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SOCIAL AND ECONOMIC HISTORY 

Наталія Тацієнко 
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, 
Україна 

ВИСТУПИ СЕЛЯН УМАНСЬКОГО ПОВІТУ  
В 1826 р. ПІД ПРОВОДОМ ОЛЕКСІЯ СЕМЕНОВА 
Nataliia Tatsiienko 
Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University, Ukraine 

OPPOSITION OF PEASANTS IN UMAN DISTRICT  
IN 1826 UNDER THE LEADERSHIP OF OLEKSIY SEMENOV 

The article deals with the opposition of peasants in Uman district in 1826 under the leadership 
of Oleksiy Semenov. The author made an attempt to find out the personality of this "hero" and 
the  reasons  that  prompted  him  to  incite  the  peasants.  The  course  of  peasant  riots  in  Uman 
district  and  their  consequences  were  highlighted.  The  main  participants  of  the  opposition 
movement  were  established,  their  punishment  was  found  out  in  the  article.  The  reaction  of 
authorities to the protest moods of the peasantry in the Russian Empire and legislative attempts 
to  resolve  the  situation were  analysed.  The  impact  of  the  Imperial Manifesto  of  1826  on  the 
mitigation of the court decisions regarding Oleksiy Semenov and the rest of the riot participants 
was  traced.  It  was  established  that  events  in  Uman  district  in  1826  were  not  a  separate 
phenomenon of disobedience to the landlords, but a part of the active peasant movement in the 
Russian Empire. 
Keywords: Oleksiy Semenov, Uman district, Uman region, opposition, rebellion. 

Ареною активних форм соціального протесту селянства неодноразово ставала Правобережна 
Україна. Прагнення скинути кайдани, що віками тримали селян в страху й покорі та бажання 
змінити застарілий порядок кипіли в серцях селян і зрештою, набували радикального змісту. Уже 
протягом першої чверті XIX століття, особливо після війни 1812 р., за участь у якій селянство 
сподівалося отримати полегшення або навіть звільнення від кріпосницького гніту, а царський уряд 
не пішов назустріч цим сподіванням, селянський рух поширювався й ставав дедалі масовішим. 
Траплялися випадки, коли селянські хвилювання тривали по декілька або навіть десятки років. 
Після придушення повстання декабристів у 1825 р. з посиленням жорстокої миколаївської реакції 
у другій чверті XIX ст. становище селянських мас дедалі погіршувалося. У відповідь наростала 
хвиля боротьби селянства, яке вимагало ліквідації кріпацтва й передачі йому поміщицьких земель. 

В дореволюційній історіографії селянських рухів у Київській губернії можна виділити працю 
І. С. Іконникова1, який на основі широкої джерельної бази показав піднесення селянського руху 
в 1826-1827 рр., в тому числі і на Уманщині. Про солдата О. Семенова як організатора селянських 
протестів писала «Киевская старина» за 1882 р.2. Про виступи 1826 р. в Уманському повіті 
згадується і в дослідженнях, присвячених селянству Російської імперії загалом, зокрема у праці 
В. І. Семевського3. 

У радянській історіографії інтерес до селянського руху на українських землях зумовив 
видання двох збірників документів і матеріалів, перший з яких охопив джерела з середини ХVІІІ – 
                                                      
1 Иконников, И.С. (1905). Крестьянское движение в Киевской губернии в 1826-27 гг., в связи с событиями 
того времени (по архивным материалам). Санкт-Петербург, 742. 
2 К-кь, К. (1882). Самозванный флигель-адъютант солдат Семенов. Киевская старина, 12, 519-526. 
3 Семевский, В.И. (1888). Крестьянский вопрос в России в ХVІІІ и первой половине ХІХ века. Санкт-Петербург, 
2, 625. 
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до першої чверті ХІХ ст.1, а другий – від першої чверті – до середини ХІХ ст.2. Опубліковані 
комплекси документів дають можливість простежити еволюцію протестних настроїв та форм 
протесту найчисельнішої верстви населення – від скарг та втеч до активних дій. Селянський рух 
на території Уманського повіту у контексті аналогічних подій у ширших географічних межах 
розглядав відомий дослідник історії України ХVІІІ-ХІХ ст. І. О. Гуржій3. Але дана проблема не була 
об’єктом спеціального дослідження, що додає їй актуальності. Адже на прикладі конкретного 
виступу можна простежити загальні тенденції розгортання селянського руху та виділити його 
регіональні особливості. Тому метою даної наукової розвідки є увиразнення перебігу подій 
на Уманщині в 1826 р., спроба розглянути реакцію самодержавного уряду на подібні заворушення 
селянства, зокрема у вигляді законодавчого стримування та покарань учасників виступу під 
проводом Олексія Семенова. 

