire to stand out 

from the masses, in their sense of superiority over the dark masses
1
.
 

Particular attention deserves Ghazali’s skepticism as an independent aspect of his work. 

The philosopher considered skepticism as one of the methods of cognition, that is, skepticism had 

an independent status in his theory of knowledge, irrespective of al-Ghazali’s relation to philosophy. Any 

system of anti-authoritarianism is a phenomenon of freedom of the cognitive spirit. However, this freedom 

exists within certain limits. If previous classifiers considered al-Ghazali as representative of Ashʿarism or 

Shafi’ism, then this is only the result of the confrontation between dogmatical schools (mazhabs), each 

of whom would like to appropriate his thought and use the authority of his name to encourage new 

followers. 

Al-Ghazali is aware of the significance of the Qur’an is dogmatic. Outside the community, 

the Scriptures are powerless, because it does not convince gentiles. The goal of the philosopher is to 

consolidate the experience of Sufi contemplation, what transforms the word into a symbol of self-assertive 

knowledge. Therefore, when he determines the qualities of the thinkers of the highest rank, calling them 

‘people of the inner mind’, he sees their peculiarity in the fact that they begin with self-observation, then pass 

to contemplation of all things and see the handwriting is not Arabic, not Syrian, not Jewish, but Divine
2
. 

The philosopher comes from an understanding of faithfulness as the essential knowledge, the basis 

of noble behaviour as the only true and obligatory. He tries to highlight the value of the ethical ideal as the 

necessary basis for human perfection, besides not imposing on all the task of perfection. People must follow 

their own to improve
3
. Otherwise, this would only mean naive and blind adherence to the dogma. It is worth 

noting that such a feature denotes that he tried to achieve an existentially-cognitive and ethical 

harmonization of the human relationship with being. 

Another essential feature of al-Ghazali’s philosophical manner is the rejection of doctrine. Criticizing 

the definition of the doctrine, al-Ghazali shows the ideological blindness of those who adhere to ‘doctrinal 

purity’. The essence of their activities is to trivially search for differences between authorities. Therefore, 

the person who was born in a Mut‛azilite, Ash‛arite or other environment is accustomed to the blind 

imitation of founder’s ideas of these schools, and in the future, as a rule, it turns out to be fanatically against 

another doctrine. Al-Ghazali considers such a phenomenon in all three religion of the Scriptures. 

He colligates doctrinal fanaticism with the function of socio-political direction and sees it as a means to 

make humble dark masses, and since it is difficult to cause its activity without an obvious leader, then 

fanaticism becomes the most appropriate means. 

Defining doctrine as a sectarian outlook emphasizes authoritarianism and hypertrophy of the 

ideological basis. The thinker comes to formulation the task of avoiding turns in the direction of doctrine 

and go in search of truth through his own vision in order to become the master of doctrine. He proclaims 

doctrinal pluralism, making skepticism the necessary means of comprehending the truth. In accordance, 

salvation is not in the following up of authority, but salvation – in independence and self-determination. 

The top of this approach is its denial of the validity of ‘general agreement’ (ijma, عَ إجم   ) as inadequate truth
4
. 

He relies on the mind liberated by the Sufi enlightenment (ishraq, إشراق) and the symbolic interpretation 

(tawil, تأويل)5
, what he calls the gradual elucidation of the meaning in which the autonomy of thought is 

realized in the freedom of relation to the object of the investigation. Throughout his life, al-Ghazali 

remained faithful to the critical mind, proclaiming the necessity for a permanent ijtihad (إجتَِهاد). Thus, it 

should be said that the characteristic features of his philosophizing, in general, include the possibility 

of achieving happiness, and its components are precisely the rejection of the blind imitation, true 

knowledge without fanaticism and authoritarianism, as well as the aspirations toward the Absolute. 
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So in his works the author suggests to think independently, and in life – independently strive for self-

perfection and approach to the Absolute. We can feel the application of critical thinking and the logical 

method to the question of the knowledge of transcendental, unknowable things in his writings “The Niche 

of Lights” and “The Ninety-nine Beautiful Names of God”. 

During his life, as evidenced by thinker’s work, Abu Hamid al-Ghazali devoted a lot of attention to 

the problem of rational knowledge of the transcendental, Veiled, hidden (al-ghayb, الغَيب )
1
, that is, those 

subjects and things that formed the basis not only of speculative thinking in the period of the Arab-Islamic 

Middle Ages, but also of the whole Islamic worldview. It was about subjects that are not part of the usual 

range of ordinary human experience – not that which is a product of interaction with the material 

environment, nor the result of introspection. In this regard, God and all that is associated with Him are the 

first and the main subject of the investigation, against which it is unacceptable to make a mistake. 

Gradually, on this issue in the Arab-Islamic speculative thought of the Middle Ages, several 

positions were formed, the poles, to which thinkers gravitated. The first pole – the position that implies 

knowledge about God is mediated, derivative and speculative (al-nazari)
2
. Such an interpretation was 

characteristic, for example, for the predecessor of al-Ghazali – Abū al-Ḥasan al-Ashʿarī, who divided 

knowledge (al-ilm, علم) with the ‘necessary’ (ilm daruri) and ‘acquired’ (ilm mukatasab). The necessary 

knowledge, according to al-Ghazali himself, it imposes itself on the human mind – in the sense that, firstly, 

this knowledge is obtained without the active and cognitive efforts of a person, and on the second, it is not 

in doubt
3
. 

The list of types of al-Ghazali’s reliable knowledge can provide representation of the necessary 

knowledge. This is primary knowledge, a sort of axioms like assertion: “I exist”, “two more than one”; 

introspective observations as “I am hungry”, “I am scared”; perception of external organs of sense such 

as “snow is white”, “the moon is round”; experienced knowledge such as “fire burns”, “stones fall down”; 

knowledge received by a number of reliable re-speakers, the first of which received it directly as “Makkah 

exists”
4
. 

Knowledge of God was, according to al-Ghazali, otherwise, a derivative type of knowledge, and thus 

envisaged the possibility and necessity for appropriate theoretical, speculative searches that take place 

under certain rules. We can see the above features of his philosophizing in philosopher’s understanding that 

knowledge of God (the Transcendental and the Veiled) cannot be included to the type of necessary, that is, 

absolutely undoubted knowledge. 

Another pole of the interpretation of knowledge of God (transcendental) is the assertion that such 

knowledge is given ready. The position was characterized by the variability of approaches. One option 

of ‘ready knowledge’ is it is given by the Authorities, be it God, the Prophet Muhammad or the Shiite’s 

imams. It is believed that the authority has already said everything and its language is fixed (the words of God 

in the Quran, Muhammad’s words – in the hadiths, Imams in the Isma’ilites themselves are the Word) and the 

believer only needs to understand what has already been said. This approach implies completely denying 

possibility of theorizing in any form. Al-Ghazali, for example, criticizes the Ismailites for their belief in the 

fact that knowledge of the Divine can be obtained not through rational cognition, but from the Imams. It 

testifies to one of the features of his philosophical manner. The second version of the justification of the ready 

knowledge is a pretension to the possibility of direct knowledge of the transcendent from the very 

transcendent through the inclusion of this knowledge into direct individual experience
5
. This is the position 

of the Sufi mystics, who are supposed to receive knowledge directly from God. 
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The philosophers who belonged to the peripatetic tradition had their own independent view on this 

question. Their epistemological intension was not in the prevailing, priority or exclusive knowledge of God 

or in comprehension of the transcendental as Divine, but in the follow up of an investigation of full-fledged 

being. There was a place and for Creator. 

Should be said that there are objects that are not accessible to direct human perception. First, it is 

God, its essence and properties. Al-Ghazali often gives examples of death, paradise and hell
1
. The inability 

to cognize these categories is explained very simple: they can only be known after death. However, people 

use these names, having a certain idea about them. The names attract the thinker’s attention. We are in the 

semantic field of the book “The Ninety-nine Beautiful Names of God”. 

Al-Ghazali postulates the triple existence of things. In explaining the definition and essential reality 

of the name, we say that things have existence as individuals, in speech, or in minds. Existence 

as individuals is the fundamental real existence, while existence in the mind is cognitional, formal 

existence; and existence in speech is verbal and indicative. First, as separate and concrete subjects; 

secondly, in consciousness, or in reason; thirdly, in the speech. The first existence is basic and valid, the 

second is cognitive-formal, and the third is expressive-sign. For example, heaven exists by itself, besides, it 

exists in our minds and souls, because it is reflected in the visual and imagination, and even if the sky 

disappears from our field of vision, it is present in our imagination. This image, representation (sura) is 

expressed in knowledge (ilm); it is an idea, an image or a likeness of a known one (mysal). An analogy is 

the reflected image in the mirror: there is an isomorphism between this image in the mirror and the image 

existing outside the mirror. Finally, the sky exists as some linguistic expression consisting of sounds
2
. 

There is nothing in the language, what does not exist initially in reality. He also says, “A proposition 

is a sign of that is in the mind; that what is in consciousness is the image of the existing, what coincides 

with that one what exists. In addition, if there was no existence in reality, the image would not be reflected 

in the mind; and if it would not be reflected in the mind, it would not be felt by a person; but if a person did 

not feel it, then it would not have been expressed in speech”
3
. Thus, there are three different subjects: 

proposition, knowledge, knowledgeable (the object of knowledge, which is, actually existing). 

An important detail is the al-Ghazali’s postulate of unchanging of two existences in space and time – 

the real existence and existence in consciousness, that is, a certain particular object (for example, heaven) is 

unchangeable in reality during the time and for different people, so its image in consciousness is the same. 

As for speech (and writing), the existence of an object changes with the change of epochs and peoples. 

The philosopher is occupied with a ‘expressive-sign’ of the existence of things. He comes to the idea 

that the proposition can become part of reality. Hereof he is convinced by the fact that there are first-order 

propositions, then the second-order propositions describing the previous ones, etc. Thus, the propositions 

after becoming pronounced also became existing in reality – as separate concrete objects, and their images 

were engraved in consciousness; and thus became worthy of the fact that they also found expression 

in the speech. 

Reflecting on affirmative and objectionable propositions, he gives an example of an angel. If one 

wants, for example, to find out whether the angel is eternal or created, he must first find out the meaning 

of the expression ‘angel’, then the meaning of the statements ‘eternal’ and ‘created’, after that – to consider 

the conformity or inconsistency one of these properties in relation to the angel
4
. For the thinker an angel, 

of course, exists
5
. To clarify the question, he modifies somewhat the scheme of triple existence of things: 

first, in reality there is a God characterized by eternity in his loneliness and his properties; secondly, 

in consciousness, or in minds, there are some things created or those that arose in time as much as such 

(arising in time) are the minds themselves; thirdly, in the speech there are names that have arisen in time as 

speech itself is not eternal, arose in time. 

For the thinker, it’s important that there are special names in the speech, which are not time-based, do 

not arise in time, but exist forever. These are the names of God. Of course, the question remains open: how 

can a person still know what is inaccessible to direct perception? However, just eternal names of God make 

it possible to know God, albeit incompletely. 