Поряд з розмовами про звільнення, в південній частині Київської губернії навесні 1826 р. 
поширювались чутки про існування наказу священикам закінчити сповіді парафіян до Великого 
четверга та освятити в цей день паску. Ніби-то на Великдень церкви будуть зачинені і всі селяни, від 
малого до великого, підуть вбивати панів. На Уманщині з двору в двір передавалася звістка про 
появу сина Гонти, який начебто розіслав усім панам указ з розпорядженням віддати всю землю 
селянам і виїхати якнайшвидше у Варшаву, а той хто відмовитися і до Великодня залишиться, буде 
вбитий селянами. Зрозуміло, що під впливом таких чуток селяни сміливіше виступали проти 
поміщицької сваволі, погрожуючи землевласникам, відмовляючись відробляти панщину, навіть 
подекуди складали списки ополчення. Але минуло свято Великодня, а повстання так і не відбулося, 
тоді народний поголос переніс його на Фомину неділю4. Поширення в селянському середовищі 
найнеймовірніших чуток та віра в них були виявом кризового становища населення та очікування 
змін. Селяни в кризових ситуаціях легко довіряли думці іншої людини, яку сприймали як джерело 
інформації. Тому не дивно, що рядовий Дніпровського піхотного полку, прибувши на початку 
квітня до Уманського повіту, так легко зміг скористатися настроями селян і використати їх у своїх 
інтересах. Взагалі, про Олексія Семенова відомо не багато, зокрема те, що походив він з селянської 
родини Орловської губернії, Ливенського повіту, с. Хмельового5. Перебував на військовій службі 
з 1819 року, мав на той час 27 років і був неодруженим6. Після виконання судового рішення 
подальша доля невідома. 

Отож, 3 квітня 1826 р. О. Семенова під посиленим супроводом із с. Дзендзелівки привезли 
в містечко Іванька до місцевого соцького. На допиті солдат розповідав, що повертався в полк 
з домашньої відпустки. І як видно, особливо не поспішав, затримуючись по два-три дні у різних 
населених пунктах, що насторожило економа с. Кутів, який і звелів під караулом доставити його 
в полк, що в цей час квартирувався в Соколівці. У записці до іваньківського соцького кутівський 
економ велів сприяти швидшому доправленню рядового до військового підрозділу. Однак, через 
неграмотність соцького та дячка, якому той наказав прочитати документи, а О. Семенов показав 
лише свій білет, йому дали квартиру для ночівлі. Адже дячок, який не вмів читати польською, 
глянувши на документ відповів лише «хорошо», що задовольнило соцького. Поселившись 
у селянина Григорія Бенедя, О. Семенов відчувши настрої селян склав план грабунку місцевих 
поміщиків. Він говорив місцевим жителям: «Я прислан от царя взять вашего пана и обьявить вам, 
что вы з этого времени свободны, чтобы никто вас на панщину не требовал…»7. Для більшої 
переконливості О. Семенов розповідав, що має «обер-офицерский чин и орденов, орденов…», але 