                                                      
1
 Al-Ghazali (2015). Al-Maqsad al-asna fi sharh asma Allah al-husna. Cambridge: The Islamic Texts Society, 149. 

2
 Там само. 

3
 Там само, 6-7. 

4
 Там само, 6. 

5
 Al-Ghazali. (1998). Mishkat Al-Anwar. Provo, Utah: Brigham Young University Press. 
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According to al-Ghazali, there are two ways of knowing God: one is closed to man, the other is 

imperfect. The first way is that the servant of God should wait when he has the properties of the Lord and 

he will become Lord. In any case, such an aspiration can be understood: according to al-Ghazali, only God 

can know God – just as the Prophet can know only the Prophet himself or another man possessing the gift 

of prophecy. Man can only know what is human. In other words, each person is only given the knowledge 

of himself. 

Here it is worth draw attention to the second path of knowledge of God. This imperfect way consists 

in that the names of God or the names of its properties, to liken them to what we know about ourselves. The 

use of the concept of at-Tashbih, which means the likeness of God to his creation, is unacceptable sin for 

a Muslim, but it helps us to understand the innovativeness and resoluteness of Abu Hamid al-Ghazali
1
. 

This knowledge is imperfect because of number of reasons. First, it is clear that God can possess and, 

obviously, possesses such properties, analogues of which man can not have. Secondly, whereas for 

a Muslim a God or his individual properties can not be in the full sense of human beings, admissible 

assimilation, for obvious reasons, is not so much limited as self-denying. It is in the literal sense to always 

be confined to the expression that nothing is like Him; He is alive, but not like living beings, He is mighty, 

but not so living beings. 

So, summing up, it should be said that for al-Ghazali it is important to emphasize the inner 

opposite of the cognition of the unknowable what is not achievable to man. For him the three 

propositions are equivalent: first, “I do not know God” (God only knows God himself); secondly, 

“I know God” (since I know myself as a separate and inexact image of God); third, “I do not know 

anything except God” (because God is present in everything what is only in the world – as his 

Creator)
2
. However, the author also pursues the moral purpose – knowledge of the properties of God 

promotes the fact that a person receives turning point. It has the ability to achieve what it is impossible 

to achieve – to resemble God in his ‘morality’, properties, including generosity, humility, and mercy, 

and others like that. A total of 99 such properties, what refer to the Great Names of God, but it is clear 

that such self-similarity is also self-denial. The principle of self-refutation of self-similarity is used by 

the thinker not only in relation to human qualities, but also in relation to the whole world. By this 

logic, the Veiled is a separate world, what is supposed to know rationally, knowing the human world 

and projecting the results of this knowledge into a transcendent, already described in units of human 

language – in Text (Qur’an, Sunna). 

Based on the foregoing, it is appropriate to consider the concept of the two worlds of Abu Hamid al-

Ghazali, referring to the work “The Niche of Lights.” The thinker suggests the existence 

of a comprehensive universe, which combines two worlds: -alam al-mulk wa-sh-shagada (عالم الُملك َو الّشهادة), 

that is, the world of the earthly kingdom and what we are observing, and alam al-gaib wa-l-malakut ( عالم
 the world of the hidden realms and the kingdom of God, or the visible and tangible reality -(الغيب و الملكوت

and the invisible and the immaterial reality
3
. 

Couples of these worlds can also be understood through opposition. One pair of mutually contrasted 

concepts is al-gaib (veiled) and as-shagada (visible); another pair – al-mulk (earthly kingdom) and al-

malakut (God’s kingdom). And the worlds themselves form a mutually opposite pair – the world of the 

earthly kingdom that we observe and the hidden world of the kingdom of God. 

We can find the descriptive characteristics that the author gives to the two worlds in the "Niche 

of Lights". For example, the world of the earthly kingdom that we observe is bodily, sensual, lower, and 

also low. The hidden world of God’s Kingdom, on the contrary, appears to be spiritual, intelligible, upward 

and exalted. In relation to the veiled world of the kingdom of God, the concept of the Lord’s presence is 

also used, it is also called the world of holiness (alam al-kudsi, عالم القدس  ) and the fence of holiness, and ‘the 

Garden’ (العالم الجنة)4
. 

The earthly world that we can observe is an analogy of the hidden world of God’s kingdom. We can 

state the connection of the worlds. Since we are in a categorical field determined by Muslim dogmas, it is 

not surprising that the veiled world is the main determinant, priority in relation to the world we are 

observing. There is a connection, according to the thinker, parallelism, imitation between the worlds.  
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Al-Ghazali also says about the balance between the worlds, the correspondence between them, some 

similarity, some coincidence, resemblance and, finally, the relation
1
. 

The earthly world that we observe represents a set of hints ( ٌِمثَالٌ  ,أَْمِثَلة)
2
, the correct interpretation 

of which allows one to know not only this world itself, but also the hidden world of God’s kingdom, as all 

subjects, processes, connections, relations of the observing world are allusions to the hidden world. 

In addition, the earth’s world is a kind of mirror system, in which some subjects are reflected in others, 

explained by others. Man, using his mind, can cognize the secrets of the hidden world. 

In this case rational knowledge of the transcendent is possible only on the basis of the 

interpretation of available allusions for human. The first group of hints is the hints of the Scriptures. 

In this case, it is necessary to use at-tawil – rational, or symbolic, interpretation. Another group 

represents veiled hints what a person receives through dreams. The interest and reference of al-Ghazali to 

the interpretation process of dreams is explained by the fact that it is close to the prophetic vision in the 

sense of transcendental comprehension, inaccessible to man in a state of cheerfulness, when the body 

senses distract the human soul from contact with higher spirits. Other hints can be grouped as those that 

are available in all subjects, phenomena, rapports, relationships of the available world to a person – the 

world of the earthly kingdom. In general, we can say that a person in its essence is a hint to the world 

in its completeness. 

Thus, the knowledge of God afforded by theology, philosophy, and law is based upon the rational 

interpretation of the divine wisdom found in the Qur’an and hadith. This type of knowledge is gained and 

perfected through the rational faculty of the mind; its acquisition is not directly dependent upon the 

morality and inner goodness of a person. That is why al-Ghazali considers that Sufism demands the whole 

person – not just the mental manipulation of ideas. The knowledge of God that Sufi discipline imparts is 

dependent on the quality of a person’s being or the state of an individual’s soul. If we resort to the 

interpretation of al-Ghazali’s ideas, then the process of rational cognition of a transcendental consists 

in reading-decoding-interpretation of the Divine Word, which is presented in the hints of the Scriptures, 

the human world and dreams. Person has to make efforts to get up from the interpretations of hints 

to the ‘Divine Writer’
3
 who sends and creates these hints. 
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IN THE FORMATION OF THE CHRISTOLOGY  
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The article considers the role of the dogmatic positions of the Chalcedon Cathedral in the 

formation of modern models of Christology. It was found that an important problem is the 

coverage of Cyril Alexandria’s theology in the context of the definitions of Chalcedony’s Oros, 

which led to an acute discussion with one of the leaders of the Monophysite movement of the 

Seine of Antioch. The problem of overcoming allegations in the Nestorian views of those 

theologians who, after the condemnation of the teachings of Eutychius, have been substantiated 

by two nature in the unity of Christ. An important issue of Christology, which created the basis 

for the development of Orthodox anthropology, is the relation to the properties of the flesh of 

Christ, this illumination has led to the accusations of Justinian in the affiliation with the doctrine 

of the Docetism doctrine. 

Keywords: Christological doctrine, theology, soteriology, dogma. 

Основні положення перших чотирьох Вселенських соборів вибудовували христологію східних 

і західних християнських Церков. Перш, ніж розпочати аналіз трансформації христологічної 
доктрини після прийняття Халкидонського оросу, зробимо одне зауваження. У науковій літературі, 
коли мова йде про христологію, найчастіше все зводиться до рішення Халкидонського й інколи 
ІІ Константинопольського соборів. Головні богословські питання, які традиційно висвітлюються 

в післяхалкидонський період зводяться до оригенізму із протистоянням монофізитському рухові та 
обговоренням проблеми засудження «Трьох глав» в контексті вчення Юстиніана, який погоджував 

анафематизми Кирила з «Томосом» папи Лева. Акцентуація на зазначені аспекти й побіжний аналіз 
христологічної проблематики, зумовлюється, на нашу думку, оціночним ставленням науковців до 

V Вселенського собору, значення якого занижується для Церкви. Однак неупереджений погляд на 
вирішення питання христології в VI ст. змушує, в межах нашого дослідження, звернутися до аналізу 

христологічних ідей богословів різних таборів і особливо суперечливих позицій, які між ними 
виникали. Варто відзначити, що основні богословські категорії попереднього періоду стали 

підґрунтям для формування вченнь монофізитсва (VII ст.), іконоборства (IX ст.) та утвердження 
незалежності філософії й теології в творчості Михаїла Псьола й Іоанна Італа, які стали основою 

христологічних концепцій середньовічного періоду. 

Визначення ролі догматичних положень Халкидонського собору при формуванні сучасних 
христологічних систем, на нашу думку, дозволить методологічний аналіз христологічних питань, які 
спонукали до обміну думками в богословських межах. У контексті даного дослідження, нас цікавить 
саме внутрішня логіка христологічної полеміки періоду діянь загальновизнаних Вселенських 

соборів. Звертаємо увагу на те, що важливою проблемою є висвітлення богослов’я Кирила 
Олександрійського в контексті визначень Халкидонського оросу, це призвело до гострої дискусії з 

одним із лідером монофізитського руху Севіром Антіохійським. Зауважимо на проблемі подолання 
звинувачень у несторіанських поглядах тих богословів, які після засудження вчення Євтихія 

обґрунтували дві природи в єдиносущності Христа. 
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Важливо зазначити, що в сфері христології середини V ст. християнська Церква чітко і 
недвозначно сповідувала: перше, у Христі наявні дві природи – людська й Божественна, але одна 
особа, або іпостась є Божественною; друге, особистість Христа – єдина й тотожна іпостасі Сина в 
Святій Трійці, а це дозволяє визнати, що Христос як особа існує не за природною необхідністю, а у 
свободі; третє, «так само, як Бог “є досконалим Богом” лише як особа, так і людина в Христі є 
“досконалою людиною” лише як іпостась, як особа, тобто як свобода і любов»

1
. Заперечення рішень 

Халкидонського собору сприяло становленню нехалкидонських інституцій, які більшість 
дослідників ідентифікують з монофізитством. Однак, не всі релігієзнавці вважають доцільним 
ототожнювати вчення монофізитів із віросповіданням Давніх Східних Церков: «Нинішні Східні 
православні Церкви не є сповна монофізитськими, як це традиційно прийнято вважати»

2
. 

Зауважимо, що в перші десятиліття після Халкидонського собору монофізитство почало 
швидко поширюватися на Схід, це сприяло подальшій ідентифікації різних христологічних доктрин. 
Більшість населення Єгипту, Вірменії і значної частини Сирії не прийняли соборного віровизнання 
та до середини VI ст. остаточно відокремилися від Вселенської Церкви (диофізитської), утворивши 
монофізитські громади зі своєю власною ієрархією. Це призвело до відкритого протистояння 
світської та церковної влади, яке вилилося, з одного боку, у жорстку розправу над своїми 
опонентами з обох боків, з іншого – утворення національної Сирійської церкви в межах Персидської 
держави. На думку А. Шмемана, «догматичне питання про з’єднання двох природ у Христі 
підіймало усі політичні і національні проблеми імперії»3

. Саме тому, незважаючи на прийняття 
Халкидонського оросу, «сучасники бачили в ньому перемогу Константинополя над старими 
церковними центрами – Олександрією, Антіохією, Ефесом, перемогу імперської церкви над коптами 
і сирійцями, виклик, кинутий Новим Римом, – Старому»

4
. 

Важливо зауважити, що монофізитсво стало основою для утворення чотирьох національних 
сповідань. Його прийняла частина сирійців у межах Візантійської імперії, коптське населення 
Єгипту, а також Вірменська й Ефіопська церкви. Сирійське християнство розділилося на три гілки: 
православну (мелькити), східну та західну сирійські церкви. Дві останні формують Церкву Сходу, 
юрисдикція яких поширюється в межах чітко визначених територій: східна (Ассирійська Церква 
Сходу) – у межах імперії Сасанидів, західна (Сирійська православна церква, яка також відома як 
Сиро-яковитська (православна) церква, Сирійська давньосхідна церква, Сирійська орієнтальна 
церква) – території Східної Римської імперії. Тривалий час віровчення Ассирійської церкви 
ототожнювалося з христологією Несторія, натомість Західносирійська Церква пропагує 
монофізитське вчення. 

У східних дієцезіях стало прийнятною нормою виражати неприховане й упереджене 
ставлення до захисників Халкидонського оросу, підтримуваних імперською владою, та 
утверджуючи релігійно-національне розмежування, яке не змогли подолати ні грецька культура, ні 
римська політика. Головним осередком монофізитського руху стає Єгипет. У даному контексті, 
важливо підкреслити протистояння декількох монофізитських течій, які репрезентували власні 
христологічні концепції серед християнського населення Єгипту. Серед розмаїття течій, особливо 
звертаємо увагу на христологічні доктрини, представленні в ученнях Тимофія Елуара, Севіра 
Антіохійського та Юліана Галікарнаського. 

Христологічна доктрина Тимофія Елуара була співзвучною з богословськими ідеями Кирила 
Олександрійського, однак він «усвідомив неможливість виправдати монофізитську доктрину 
за творами Кирила і через їх внутрішню суперечність»

5
. Центральний предикат христології Елуара 

обґрунтовував наявність однієї Божественної природи в Христі. Вчення про співвідношення 
Божественної і людської природи в Ісусі Христі він вважав не сумісним із раціональним 
осмисленням. Людське тіло було зачате в лоні Діви Марії, в яке втілився Логос у відомий лише 
Йому спосіб. На думку Елуара: «До зачаття Бога-Слова в Його плоті не було іпостасі чи сутності, 
якій можна було б дати назву окремої природи, бо природа не існує без іпостасі»6

. Виходячи 

                                                      
1
 Зізіулас, Й. (2005). Буття як спілкування. Дослідження особистісності і Церкви. Київ: Дух і літера, 56. 

2
 Саган, О. (2004). Вселенське православ’я: суть, історія, сучасний стан. Київ: Світ Знань, 806. 

3
 Шмеман А. (2009). Собрание статей, 1947 – 1983. Москва: Русский путь, 636. 

4
 Там само, 636–637. 

5
 Болотов, В. (2005). Лекции по истории древней церкви. История церкви в период Вселенских соборов. Киев: 

Изд. им. свят. Льва, IV, 335. 
6
 Мейендорф, И. (2000). Иисус Христос в восточном православном богословии. Москва: ПСТБИ, 276. 
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з вищесказаного, він приходить до висновку про наявність двох природ, що призводить до визнання 
двох осіб Христа. Христологічна доктрина Елуара знайшла прибічників не лише серед 
християнських єгиптян, але й була відображена в христології Вірменської православної Церкви. 

Звертаємо увагу на те, що всупереч 28-му правилу Халкидонського собору, яке утверджувало 

статус і розширювало права Константинополя, патріархат з ініціативи імператорів Зенона й 

Анастасія І зробили спробу примирення з монофізитською церквою. Римські єпископи, зберігаючи 

авторитет папи Лева завдяки «Томосу», утвердили халкидонське віровизнання, засудили кроки 

візантійських можновладців, сприяючи 35-річному розколу між двома церквами. Аналізуючи 

політику Імперії відносно монофізитів, церковні історики ХІХ–ХХ ст. вказують на соціально-

політичний, економічний і особливо національний характер розколу, подолати який було 

неможливо. Нівелювалася роль й доктринального чинника, що був спроможний за сприятливих 

обставин виконати об’єднавчу функцію. Прийняття компромісного рішення в межах 

доктринального документу, який задовольняв прибічників і противників Халкидонського оросу, був 

необхідністю для подолання церковного розколу Східних церков 

Маючи на меті примирити прибічників і супротивників Халкидонського собору в 482 р. 

імператор Зенон прийняв догматичний документ на рівні державного закону – «Енотикон». У ньому 

підтверджувалися рішення перших трьох Вселенських соборів, засуджувалося вчення Несторія та 

Євтихія та визнавалися дванадцять анафематизмів Кирила Олександрійського з його «Третього 

послання до Несторія». Незважаючи на те, що Зенон свідомо не використовував у документі 
дискусійних богословських термінів «природа», «іпостась» та «особа», прийняття «Енотикону» 

призвело до чергового релігійного розмежування: «Ґрунтована на подібному документі церковна 

політика могла бути лише штучною, вимагала ще особливих зусиль для її проведення в життя і 
врешті-решт не досягала мети»

1
. Важливо відзначити, що головною причиною заперечення даного 

документу стала несумісність христологічних позицій церковного кліру. Таким чином, можна 

виділити чотири основні групи ставлення до «Енотикону»: 1) прибічники догматичного документу, 

більшість яких становила колишніх деафізитів; 2) монофізити, послідовники Петра Монга 

Олександрійського; 3) помірковані захисники Халкидонського оросу; 4) група православних і 
монофизитів, спростовуючих положення «Енотикону», проте прийнявших його із метою 

збереження лояльних відносин з імператором. 

Однак, церковне об’єднання Сходу призвело до розколу із Заходом. У 483 р. новообраний 

папа Римський Фелікс III на помісному соборі відлучив від Церкви Константинопольського 

патріарха Акакія, головного фундатора політики Енотикона, а згодом і решту східних патріархів. 

Почався період, якому римські історики Церкви дали назву «Акакіанська схизма», що завершилася 

лише в 519 р., після офіційної відміни Енотикона імператорською владою. 

Реакцією Церков Сходу на Енотикон Зенона стало зібрання в 486 р. Собору в Селевкії-
Ктесіфоні, де було прийнято христологічну доктрину, яка стала центральним положенням 

богословського вчення Ассирійської Церкви Сходу. Основою затвердженого оросу, стало 

христологічне вчення Теодора Мопсуестського, що розрізняв у Христі Сина Божого і Сина 

Давидова як окремі природи, заперечуючи при цьому можливість перенесення властивостей 

людської природи на іпостась Сина Божого2
. У христології Теодора заперечувалося ортодоксальне 

вчення про народження Логосу від Отця у вічності і від Діви Марії в часі. Він заперечував 

можливість перенесення на Бога таких властивостей людської сутності, як страждання і смерть. Ці 
твердження суперечили Халкидонському оросу та христології Кирила Олександрійського, 

невід’ємною частиною яких було вчення про два народження Логосу. Однак, христологія Теодорита 

була позбавлена несторіанського впливу про дві іпостасі Христа, зумовивши, тим самим її офіційне 

визнання на Соборі. 
Важливо відзначити, що заперечення Собором Енотикона Зенона й переорієнтація на 

христологію Теодора, були зумовлені вченням Кирила Олександрійського, який зауважував, що 

«єдинородний Син Божий Господь наш Ісус Христос, єдиносущний Отцю за Божественною 

сутністю і єдиносущний нам по людству, зійшов й утілився від Святого Духу та Діви Марії 

                                                      
1
 Бриллиантов, А. (2007). Лекции по истории древней Церкви: научное издание. СПб.: Издательство Олега 

Абышко, 425. 
2
 Давыденков, О. (1999). Из истории сирийского монофизитства: Исторические предпосылки 
распространения монофизитства в Сирии. Богословский сборник, 3, 24–25. 
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Богородиці, є Один, а не два»
1
. Таким чином, єдиним Суб’єктом предикатів двох природ визнається 

Син Божий, що спростовується і не визнається антиохійською христологією. Подібна позиція 

властива також Ассирійській церкві, яка до ІІ пол. V ст. завдяки діяльності Нарсая була орієнтована 

на вчення Теодора Мопсуестийського. У своїх творах Нарсай піддає нищівній критиці вчення 

Євтихія та Кирила, утверджуючи Суб’єктом народження Діви Марії не Сина Божого, а Ісуса в усій 

повноті людської сутності, тіло якого стало храмом Логосу. Тому для учасників Cобору 486 р. 

Суб’єктом христологічних предикатів може бути лише «Син» як єдина Особа Христа, яка 

не тотожна Синові Божому, однак з’єднує Божественну та людську природи. Саме тому 

визначенням собору чітко утверджується «єдність Осіб Спасителя нашого», а не Бога Слова. 

По-друге, «Енотикон» не лише викладає вчення Кирила Олександрійського про єдність Христа, 

включаючи теопасхитські вислови, але й засуджує вчення антиохійської христології про «двох синів». 

Ідея про те, що Син Божий постраждав у плоті була неприйнятна як для Нарсая, так і Отців Собору. 

Важливо підкреслити, що Енотикон не містив формулювання, яке було в Томосі папи Льва Великого і 
Халкидонському оросі, й згідно якого Божественна та людська сутність Христа зберігають свої 
властивості після з’єднання. Однак, це визначення було затверджене рішенням Собору 486 р. 

Доцільно звернути увагу на усталену думку науковців, які відзначають у христологічній 

системі Ассирійської церкви наявність несторіанської доктрини. Всупереч такій позиції, 
Н. Селезньов, шляхом детального аналізу христологічної доктрини Східної церкви, категорично 

спростовує слова дослідників, котрі ототожнюють дві протилежні концепції2
. Загалом, формування 

доктринально-інституційних основ Ассирійської церкви проходило на помісних соборах протягом 

V ст. Лише в 484 р. на соборі в Бет-Лапате, скликаному за ініціативою Нисибійського митрополита 

Варсуми, була проголошена доктринальна незалежність Східної церкви від Західної. Як зазначає 

І. Кондратьєва, несторіанські ідеї стають впливовими серед сирійських християн лише після собору 

в Ефесі, а з 499 р. вони офіційно стають основною доктриною церкви3
. Ми поділяємо думку 

дослідниці, що послідовниками несторіанських ідей в Ассирійській церкві були спадкоємці старої 
антиохійської традиції, коріння якої закладене в апостольські часи. Заслуговує на особливу увагу 

позиція Н. Селезньова, який зауважив: «Коли вони дізналися, що Несторій учить про дві природи і 
дві кноми Єдиного Христа, Сина Божого, вони відмовилися піддавати його анафемі, через подібне 

сповідання. Несторій був їх послідовником, а не навпаки»
4
. Таким чином, з вище сказаного 

формується висновок, що несторіани були не стільки послідовниками ідей вчення патріарха 

Константинопольського, скільки прибічниками східній антіохійській традиції Ассирійської церкви. 