                                                      
1 Болотова, Г.В., Бутич, М.І., Гісцова та інші (1978). Селянський рух на Україні. Середина ХVІІІ – перша 
чверть ХІХ ст. Збірник документів і матеріалів. Київ: Наукова Думка, 535. 
2 Баран, В.П., Боряк, Г.В., Бутич, М.І. та інші (1985). Селянський рух на Україні 1826-1849 рр. Збірник 
документів і матеріалів. Київ: Наукова Думка, 502. 
3 Гуржій, І.О. (1958). Боротьба селян і робітників України проти феодально-кріпосницького гніту  
(з 80-х років XVIII ст. до 1861 р.). Київ: Думка, 168. 
4 Семевский, В.И. (1888). Крестьянский вопрос в России в ХVІІІ и первой половине ХІХ века. Санкт-Петербург, 
2, 585. 
5 Баран, В.П., Боряк, Г.В., Бутич, М.І. (1985). Селянський рух на Україні 1826-1849 рр. Збірник документів 
і матеріалів. Київ: Наукова Думка, 335. 
6 Центральний державний історичний архів України в м. Києві. Фонд 485, Опис 1, Справа 6255, Арк. 15. 
7 К-кь, К. (1882). Самозванный флигель-адъютант солдат Семенов. Киевская старина, 12, 520-521. 
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приїхав у звичайному солдатському одязі, щоб не сполохати панів1. Показавши якийсь документ, 
він оголосив, що це указ імператора, за яким йому наказано арештовувати поміщиків по всій 
Київській губернії та вивезти їх в Санкт-Петербург. Відчувши довіру, О. Семенов наказав соцькому 
наступного дня зібрати караул із 40 селян і запрягти три трійки коней, адже він поїде спершу 
в с. Романівку, а по поверненні візьме місцевого посесора. Він наголосив на секретності своєї місії, 
лякаючи соцького Сибіром. У Романівці на питання соцького про мету візиту, рядовий вдарив його 
декілька разів батогом і наказав збирати караул із надійних людей, так як по поверненні він везтиме 
важливих арештантів. Теж саме він говорив в Мошурові та Тальному, підтверджуючи свої слова 
нагайкою, готуючи таким чином собі шлях відступу, коли стане зрозумілим його задум. 

Після арешту економа Квицинського селяни Мошурова вирушили до посесора Ганлея, який, 
побачивши натовп, наказав родині сховатися в погріб під будинком. О. Семенов звелів брати 
будинок приступом: селяни розбивали вікна, інші взялись вибивати двері, які вдалося осилити лише 
з третього разу. Рядовий як був на коні соцького, так і в’їхав в панські покої, де наніс Ганлею 
декілька ударів нагайкою та кулаками. Посесора закували в кайдани, а при обшуку знайшли 
150 руб. асигнаціями і 6 руб. сріблом, які О. Семенов забрав собі. Потім він покликав писаря й 
наказав скласти опис майна, а сам пішов в комору, де забрав дві срібні ложки, ніж і пляшку вина. 
Під час опису прийшов офіцер у відставці Хржановський і став нарікати на дії селян, на що 
О. Семенов наказав дати офіцеру 200 різок і закувати в кайдани. Залишивши в маєтку 20 людей для 
охорони, рядовий та козак Захарій Катернога відправилися в с. Романівку. Там на них уже чекав 
соцький з селянами, які на допиті так пояснювали свою присутність: «Він же вдавав з себе такого 
строгого начальника»2. Уява селян, що звикли до жорстокого та грубого ставлення до себе 
поміщиків та чиновників, створила образ високого начальника, як людини з батогом і міцним 
кулаком. 

В Романівці поміщика на місці не було. О. Семенов послав козака Катерногу за економом 
Чайковським, на жорстокість якого нарікали селяни, однак той закрився в будинку. Але солдат 
разом з 60-ма селянами, вибили двері й вікна та витягли економа у двір, де розлючений Семенов 
особисто наніс йому 200 ударів різками. Чайковський лежав без свідомості і стікав кров’ю, але ніхто 
не кинувся йому допомогти: такою була ненависть до гнобителя. Після покарання економа 
бунтівники взялися грабувати майно поміщика. О. Семенов взяв собі цукру, декілька в’язок тютюну, 
ножиці та срібну цукорницю. В містечко Іванька рядовий не поїхав, а відіслав туди Катерногу, 
романівського соцького та отамана, доручивши їм заарештувати місцевого посесора Яворського. 
На знак повноважень він дав Катернозі шаблю, яку забрав у Ганлея3. 