Тому сучасна позиція наукової спільноти схильна визначати христологію Ассирійської церкви 

несторіанськи мотивованою, яка при цьому не суперечить змісту Халкидонського оросу. Слушним, 

на нашу думку, стало твердження І. Кондратьєвої, що христологічна доктрина Несторія, будучи 

пристосованою до віросповідного устрою Ассирійської церкви, сприяла її конфесійній 

відмежованості в умовах східно-сирійській ученості, що підживлюється етнічною своєрідністю5
. 

Зауважимо, що христологія Сирійської православної церкви є складовою філософсько-

догматичної системи Севіра Антіохійського, який репрезентував погляди поміркованого 

монофізицтва. Вважаємо важливим для нашого дослідження здійснити аналіз цієї системи крізь 

призму візантійської філософсько-теологічної традиції, що дозволить виявити філософську 

проблематику христологічних дискусій вказаного періоду. Звернення до христології Сирійської 
православної церкви зумовлене також потребою методологічного характеру: 1) вчення Севіра про 

співвідношення Божественної та людської природи в Ісусі Христі є самобутньою й оригінальною 

системою, яка знайшла своє відображення в сучасних христологічних концепціях Східних Церков; 

2) христологічні дискусії Севіра з опонентами дозволяють з одного боку, дослідити особливості 

                                                      
1
 Схоластик, Е. (1999). Церковная история. Санкт-Петербург: Алетейя, 3, 237–239.  

2
 Селезнев, Н. (2002). Христология Ассирийской Церкви Востока: Анализ основных материалов в контексте 
истории формирования вероучения. Москва: Euroasiatica Euroasoatoca, 142. 
3
 Кондратьева, И. (2007). К вопросу о конфессиональном своеобразии Ассирийской Церкви Востока. 

Философия, религия и культура стран Востока, 135. 
4
 Селезнев, Н. (2002). Христология Ассирийской Церкви Востока: Анализ основных материалов в контексте 
истории формирования вероучения. Москва: Euroasiatica Euroasoatoca, 142. 
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Философия, религия и культура стран Востока, 137. 
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диофізитської христологічної традиції, з іншого – визначити доктринально-інституційних зміст 

течій, які визнавали дві природи в Ісусі Христі – Божественну і людську; 3) сформувавшись 

на ґрунті грецької філософії, христологічна система Севіра була успішно реалізована в східному 

культурному середовищі, на противагу візантійській філософсько-теологічній традиції. 
Однак, більшість богословів небезпідставно визначали вплив філософсько-теологічних ідей 

Кирила Олександрійського, авторитет якого був надзвичайно великим у монофізитських колах, 
на формування христології Севіра Антіохійського, що призвело до ототожнення двох 
доктринальних систем. Відзначаючи христологічний парадокс історії богословських дискусій 
Н. Селезньов приходить до висновку, що «христологія Севіра є переосмисленням положень Кирила 
Олександрійського і свідчить про повернення до двостороннього підходу. Будучи зіставленою 
з антіохійською христологічною схемою, доктрина Севіра демонструє принципову з нею 
подібність»

1
. Підтвердженням даної гіпотези, для багатьох богословів було: 1) вчення про «єдину 

природу Бога-Слова втілену»; 2) сповідання єдності суб’єкта боголюдськості; 3) використання 
однакових богословських підходів для підтвердженні своїх докторин. 

Зазначимо, що така позиція в межах сучасного богослов’я піддається глибокому сумніву. 
Зокрема, О. Давиденков, аналізуючи філософсько-догматичну систему Севіра, звертає увагу 
на положення, які протиставляються христології Кирила: 1) Олександрійський патріарх відмежовує 
природу Слова до втілення і природу втілену, натомість Севір їх ототожнює; 2) якщо для Кирила 
втілена природа була нетотожна іпостасі Боголюдини, для Севіра перше служило визначенням 
іншого; 3) Кирило не зазначав, що втілена природа формувалася з двох природ, тоді як Севір 
неодноразово висловлював дану позицію; 4) Людська природа Христа для Кирила має 
не індивідуальний, а загальний характер, Севір зауважував на позбавленні цієї самобутності 
в іпостасі2

. Таким чином, головна відмінність у христології між Кирилом Олександрійським і 
Севіром Антіохійським містилася в характері з’єднання природи й іпостасі одній Особі. 

Зрозуміти христологіічну доктрину Севіра Антіохійського можливо за умови звернення 
до його загальної богословської системи, яка ґрунтується на принциповій позиції заперечення 
об’єктивного зв’язку загального і одиничного. Даний принцип різними способами запроваджується 
в його формальній логіці, тріадології та христології. 

У матеріальних речах під «сутністю» Севір розуміє сукупність основних властивостей речей, 
внутрішній зміст предметів та об’єктів3

. Кожна одиничність є носієм певних властивостей, які 
відрізняють її від інших видів. Сутність – не лише відображає факт наявності речі, але позначає 
фрагмент буття, наділений цілісністю й стійкістю існування. Якщо «іпостась» Севір трактує як 
принцип одиничності, незалежний від емпіричного досвіду, то «природа» – реальність, отримана 
з досвіду, що має індивідуальні властивості4

. Тому для Севіра індивідуальне буття 
не ототожнюється з реальним. Загальне присутнє в одиничному ще до моменту набуття реальності. 
Звідси реальна одиничність є тим, що приналежне загальному індивідуальним чином, а загальне 
присутнє в усіх реальних одиницях водночас, але жодна ніколи не відокремлена. Для пояснення 
зазначаємо, що ототожнення індивідуального і реального припускає повну присутність загального 
в кожній одиничності, оскільки так одиничність утворюється не за допомогою становлення чимось 
приватним, а через збільшення індивідуальних особливостей. 

Висвітлення христологічної доктрини Севіра Антіохійського потребує особливого 
методологічного підходу, який дозволить нам розкрити: 1) сутність людської і Божественної 
природи у Христі; 2) спосіб втілення двох природ; 3) осмислення «єдиної складної природи» 
в трактуванні Севіра. 

Центральною ідеєю христології Севіра є розуміння іпостасі, яка не залежить від конкретних 
визначень свого буття. Ідеальна одиничність, у його трактуванні, не встановлює залежність від часу, 
місця, стану та положення конкретної речі так і її буттям. Якщо в логіці подібне розрізнення 
реальної й ідеальної одиничностей є лише інтелектуальним конструктом, то в христології така 

                                                      
1
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відмінність набуває визначального характеру. На думку Севіра Антіохійського, визнання в Христі 
двох реальних одиничностей, які трактуються ним іпостасями зі своїми акциденціями, призведе до 
визнання положення несторіанства про з’єднання в Христі загальних сутностей, що було для нього 
не прийнятним. Таким чином, патріархом було запропоновано вчення про несамобутність іпостасі. 
Якщо Божественна і людська природи не загальні, а індивідуальні за своєю сутністю, між ними 
виникає істотна онтологічна різниця – Божественна природа є самобутньою іпостассю (реальною 
одиничністю), тоді як людська природа в іпостасі позбавляється таких своєрідних властивостей1

. 
Введення Севіром Антіохійським у богословську терміносистему поняття «несамобутності іпостасі» 
у візантійській філософії знаходило обґрунтування вченням Амонія Олександрійського про ідеальну 
одиничність. У богослов’ї іпостась традиційно виражалася через свою самобутність, тоді як 
у Амонія і Севіра вона не отримала визначення реальності, а тому не можна існувати самобутньо. 

У контексті христологічного вчення про втілення, Севір Антіохійський послуговується 
формулою «з двох природ», тим самим спростовуючи халкидонське формулювання «у двох 
природах»: «...За допомогою з’єднання Божественної та людської природи здійснилася єдина 
Іпостась і відповідно єдина Особа Бога-Слова втіленого»

2
. На його глибоке переконання, в Христі 

необхідно відмежовувати не лише природи, які в Ньому поєднувалися, але й розрізняти їх модуси 
буття до і після з’єднання. При цьому, він прямо заперечує тимчасове передіснування людської 
природи Христа, вбачаючи в цьому несторіанство. Божественна природа залишається незмінною до 
і після втілення. З точки зору Севіра, єдина (складна) Іпостась Христа не є Іпостассю Бога Сина. Ісус 
Христос є Іпостась втіленого Бога Сина: «З’єднавшись з людською природою, Бог Син дав Себе 
в Посередники між Богом і людиною. Як Бог, Він є безперервним продовженням Бога Сина і через 
Нього – Святої Трійці, а як людина – безперервним продовженням усього людського роду»

3
. 

Таким чином, у з’єднанні розкривається ряд важливих христологічних аспектів: Іпостась і 
Просопон Ісуса Христа не тотожні Іпостасі та Просопону Бога Слова; Суб’єкт не є Особою Логосу; 
людська природа отримує реальне існування, а отже повноцінне буття в іпостасі Слова; 
Божественна природа набуває нового буття в конкретній людині Ісусі Христі, наділеній тілом і 
розумною душею. Натомість, за відсутності розрізнення природ (одна реальна, інша – ідеальна), 
у боговтіленні дві одиничності набувають однакових властивостей й в онтологічному вимірі 
однакову сутність. Спаситель не належить Трійці, хоча нерозривно пов’язаний з Нею, оскільки Він є 
і людиною; як Бог, Він – один з Трійці, як людина, Він – один з нас; Ісус Христос, як Бог і людина, є 
єдиною складною Іпостассю і єдиною складною Особою, Яка сталася внаслідок з’єднання 
Божественної та людської сутності; крім того, як людина, Ісус Христос є людською особистістю, 
з людською самосвідомістю, тварною свободою й обмеженими знаннями4

. Онтологічний аспект 
ідеальної одиничності Христа розкривається в особливому способі пізнання, який Севір називає 
«розрізненням в умогляді»5

 [12, с. 218–231]. Ця ідеальна, або відносна двоїстість природи Ісуса 
Христа забезпечує умоглядну єдиносущність Христа й усього людства. 

Заперечуючи в Христі двоїстість природ та реальних одиничностей, Севір натомість, визнає 
подвійність єдиної природи, як і її властивостей, які людський розум не сприймає в єдності. 
У даному контексті відмінні властивості не несуть розрізнення між природами, а існують лише 
в умогляді відносно «єдиної складної природи»

6
. Такий підхід застосовується Севіром у концепції 

«богомужньої діяльності» Христа, яка реалізується через двоїстість енергій іпостасі. Одна з енергій 
реалізується в Його Божественній (ходіння по воді, зцілення хворих, воскресіння мертвих), інша 
в людській сутностях (страждання, смерть). Цю відмінність можна визначити лише умоглядно, 
у реальності вона не існує, оскільки належать єдиній втіленій Іпостасі Логосу7

. 
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На думку В.-Ч. Самуеля: «Севіром збережена... антіохійська концепція з’єднання (у Втіленні) 
двох іпостасей та розуміння єдиної Особи Христа як результат з’єднання двох іпостасних 
реальностей»

1
. Він лише коригує цю концепцію, щоб уникнути «розділення однієї й іншої природи» 

в Боголюдині. Висновки, до яких приходить В.-Ч. Самуель потребують критичного аналізу, адже 
в працях, присвячених христологічному вченню Севіра Антіохійського, богослов Сирійської 
Православної Церкви віднаходить шляхи поєднання монофізитсва з ортодоксією Вселенських 
Православних Церков. Подібна тенденція присутня в наукових роботах М. Селезньова з даної 
проблематики. У релігієзнавчому середовищі Севір Антіохійський традиційно більшістю науковців 
розглядається яскравим представником монофізитської христології, яку він розвинув й удосконалив 

за своїми попередниками. 
Таким чином, період V–VI ст., відзначається доктринально-інституційним оформленням 

християнських церков у Єгипті, Вірменії та Сирії, через неприйняття рішень Халкидонського 
собору. Однак, дискусії на христологічну тематику не припинялися між представниками 

християнських спільнот. 
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IMMANENTISATION OF RELIGIOUS EXPERIENCE  

IN WORKS OF HAVRYIL KOSTELNYK 

The article is dedicated to one of the work lines of Ukrainian Greek Catholic philosopher and 

theologian Havryil Kostelnyk (1886-1948). Kostelnyk is known as a researcher of the process 

of secularization, in particular, the psychological origins of atheism. But, in a way, he himself 

became a victim of secularization. In the works of Kostelnyk, you can trace the immanentisation 

of religious experience. The key to the understanding of this immanentisation is the analysis 

of Kostelnyk’s concept of «sense of lack of mystery». Kostelnyk suffered a mystical perception 

of theological themes on the world of everyday life. Kostelnyk’s answer to desacralization was 

hyper-sacralization. But in the face of such hyper-sacralization, God has taken a backseat. 

The uniqueness of Kostelnyk’s case of inner secularization lies in the fact that he replaced 

traditional religiosity not with the hybrid of traditional and civic religion (this type of inner 

secularization can be considered the most widespread), but on an atheistic form 

of the numinous. 

Keywords: secularization, desacralization, religious experience, numinous, Ukrainian theology. 

Сьогодення відзначається дуже суперечливими рисами релігійного життя. На межі тисячоліть 

в академічному і власне релігійному дискурсах набрало популярності обговорення концептів 

десекуляризації та постсекулярності. Перший концепт пов’язаний передусім із публікацією 

1999 року збірника «Десекуляризація світу» (за редакцією Пітера Берґера), другий – із виступом 

Юргена Габермаса «Знання і віра» восени 2001 року. Емпіричні реалії релігійного життя та їхнє 

осмислення у площинах соціології релігії та філософії продемонстрували, що класична, «лінійна» 

теорія секуляризації, згідно з якою релігію неодмінно чекає занепад, не спрацювала. У спільній 

публікації Ф. Ґорскі, Д. Кіма, Дж. Торпі та Дж.ван Антверпена всі ці обставини резюмуються 

твердженням, що теорія секуляризації виявилася більш схожою «на партійну політичну програму, 

ніж на “безоціночну” соціальну теорію»
1
. Але це аж ніяк не означає, що сьогодення є епохою 

відродження релігійного життя. Поруч із випадками справжньої контр-секуляризації часто 

зустрічаються ситуації, коли в межах певних десекуляризаційних тенденцій відбувається внутрішня 

секуляризація релігії. 
Окреслений стан речей змушує уважніше поглянути на дотеперішні випадки внутрішньої 

секуляризації релігії як такі, що супроводжували спроби пристосування до обставин 

секуляризованої дійсності. Взявши це проблемне поле за основний контекст дослідження, ми 

зосередимося на одному з аспектів творчості українського греко-католицького філософа і богослова 

Гавриїла Костельника (1886-1948). Нашою метою стане вивчення явища іманентизації 
Костельником релігійного досвіду як специфічного прояву внутрішньої секуляризації релігії. 

Творчість Г. Костельника у вимірі вираження у ній проблеми секуляризації вже ставала 

предметом релігієзнавчого та історико-філософського аналізу. Тут варто згадати імена таких 

дослідників як Ярина Петрук, Олег Гірник, Оксана Максимович, Оксана Шеремета. 

                                                      
1
 Gorski, Ph.S., Kim, D.K., Torpey, J., VanAntwerpen, J. (2012). The Post-Secular in Questio. The Post-Secular 

in Question. New York: New York University Press, 6. 
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Найпродуктивнішими можна вважати пошуки О. Гірника. Проте проблема, на якій ми зупиняємося 

у цій статті, ще не знаходила чіткого висвітлення. 

Важливе значення для нашого дослідження має теза про Г. Костельника як представника 

католицького модернізму, інтелектуальної течії в житті Католицької Церкви кінця XIX – першої 
половини XX ст., яка виразно характеризувалася автосекуляризаційними тенденціями, за що 

піддавалася критиці з боку Ватикану. З числа модерністських рис Костельникових поглядів нас буде 

цікавити передусім здійснена ним психологізація релігії. 
У бік значної психологізації релігії Г. Костельник рухався поступово. Його стрімка еволюція 

у бік католицького модернізму бере свій початок у середині 1920-х. Тож недивно, що 1919 року він 

наголошував на тому, що суб’єктивно-психологічних джерел релігії замало і їх обов’язково має 

доповнювати зовнішня нормативність: «Шкала нашого чуття без кінця і міри. Від звірства до 

ідеального гуманізму, від грубої змисловості до ідеального містицизму, від тріумфу до розпуки, від 

ненависті до співчутті і т.д. Без норми згори (пунктир наш. – І.З.) наше чуття так само є страшним 

средством як і свобідна воля без внутрішнього зобов’язання. І тут потрібне доповнення – могуче 

доповнення для людської природи. Котре чуття має брати верх? Як всі чуття мають 

упорядкуватись? І яка сила переведе несистематичність в тім природнім неупорядкуванню? – 

Розум? Він тут заслабий! Найсильнішим середником тут є позитивна релігія»
1
. Натомість зрілий 

Костельник бачить основу релігійного життя саме у суб’єктивно-психологічній області. Для нього 

джерелом релігії є «пробудження духа», «глибока уява», «пробуджена свідомість»
2
. Подібне 

бачення витоків релігії критикувалося офіційним Ватиканом. Антимодерністська енцикліка Пія X 

«Pascendi Dominici gregis» засуджувала знаходження витоків релігії у «релігійному чутті» як таке, 

що руйнує уявлення про надприродність католицької віри (Pascendi, 10)
3
. 

Зворотнім боком психологізації релігії у випадку Г. Костельника стало зацікавлення 

психологічними витоками атеїзму. Пошук цих витоків відбувався у широкому тематичному 

діапазоні: від розвитку природничих наук та характеру тогочасного стилю філософування до 

побутових вимірів урбанізації. Одним із центральних концептів, які, досліджуючи психологічні 
витоки атеїзму, запропонував Костельник, було «чуття безтаїнственності». «Я шукав за справжнім 

джерелом атеїзму, і по кільканадцятьох роках передумування попав на відкриття, що тим джерелом 

є безбарвне почуття, яке я назвав чуттям буденності, чуттям нічогості, а тепер бачу, що найкраще 

можна його назвати чуттям безтаїнственності»4
. Поширення «чуття безтаїнственності» було 

пов’язаним із ментальними наслідками розвитку природничих наук. Для Костельника було 

очевидним, що у логічній площині наукові відкриття не можуть суперечити вірі. Однак у своїх 

творах він намагався показати, що радикальним викликом для релігії є сам спосіб мислення та 

світовідчуття, які продукуються «надмірним» розвитком природничих наук. Науковий розвиток, на 

думку Костельника, руйнує «таємничий» компонент у сприйнятті світу. «Для людини, яка вміє 

думати, ставить собі квестії, спершу все оповите тайною. Наука має тенденцію розв’язати загадку 

життя-буття, усунути тайну. Де тайна, оскільки вона є тайною, там наука німа і сліпа – там нема 

науки. Але розвиток науки на всіх лініях веде до однакового висліду: наука розглядає тайну тільки 

з її одежі, себто опановує тільки грубші елементи і структури тайни»
5
. Наукові знання дають 

поверхневе задоволення потягу до «тайни», внаслідок чого сама «тайна» стає недосяжною для 

сприйняття. 

Зауважимо, що так чи інакше на проблемі «безтаїнственності» у сприйнятті світу зупинялося 

чимало мислителів, які впродовж XIX-XX століть аналізували розвиток матеріалістичних та 

атеїстичних тенденцій. Французький філософ Рене Ґенон, характеризуючи модерний тип 

ментальності, говорив, що він відзначається «ненавистю до тайни». Саме таку назву має одна з глав 

Ґенонової праці «Царство кількості і знаки часу». Філософ зазначає: «Істина полягає у тому, що 

                                                      
1
 Костельник, Г. (1919). Границі демократизму. Львів: Діло, 178. 

2 Костельник, Г. (2007). Світ як вічна школа. Гавриїл Костельник на тлі доби: пошук істини. Львів-Ужгород: 

Ґражда, 359. 
3
 Pius X. (1907). Pascendi Dominici gregis. The Holy See <w2.vatican.va/content/pius-x/en/encyclicals/documents/ 

hf_p-x_enc_19070908_pascendi-dominici-gregis.html>. (2018, червень, 14). 
4
 Цит. за: Гірник, О. (2007). Аналіз рукопису головного філософського твору Гавриїла Костельника «Логіка». 

Гавриїл Костельник на тлі доби: пошук істини. Львів-Ужгород: Ґражда, 206. 
5
 Там само, 204. 
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сучасний дух у всіх тих, хто в якій-небудь мірі ним заражений, передбачає автентичну ненависть 

до тайни. <…> Сучасний стан свідомості влаштований так, що вона не може витримувати жодної 
тайни»

1
. Відомий представник української релігійної філософії Памфіл Юркевич писав: «Ненаситна 

спрага знання, прагнення зробити все знання прозорим, не залишивши жодної точки в дійсності 
не розкладеною, не виведеною, прагнення розрахувати і передбачити мисленню будь-яке явище та 

його майбутнє з математичною точністю, – ось ті психічні мотиви, які, на нашу думку, 

обумовлюють явище матеріалізму у наші дні»2
. О. Гірник зауважив паралелі у розумінні значення 

«тайни» Костельником, Ґеноном та Павлом Флоренським3
. 

Ніби намагаючись запропонувати альтернативу «чуттю безтаїнственності», у 30-ті роки 

Г. Костельник займається популяризацією «містичних» явищ. Він пише про «появи духів», 

висвітлює досвід спілкування з «медіумом» Максом Шлосером та «стигматичками» Євстахією 

Бохняк та Анастасією Волошин (церковна влада не виявила у них якихось надприродних рис). 