Іваньківська громада з нетерпіння очікувала «флигель-адьютанта з Петербурга», як тут 
називали Олексія Семенова. І коли Катернога, що був уже на підпитку, показав селянам шаблю, то 
ті без вагань вирушили до маєтку посесора. Із рапорта Уманського нижчого суду від 7 квітня 
дізнаємося, що 4 квітня о 16 годині тамтешній соцький оточив будинок посесора з 2 невідомими 
козаками і приблизно 40 селянами4. На заклик посесора до сотника чинити опір і затримати 
заколотників, той відповів, що бачив і чув як читали указ про вигнання панів, а тому заявив, що 
«пропала твоя голова Яворський». Той спробував оборонятися й звелів двом шляхтичам зв’язати 
Катерногу, однак селяни не дали цього зробити. Бунтівники порозбивали вікна, побили посесора і 
його людей, зрештою закували господаря, економа і писаря в кайдани, підготовлені заздалегідь 
спеціально для Яворського. Катернога швидко вжився в роль, копіюючи поведінку свого керівника: 
так само з відвертою наглістю і радістю роздавав накази селянам, закріплюючи їх ударами5. 

Полковниче було наступним селом, де селянам наказано зв’язати поміщика і привезти 
в Іваньку. Не було меж радості з приводу несподіваного отримання селянами волі, Олексія 
Семенова сприймали як героя, частуючи найкращим. Однак не довгим було захмеління від успіху, 
уже надвечір настав час розчарування. Адже в той час як Семенов перебував в Романівці, через 
Тальне проїжджав судовий засідатель Скінтеєв. Побачивши поблизу поштової станції натовп селян, 
                                                      
1 Семевский, В.И. (1888). Крестьянский вопрос в России в ХVІІІ и первой половине ХІХ века. Санкт-Петербург, 
2, 585. 
2 К-кь, К. (1882). Самозванный флигель-адъютант солдат Семенов. Киевская старина, 12, 523-524. 
3 Там само, 525. 
4 Центральний державний історичний архів України в м. Києві. Фонд 485, Опис 1, Справа 6255, Арк. 11. 
5 К-кь, К. (1882). Самозванный флигель-адъютант солдат Семенов. Киевская старина, 12, 525. 
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він поцікавився з якої нагоди вони зібралися. На що соцький розповів про приїзд поважного 
чиновника з Санкт-Петербурга, який наказав підготувати п’ять трійок коней і охорону для 
перевезення заарештованих в сусідніх селах поміщиків. Скинтеєв не приховував свого здивування і 
вирішив придивитись до Семенова. Він припускав, що можуть арештовувати тих землевласників, 
які були причетними до декабристського руху. Але побачивши в Мошурові вибиті вікна, двері, 
пограбований маєток Ганлея та побитого власника, він зрозумів, що це дії не представника влади, а 
якогось самозванця. Скинтеєв з допомогою чумаків затримав рядового по дорозі в містечко Іваньку. 
Затриманого доставили в Мошурів, де засідатель заарештував місцевих селян і відправив десятьох 
надійних шляхтичів для затримання Катерноги та його соратників. Наступного дня прибули війська, 
селяни з розпачу не знали кому вірити, зрештою, сприйняли дійсність на свій лад, вирішивши, що 
поміщики підкупили місцевих чиновників1. 

Уманський нижчий земський суд для встановлення спокою та безпеки постановив, щоб крім 
введених з наказу Скинтеєва в с. Мошурів та містечко Іванька 2 рот солдат, розташувати ще 2 роти 
в навколишніх селах – Чорній Кам’янці, Папужинцях, Юрполі та Романівці. За арешт Семенова та 
участь у придушенні виступу селян проти поміщика с. Підвисокого судового засідателя Скинтеєва 
представлено до нагородження орденом Св. Анни 3 ступеня та надано 500 руб. в подарунок2. 