З огляду на свідчення сучасників можна вважати, що Костельник або сам свідомо вдавався 

до фальсифікацій, або, у крайньому разі, піддавшись самонавіюванню, популяризував «дива», що 

були сфабриковані кимось іншим. Відомий історик Ярослав Дашкевич, що був учнем Костельника 

у гімназії, пригадував: «У 1943 р. мені у Бродах показували будинок “з духами” і з сміхом 

розповідали про хлопців, які свого часу відігравали роль цих “духів”»
4
. 

Із намаганням подолати «чуття безтаїнственності» тісно пов’язаний один із напрямів 

апологетичних міркувань Г. Костельника. Опонуючи матеріалізму, богослов робив спроби 

використати досягнення тогочасної фізики. Як відомо, зміна парадигми фізичної науки, що 

відбулася на початку XX ст., справді стала певним ударом по механіцизму й детермінізму. Але 

Костельник прагнув більшого. Для нього здійснене фізикою «відкриття енергії» стало 

запереченням претензій матеріалістичного монізму. Енергію Костельник розглядав у принципово 

дихотомічному стосовно матерії відношенні, не беручи до уваги тієї обставини, що у випадку 

енергії також ідеться про фізичну, а не духовну реальність. Вадами такого апологетичного підходу 

були не лише його слабкість, але й те, що він отримав проекцію у доктринальній сфері. У якості 
різновиду енергії Костельник почав розглядати саму людську душу, що, звичайно ж, кидало 

виклик традиційним християнським уявленням (детальніше ми зупиняємося на цій темі у окремій 

статті5
). Окрім суто апологетичних завдань цей напрям міркувань Костельника відзначався 

мотивом віднаходження «таємничості» світу. Підсумовуючи здобутки фізики, Костельник пише: 

«Отже, дійсний світ аж так дивно пов’язаний! А матеріалізм – це жалюгідне спрощення світу і 
звихнення людського духа, який з пристрасті до примітивної механістичної ясності перестав 

реагувати на все інше у світі»6
. 

Для встановлення факту іманентизації релігійного досвіду необхідно зупинитися на самому 

понятті «тайни», що служить відправною точкою для Костельникового концепту «чуття 

безтаїнственності». Для християнства це поняття справді дуже важливе. Насамперед воно необхідне 

для опису здатності людини пізнавати Бога. Бог – це Тайна. Хоч для східного, хоч для західного 

християнського богослов’я апофатика має примат відносно катафатики. Сприйняття сутності Бога 

закрите для людини у цьому житті – воно стане доступним лише у Житті Вічному. Катафатичні 
судження лише в опосередкований, умовний спосіб вказують на сутність Бога. Також поняття тайни 

можна застосовувати відносно тих предметів віри, які не є властивостями Бога. Тайнами 

(Таїнствами) називається ядро культового життя християнства. Таїнства в сакраментологічному 

сенсі є тайнами в епістемічному сенсі: будучи «видимим знаком невидимої Божої благодаті», кожне 

з семи Таїнств у якомусь сенсі «зачаровує» своїм зв’язком між видимим і невидимим. Також 

                                                      
1 Генон, Р. (1994). Царство количества и знаки времени. Москва: Беловодье, 89. 
2 Юркевич, П.Д. (1990). Материализм и задачи философии. Философские произведения. Москва, 196-197. 
3
 Гірник, О. (2011). Теологія встає після сутінків. Релігія в Україні. 

<https://www.religion.in.ua/main/bogoslovya/12997-teologiya-vstaye-pislya-sutinkiv-chastina-iii-nova-

yevangelizaciya-i-vikliki-cyber-serednovichchya.html> (2018, червень, 14). 
4
 Дашкевич, Я. (2007). Гавриїл Костельник – постать складна чи ускладнена? Гавриїл Костельник на тлі доби: 
пошук істини. Львів-Ужгород: Ґражда, 291. 
5
 Загребельний, І. (2018). Особливості апологетичного підходу Гавриїла Костельника. Схід, 1 (153), 103-107. 

doi:http://dx.doi.org/10.21847/1728-9343.2018.1(153).124125. 
6
 Костельник, Г. (2008). Матеріалізм. Ultra posse. Ужгород: Ґражда, 287. 
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тайнами зазвичай називаються важливі моменти сакральної історії, наприклад, теми медитацій під 

час молитви на вервиці. Такий перелік можна продовжувати. 

У дійсно теологічній площині тайна є своєрідним запрошенням просуватися вперед, до Бога. 

Вона, з одного боку, штовхає вперед, а з іншого – дає людині краще усвідомити свою «маленькість», 

зокрема обмеженість власного інтелекту. А якраз усвідомлення своєї «маленькості» і є одним 

із центральних вимірів досвіду зустрічі з нумінозним. Одначе Г. Костельник говорить про «тайну» 

не у теологічній площині, а в контексті пізнання світу нашого повсякденного досвіду. Він хоче 

отримати досвід нумінозного з самого світу. 

Звісно, з християнської точки зору можна говорити про світ як медіатор нумінозного досвіду. 

Захоплення матеріальним світом, зокрема світом природи, здатне вести людину до захоплення Богом. 

Один із найвиразніших прикладів такого релігійного переживання ми бачимо у Франциска Асизького. 

Бонавентура так описував спосіб Францискового ставлення до світу: «Для того, щоб збуджувати 

у собі Божественну любов, Франциск радів усіма творіннями Господніх рук, і через славу та красу 

цього дзеркала розумів причину і наслідок усього. У всьому справедливому він бачив Того, хто є 

найсправедливішим, і у Його слідах у творіннях він знаходив шлях до Улюбленого, наче по щаблинах 

підіймаючись до Того, хто є найбажанішим з усіх. Із невимовною посвятою він знаходив насолоду 

в тому водограї доброго, що витікав із усіх створінь, наче з багатьох струмків»
1
. Такий тип 

світорозуміння є досить базовим для християнства, й у випадку Франциска просто знайшов особливо 

сильне вираження. Для порівняння можемо звернутися до творчості Томи Аквінського, чия духовність 

значною мірою відрізнялася від Францискової. Для Томи також було очевидним, що споглядання 

природи є містком для наближення до Бога. Так, небесні тіла, за Аквінатом, служать людині, «своїм 

видом і величчю наочно доводячи неперевершеність свого Творця». Тома навіть писав, що небесні 
світила будуть збережені у Житті Вічному: «Хоча за того стану досконалості людина не доходитиме 

до відання Бога через чуттєво пізнавані речі, – адже людина побачить Бога самого в собі, – однак 

пізнавши причину, солодко й любо пізнавати, як її подоба відсвічує в її наслідки. Тому [Бог] 

дозволить святим радісно розглядати відблиск Божої благості в тілах, особливо в небесних, що, як 

видається, перевершують усі інші» (Compendium, cap. 170)
2
. 

У щойно наведених прикладах ми бачимо розуміння природи саме як містка, медіатора поміж 

людиною і Богом, а не як чогось самодостатнього. У Г. Костельника подекуди теж можна знайти 

подібний підхід. Пишучи про згубні для релігії наслідки урбанізації, Костельник протиставляє 

міській людині образ селянки, яка живе в умовах, які самі по собі породжують релігійні настрої. 
«Наша селянка покинула свою кужіль, вийшла вечором надвір, поглянула на зоряне небо – і 
пропало її “почуття нічогості”. Вона не знає, чим є небесні зорі, а їх віддаль, недосяжність, краса, 

величність наповнюють її почуттям таємності, непевності, своєї безсилості, маленькості. <...> Під 

впливом містичного почування відкривається зір її свідомості, вона тепер зверне свою увагу на те, 

що і на землі, в природі все премудро зложене, отже Творець світу є премудрий, свідомий – значить: 

Бог існує»
3
. Втім, навіть цитований фрагмент може викликати питання стосовно коректності 

вжитого Костельником формулювання «містичне почування»: чи не занадто тут заземлено поняття 

містичного? Адже йдеться саме про природний, а не надприродний порядок речей. 

Прагнучи подолати «чуття безтаїнственного» стосовно світу повсякденного досвіду і таким 

чином перетворити цей світ на місток до Бога, Г. Костельник із часом мимовільно перейшов 

до іманентизації релігійного досвіду: сконцентрувався на світі, забуваючи про його функцію містка. 

Такою іманентизацією відзначається передусім пізній період творчості Костельника. Тут дуже 

промовистим є свідчення радянського агента, що слідкував за мислителем. Він змалював 

світоглядну позицію Костельника в останні роки життя такими словами: «Творець “нової” 

філософської системи (витончений ідеалізм з крайнім матеріалістичним відгалуженням, чого він 

не помічає). Здається, і сам вірить у власну “філософію”. Загальновизнаний спеціаліст з “чудес” <...> 

Кожної неділі виголошує проповіді на філософські теми. У проповідях Бог фігурує на других ролях. 

На перший план виступає “природа”»
4
. 
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Підводячи підсумки можна порівняти здійснену Г. Костельником іманентизацію релігійного 

досвіду з концепціями таких представників католицького модернізму як Едуард Леруа та Тейяр де 

Шарден. Творчість цих мислителів відзначається антропоцентризмом, прогресизмом і, якоюсь 

мірою, пантеїзмом (власне, за рахунок першого та другого і стало можливим третє). У випадку 

Костельника ні прогресизм, ні антропоцентризм не спостерігалися у чіткій формі. Швидше, 

Костельник демонстрував настанову на пристосування під умови секуляризованої дійсності. 
Пантеїзм у його поглядах теж важко побачити. Роблячи загальний висновок слід відзначити, що 

плоди іманентизації Костельником релігійного досвіду становлять собою своєрідний а-теїстичний 

містицизм (чи псевдомістицизм). Така релігійна налаштованість не підміняє Бога суспільними 

міфами (зокрема такими, що базуються на вірі у прогрес). Натомість вона спрямована 

на фрагментарне заспокоєння релігійних потреб шляхом отримання псевдомістичного досвіду 

у суто природній (а не надприродній) площині. 
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The aim of this article is to highlight the interaction between scientific and religious discourses in 

contemporary philosophical thought, sociocultural and cognitive problems which arise as a 

result of such interaction. We have analyzed the actual interaction of scientific and religious 

discourses in contemporary philosophical thought, the problems that arise in such interaction, 

and ways to overcome these internal epistemological conflicts. New paradigms of the dialogue 

are proposed among actual philosophical discourses through the reference to communicative 

philosophy, information philosophy, Christian ethics, philosophy of religion, synergetic approach 

and development of a new integrative approach to a person in the philosophical anthropology. 

Keywords: philosophical anthropology, religious discourses, information, identity, 

communication, philosophy of religion, synergetic theory. 

Philosophy aims to establish harmony between the latest advances in science and the verities of faith. 

Post-atheistic and post-secular society makes certain demands on how person is defined, what his place 

in life is, and how science and the world change on the whole. Atheism became the threat which the church 

experienced but scientific community completely underestimated. 

The aim of our article is to highlight the interaction between scientific and religious discourses 

in contemporary philosophical thought, sociocultural and cognitive problems which arise as a result of such 

interaction and the ways of achieving harmony of actual philosophical discourses. 

Philosophical directions of modernity try to combine new understanding of person in the context 

of God recovery and return of human and personal values to the modern paradigm of knowledge. 

But there are certain problems that arise in the interaction of faith and reason 

1. Dogmatism 

I. Kant spoke out against dogmatists and skeptics long ago, of course no dogma of Christian doctrine 

is implied there, rather the failure to adapt aged knowledge to new changes in life, including 

the development of technologies, particularly with the belief which is included in Christian tradition and 

that might contradict it. 

2. A new understanding of the person – a robot can effectively replace most of the work performed 

by people (a robot having declared once its intention to destroy mankind, obtained citizenship of a real 

country)
1
. 

Hence, the further mechanization of labor will lead to narrowing of human understanding it as being 

a doer, but are we aware enough of the fact that such simplification should exist at the expense of enforcing 

the humanitarian component of the person itself and his mission. Thus, new understanding of person is 

dictated not only by philosophy but also by appeal to world religions. 

3. Linearity and the end of the history 

Francis Fukuyama once spoke about the end of history
2
. By the same token, the Hegelian idea of the 

end of history has been for the postmodern world for some time the idea of the end of history as a diverse 

development of societies and the complete type of democratic liberal society that has to spread without 

change. 

Thus, the Christian idea of «sacred history» is gradually replaced in the modern time by the idea 

of «historical progress» as the progress of all mankind, thereby the end of history in the philosophy 

                                                      
1
 Міневич, Р. (2017). Робот, який колись заявив про намір знищити людство, отримав громадянство реальної 
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of postmodernism signifies the human development reaching a definite endpoint, and this is not a divine 

«omega», «omega-Christ» as Teilhard de Chardin сlaims, it is a global world creation living in common 

law. A unique example of such common law is Christian experience; it was during Christian Middle Ages 

when appeared the idea of mankind as integrity and God’s people, which should embody higher laws 

in life, without it modern global legal systems would not have arisen. 

F. Fukuyama himself gradually goes beyond the concept of «the end of history», now he tells not 

only about the expansion of democratic institutions but about their changes, the role of Ukraine and Eastern 

Europe in these processes
1
. 

Also, the evolution of nations and nation states can be transformed into civilization or not
2
, and hence 

we have reappraisal of the very concepts that have been created by European civilization. 

4. Borders of knowledge. Attitude towards the borders of cognition is variable and successfully 

pushed further and further due to the supranationalization and worship of the scientistic paradigm that is 

disseminated by the project of the Enlightenment. Thus, scientific optimism is understood one-sided, there 

is a kind of certain common space when it deals with mind, then belief is gradually replaced. The spread of 

science should lead to immortality of man (or a very long life), cognition of all laws of nature and 

the universe and therefore it is a mistake to declare faith gradually disappearing. 

Also, of course this means the development of new competences, new humanitarian forecasts. For 

example, the forecast made by analysts of World Economic Forum
3
 for five years. In particular, it is 

forecasted that 35% of key competences requested would be modified. In the first place after five years the 

most critical component of the complex problem solving (Complex Problem Solving), it will increase by 

52%. The second most significant competence in the future is critical thinking (now it is in the fourth place 

according to relevance). Because of redundancy and easy access to information first of all the skills of 

information filtering, correct reframe are necessary. Unfortunately, modern education system does not meet 

these needs. The third is the importance of competence of creativity because non-standard solutions are 

more and more needed in work which is also not taken into account by modern educational technologies. 

5. Human irrelevance in social processes. The interaction of faith and mind involves 

the uniqueness of person, his responsibility to God and society including «co-working» that is 

«cooperation» of man with the divine plan. When earlier 70-80% of the population was engaged 

in production processes, and 20% of the population worked in services sector including intellectual activity, 

industrialization and industrial revolution of the twentieth century resulted in the displacement of physical 

labor; further information age questioned and then displaced intellectual activity and possible public 

services, technical and information progress led 5-10% of the population being able to provide the needs 

being necessary earlier. Irrelevance of person appears only now but will grow with the further development 

of technologies what leads a person to disappointment in any values. For example the phenomenon 

of SNEP in Japan officially numbers more than 2 million people (Note, SNEP – from English Solitary Non-

Employed Persons, people from 20 to 60 who have never worked and have never been married living 

on social benefits)
4
. 

6. The mind is under suspicion. 

Mind as a quality of a person which is put in doubt including various directions of postmodern 

philosophy is generalized in the writings of P. Ricker, becomes odd in the philosophy of existentialism. 

Doubt in science and scientific knowledge leads to the emergence of pseudoscience, non-scientific 

knowledge and at the same time any rational ways of knowing the world including those offered by 

theologians, are put in doubt and lose legitimate functions. 

Philosophy also begins to be seen not from the angle of science but as a philosophical knowledge 

based on individual experience. Of course the relativization of the truth occurs in any sophistic doctrine but 

when the mind itself falls under suspicion including the «philosophy of suspicion» and in various sorts 
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of substitutions of philosophy with sophistry then go agnosticism and disbelief in one`s power and refusal 

of any serious activity. 

Since mind is declared suspicious education becomes extra, higher education is inappropriate since it 

does not promise immediate profit today
1
. All kinds of knowledge in general in such paradigm should 

provide obvious immediate profit and such «economization» of mind leads to the stagnation of entire 

socially important spheres. 

1.Information Approach of M. Castells 

One of the ways to overcome institutional crises of culture is an information approach to the 

globalization of M. Castells. 

M. Castells introduces the notions of information society and information economy that differ from 

the industrial sociocultural system not by the sources of production growth but through the reorientation 

of the latter into a technological paradigm based on information technologies. It is this technological 

paradigm according to M. Castells which creates global economy and global globalization. On the first 

stage of the information revolution there were significant technological changes in processes and products 

as well as redistribution of competition: «Thus the pure result of the first stage of the information revolution 

was the spread of economic progress. Moreover, the proliferation of knowledge-based production and the 

management of the entire spectrum of economic processes on a global scale require profound social, 

cultural and institutional changes, and taking into account the history of other technological revolutions it 

will take some time. That is why the economy is informational rather than simply based on the use 

of information, since the cultural and institutional features of the entire social system must enter the process 

of dissemination and use of new technological paradigm»
2
. 

Cultural and social consequences of the first stage of information society, the first stage of 

globalization are: internal fragmentation of the workforce of information producers and the rest; social 

exclusion of many individuals and entire segments of society who are not informational producers or 

consumers; the division of the global network logics of capital flows and the human experience of working 

life; the crisis of the national state as a sovereign unit and accordingly the crisis of the old form of political 

democracy as well as the birth of a new form of statehood, the «network state», as well as the growing role 

of the media, in addition the manipulative strategies of the latter. 

M. Castells warns about creating a new form of state and strategic games, where politics got rid 

of the former government but not influence. «Globalization of capital, the process of increasing the number 

of parties represented in the institutions of power as well as the decentralization of power and the transition 

to regional and local governments create a new geometry of power, possibly creating a new form of state, 

a power-packed state. Social actors and citizens in general maximize opportunities for representing their 

interests and values by playing various strategies in relations between different institutions at different 

levels of competence. (...) To the extent that politics becomes a theater and political institutions are similar 

to agency agreements and not to power stations, citizens around the world demonstrate a protective reaction 

by voting in order to prevent damage from the state, instead of putting their demands on it. In some sense 

the political system is deprived of power, but not influence»
3
. 

The authorities become «power-knowledge» (M. Foucault), it fits into existing cultural codes and 

symbolically defines decision-making, political and cultural life, a symbolic side of power in an 

information society, it is its immateriality in this, it organizes life experience in accordance with categories 

of certain behavior, by encouraging certain elections or deterring others, the authorities become 

constructive, arranging patterns, but no less real: «For example, when the population is experiencing 

an unidentified multidimensional threat the organization of such fears through the following codes: 

immigration – race – poverty – social payoff – crime – job loss – taxes – the threat ensures the goal being 

identified by defining us as the opposite of them and approving those leaders who have the largest 

credibility of support for what is perceived as a reasonable dose of racism and xenophobia»
4
. 

Culture determines life in a new globalized society; in the long run, it does not matter who is 

the power and the powers, in the short term there are no more stable ruling elites, but there are elites from 
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the authorities which are formed and implemented during their short stay at power, which they use 

to achieve privileged access to material resources and social ties, cultural and symbolic capital: «Cultural 

battles are the essence of the battle for power in the information age. They are conducted mainly in the 

media and with their help, but the media are not holders of power. Power as an opportunity to determine 

behavior is contained in networks of information exchange and manipulation of symbols that relate social 

actors, institutions and cultural movements with the help of icons, representatives, intellectual 

enhancers»
1
. 

Summing up the concept of M. Castells’ new globalized informational society we can say that the 

extraordinary role in the new globalized society Manuel Castells does not give to politics or social 

strategies but to culture. Culture as a source of power and power as a source of capital, including symbolic, 

underlie a new social hierarchy of the information age and processes of globalization; the combination 

of the interests of science and theology is positive, but both are gradually replaced by the consumer society. 

The consumer society in globalization reaches its climax as the opportunities are consumed, and not things, 

even the symbols of these opportunities are consumed. 

The redundancy of the industry and representation leads to the redundancy of the consumer himself 

in the global market system – he becomes a user forced into many endless elections, often illusory, 

therefore, virtually new ethics of globalization is based on changing identity and fashion as the main factor 

of choice, which deprives the ethical choice of its essential characteristics and turns a person into a victim 

of consumption and makes a player who contemplates opportunities, but leans on their excess. Certain 

alternatives to such an understanding of global identity are usually traditional ethics including Christian 

ethics. 

2.The approach of the Catholic Church and Encyclical by John Paul II. 

The Encyclical by John Paul II «Fides et Ratio» argues that faith and intelligence «are like two wings 

on which the human spirit rises to contemplate the truth». It is noted that the path of human knowledge 

throughout history is simultaneously the path of self-knowledge, the way of assigning the highest truths to 

our lives: «Everything that is the object of our knowledge, thus becomes part of our lives»
2
. The Church 

confesses the truth, «it is a deaconess of truth». It is the aspiration of truth and knowledge, but at the same 

time the understanding of the acquired knowledge as a step toward the revelation of God: every known 

truth is always only the stage of the road to the knowledge of the full truth that will appear in the final 

revelation of God: «Now we see that as if mirrors, in a riddle, but then – face to face; now I understand 

partly, and then I will know, as well as I know» (1 Cor 13:12)
3
. 

There are many ways in which a person can move towards a better knowledge of the truth and 

therefore make his life relevant to human dignity. Among them, a special place belongs to philosophy. 

The stage of surprise, the transition to a universal interpretation and the initial period of Christian truth is 

described through philosophy, the illustration of the divine plan, states that the bishops are «witnesses 

of Divine and Catholic truth»
4
 and the presence of the mystery of the Divine, which is «not a border, 

no coercion, but obedience to the secret»
5
. 

The social nature of man, which determines its mental activity and behavior, the church examines 

the socialization of man, examines personal knowledge – knowledge by testimony through the example 

of the martyrs: «For the martyr is the most authentic witness of the truth about life. He knows that through 

the meeting with Jesus Christ he has found the truth about his own life and nobody can take that conviction 

and cannot take it away». 

Two ways to the truth are analyzed – philosophical reflection and revelation: «The truth that God 

reveals to us in Jesus Christ does not contradict the truths which can be reached by philosophical reflection. 

On the contrary, these two ways of knowledge lead to the fullness of truth. The unity of truth is the main 

postulate of the human mind expressed in the law of consistency. Revelation gives this unity 

of persuasiveness, showing that God the Creator is also God of the history of salvation»
6
. 
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Courage of faith is the foundation of truth. «The answer to the courage (parresia) of faith must be 

the courage of the mind». The conclusion comforting philosophy is given: «The Church is alive with 

interest in philosophy. There is a deep link that unites the work of the theologian with philosophical quest». 

The Encyclical considers the significance of philosophy in interpreting complex issues of theology and 

morals, the interpenetration of philosophy and theology, the influence of theology on philosophers 

(J. Marithen, E. Zhilson, V. Solovyov, P. Florensky, V. Lossky). 

Further, in Encyclical, criticism of the philosophy of postmodernism and positivist mentality are 

carried out, since «a positivist mentality that has not lost its delusion that, thanks to the advances in science 

and technology a person as a demiurge, can provide himself with complete control over his own destiny»
1
. 

Philosophy should become the key to the dialogue of cultures, which is «a kind of mirror of the culture of 

peoples»
2
. The Encyclical ends with a metaphorical comparison of theology and philosophy – philosophy 

helps theology «serve the purpose of making theology as an understanding of faith, fruitful and effective». 

3. Communicative approach: new humanism as the overcoming fragmentation of human existence 

(Ch. Taylor, Z. Bauman) 

One of the most famous scholars of postmodern identity, changes in human existence under 

the influence of globalization is the famous Canadian philosopher Ch. Taylor. Identity is associated with 

traditional ethical categories, including the «benefit» category. 

Human identity appears and develops in dialogue. Here Ch. Taylor continues the philosophy 

of dialogue (M. Buber, Bibler) and the communicative ideas of L.Wittgenstein, K. Jaspers and J. Habermas. 

N. Berdyaev continues the slightly different philosophy of dialogue, he also believes that identity is based 

on ethical categories. N. Berdyaev writes about the ontological reality of communication, such 

communication, which is based not on the message and the symbolism of the discussion, but on the 

communication – «Communication (communion)... for «I» is possible only with «we», with another «I», 

but not with the society-object, not from «Es». Communication «I» and «you» forms «we» not from «Es». 

The communication of the two occurs in the third, but the third is not «we», but «Es». Nature with laws, 

society, state, family, social class are constantly manifested for the personality of such «Es», it. 

Communication and unification are cognitive and emotional, are possible only in the way of existence. 

Only with existing ones. It is always a breakthrough and enlightenment of another world into our world»
3
, 

communication implies, according to N. Berdyaev, the discovery of the metaphysical aspect of the world, 

meeting with the Divine – «the interpenetration of «I» and «you» is in God»
4
. Thus communitarianism, 

Christianity and personalism speak of different types of communication: communication is not object-

subjective, not intersubjective, but interpersonal, where the personality can be another person, another 

culture or God. The open nature of such a dialogue is directed not to the rational procedure, but to 

emotionality and responsibility. 

For example, Ch. Taylor continues the theory of «language games» by L.Wittgenstein, referring to 

the need for communication as the basis of identity, and at the same time, the limited communication of 

a given language world, setting the limits of interpretation. The category of «good» is associated with 

Ch. Taylor with the building of his Self, with self-determination, which is the basis of any identity. So self 

is based on any consciousness or not, the concept of good thus it builds on any ethical basis: «we are self-

only in the fact that certain things have significance for us». 

The fact that I am a self – my identity – is essentially due to the way in which things are significant to 

me; my identity is made only through a certain language of interpretation, which I have learned as a way 

of effectively expressing these issues»
5
. The influence of communitarianism and the ideas of L.Wittgenstein 

on Ch. Taylor consists in the fact that language as a system of rules defines not only the system 

of interpretation and the system of prevailing values, but also the general horizons of identities, the general 

horizon of the common good for the sociocultural group, in this horizon, each individual can freely express 

his identity, since, according to Ch. Taylor, as a communitarian, identity is always linguistically mediated: 

«language is the transcendental horizon» of identity. 
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The dialogic nature of communication forms identity as a knowledge of the nature of its own Self, 

ready to respond to the challenges of the Other, thus not only my identity is formed, but also my place 

in the world, the limits of my values, aspects of understanding the categories of «good», «evil», «God», 

«responsibility», the ontological nature of the existence of a separate identity and society as a set of identities 

is formed – «articulating its identity, I am defining myself. I realize the potential that is purely mine»
1
. 

Paradoxically, becoming an individual and personality is only possible by overcoming oneself, 

opening up a dialogue with another, when a person is locked in himself, then it becomes the object of 

manipulating by mass culture, falls under the «alienation», which is so detailed in terms of Marxist-

postFreudian philosophy, loses instead of identity, and finally humanity, this should be reminded 

of Ch. Taylor’s main work of «Ethics of Authenticity» – «The main feature of human life, about which 

I want to remind, is its radically dialogic character. We become full-fledged people who are able to 

understand ourselves, therefore, to define our identity when we learn the languages of human 

communication»
2
. 

Identity makes it possible to discover authenticity. That is, the concept of identity of Ch.Taylor is 

based on the fact that identity is an ontological category of human existence, for the development and 

maintenance of identity the orientation towards the good and the openness of communication is necessary, 

and the dialogue creating the human authenticity becomes necessary «a source for himself»
3
. 

The third «source to himself», the identity parameter, Ch. Taylor considers responsibility – «But 

being capable of answering for yourself means to know where you are, what you want to answer. That is 

why we naturally tend to discuss our basic orientation in terms of who we are... As soon as this orientation 

is reached, it determines which position we are responding to, and therefore determines our identity»
4
. That 

is, to answer means to answer from a certain position, thereby confirming this position, to have in mind 

a certain concept of good and to protect it in the dialogue of life. Thus, we can conclude that in the concept 

of identity of Ch.Taylor is the decisive triad of «good – dialogue (communication) – responsibility», 

confirmed identity, which is responsible for itself, retains authenticity, irresponsible man loses gradually 

as authenticity and identity, it is not able to reproduce a culture. 

This new, evolving identity, which is spreading during the globalization processes, must correspond 

to a new ethics – the ethics of the Other. Since only ethics based on love and respect can absorb all the 

chaos, disorder and variability of the globalized world, only such ethics can comprehend the volatility and 

lack of guarantees: «To love, as if to be moral, means to be and remain in a state of eternal uncertainty. 

A loving person, like the person who has morality, drifts between tolerance, which most often sits on the 

shoulders of indifference, and a proprietary burst, which breaks too easily and quickly into the rock 

of coercion; while loving, and moral subjects do not have other waters for swimming»
5
. The ethics 

of the Other must be based on new humanism, on the uniqueness and value of each person, hence 

the «individualistic society» is a way of outlining the problems of a globalized society, and the way to solve 

them, when such ethics may and need to be built. 

Human beings in a globalized world must rely on the renewal of humanistic ideals, a sense of home 

and security, but also a new ethics based on the principles of freedom, democracy and respect for every 

individuality. 

4. Synergytic approach 

Synergetic theory understands the complexity of natural and social life. It relies on certain 

provisions: 

– fundamental openness of science and education (human openness) 

– nonlinearity of the evolution of scientific and philosophical knowledge 

– self-organization of complex systems (consciousness, thinking, creativity) 

– constructive dialogue between different branches of knowledge, science, philosophy, theology 

– the concept of «methodological culture of thinking»
6
 and the culture of dialogue. 
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5. The Philosophy of Religion Approach (J. L. Marion, R. Gerar). 

J. L. Marion speaks of the close connection between philosophy and theology, asking the question – 

as a possible philosophy of religion – you can reach a conclusion about the connection of the actual 

theology and anthropology: «now we are required to remove the philosophy of religion at least some place 

within the philosophy in a specific sense this word. But would agree in such a case, religion to obtain such a 

passport with such a modest permission to become the subject of study in one of the sections of philosophy 

that they decided to dedicate specifically to her?»
1
. In this case, theology can become a special metaphysics 

(metaphysica specialis), part of general metaphysics (metaphysica generalis), or even part of rational 

psychology or physics
2
. Here is an appeal to anthropology, when «in this way, contrasted with the 

philosophy of religion, theology of revelation, we can in the sense of this double perception of the very 

single anthropology»
3
. 

Before us, anthropology as «a science, set up by man to the man himself. Kant subtly formulates this: 

the most important subject (Gerestand) of the world to which he (the person) directs them (his knowledge 

and skills) – this is a person, because man is its own and the ultimate goal. But he knows it, according to his 

kind as an earthly being armed with the mind (mit Vernunft begabtes Erdwesen), whose special honor is 

given because it is adorned with knowledge of the world, while the person himself is one of the many 

earthly creatures. This means more than human knowledge of oneself. І. Kant radically specifies: this is 

knowledge from a pragmatic point of view. The pragmatic point of view is opposed to the physiological 

point of view, which explores how nature acts in man. The pragmatic point of view demands to see how the 

human being (Wesen) operates in conditions of freedom and that «it can and must do with itself»»
4
. Note 

that such knowledge of man himself cannot be reduced to a simple empirical consciousness. 

Thus theology, philosophy of religion and philosophical anthropology in the modern form should be 

based on the incomprehensibility, unknowability of a person based on the «incomprehensibility of the One 

whose image and likeness is carried by man»
5
. Thereby, there is a connection between philosophy and 

theology, but theology cannot finally solve the question of philosophy and anthropology, because 

«the person itself must understand this incomprehensibility, carefully oppose it with all sorts 

of comprehension, all sorts of victories over other things that have been converted into an object»
6
. Man 

addresses himself as «a rich phenomenon»
7
, but philosophy must know and not lose the desire to want to 

know who knows. At this point, the philosophy is with the need to meet theology: «Theology in the strict 

sense recognizes only one object, which is not such formally– Revelation. It therefore allowed itself or even 

won for itself the highest epistemological necessity: to reflect on the immensity of God’s knowledge, so 

that it is directly guided by its infinity, but above all by its own holiness»
8
. 

Thus, according to J.L. Marion, the immense knowledge of man becomes a pledge of philosophy, 

a new kingdom of thought is provided without final conclusions. 

Conclusions. We have analyzed the actual interaction of scientific and religious discourses 

in contemporary philosophical thought, the problems that arise in such interaction (new understanding of 

man and the end of history, dogmatism, rethinking the boundaries of knowledge and rationality, 

dehumanization, noncritical thinking), and ways to overcome these internal epistemological conflicts. 

New paradigms of the dialogue are proposed among actual philosophical discourses through 

the reference to communicative philosophy, information philosophy, Christian ethics, philosophy 

of religion, synergetic approach and development of a new integrative approach to a person in 

philosophical anthropology. 

The incomprehensibility of man is the path to the dialogue of theology and philosophy, which are 

closing in opposition, this common area must belong to the philosophical anthropology and the philosophy 

of religion, which should become new humanitarian as well as theological sciences. 
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