Про події в уманських селах йшлося у повідомленні П. Кисельова головнокомандувачу 
Вітгенштейну. Останній висловив припущення, що такий бунт не був ідеєю самого О. Семенова, так 
як подібні події за аналогічним сценарієм відбувалася і в інших губерніях. Тому важко повірити, що 
виступи селян провів звичайний солдат, як він стверджував на допитах3. І справді під час слідства 
О. Семенов на питання «в какое время и от кого именно ты слышал на торгу или где в другом месте 
о даровании вольностей крестьянам?» відповідав: «В отпуску в Орловской губернии в г. Ливнах 
в трактире слышал от неизвестных крестьян говоривших что забирают помещиков; а о даровании 
вольностей крестьянам не слышал»4. Викликає запитання й тривала мандрівка О. Семенова з дому 
до війська, адже відпустка офіційно тривала з липня 1825 р. до 1 лютого 1826 р., а на Уманщину він 
прибув лише на початку квітня. Чи то небажання повертатися, чи якісь інші причини спонукали 
його затримуватись в кожному селі по декілька днів, залишається питанням без відповіді. На допиті 
він стверджував, що після свята Хрещення Господнього відправся в полк, перебував в Полтавській 
губернії 15 днів у лазареті через хворобу, у Звенигородському повіті в с. Озірна – 4 дні, в с. Кутах – 
3 дні, де був взятий соцьким під караул і відправлений в м. Соколівку для передачі його 
в розквартирований там Дніпровський полк5. 

Як реакція влади на численні виступи та скарги селян Російської імперії, 12 травня 1826 р. 
з’явився маніфест, де зазначалось, що в деяких населених пунктах державні і поміщицькі селяни, 
ошукані неправдивими чутками думають, що одні будуть звільнені від сплати податків, інші 
отримають волю. Указ оголошував, що всі ці чутки «выдуманные и разглашаемые злонамеренными 
людьми из одного корыстолюбия с тем, чтобы посредством сих слухов обогатиться за счет крестьян 
по их простодушию…»6. З іншого боку наказував селянам беззаперечно коритися місцевій владі. 
Дізнавшись, що й після його оприлюднення виступи продовжуються, імператор наказав комітету 
міністрів видати розпорядження, за яким дозволялося використовувати військову силу, а 
підбурювачів до бунту карати на місці за законом військового суду. Однак відразу (19 червня і 
6 вересня 1826 р.), як відповідь на попереднє розпорядження, видано два рескрипти, за якими 
дворянство зобов’язали ставитись до селян відповідно до законів та християнських канонів7. Адже 
до імператора неодноразово доходили повідомлення про факти поміщицького деспотизму та й 
бунтівні настрої селянства могли посилитися жорсткістю імператорських наказів. 

                                                      
1 Там само, 526. 
2 Центральний державний історичний архів України в м. Києві. Фонд 533, Опис 2, Справа 37, Арк. 5-7. 
3 Иконников, И.С. (1905). Крестьянское движение в Киевской губернии в 1826-27 гг., в связи с событиями 
того времени (по архивным материалам). Санкт-Петербург, 737. 
4 Центральний державний історичний архів України в м. Києві. Фонд 485, Опис 1, Справа 6223, Арк. 51. 
5 Центральний державний історичний архів України в м. Києві. Фонд 485, Опис 1, Справа 6255, Арк. 11а. 
6 Иконников, И.С. (1905). Крестьянское движение в Киевской губернии в 1826-27 гг., в связи с событиями 
того времени (по архивным материалам). Санкт-Петербург, 738. 
7 Иконников, И.С. (1905). Крестьянское движение в Киевской губернии в 1826-27 гг., в связи с событиями 
того времени (по архивным материалам). Санкт-Петербург, 739. 
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Що ж до придушення виступу селян на Уманщині, то в результаті введення війська було 
заарештовано 150 учасників1. Іноді в історіографії зазначається, що О. Семенова засудили 
до смертної кари, а решту головних учасників засуджено до 50 ударів батогом і відправлено 
на заслання2. Таке рішення дійсно було, але після оприлюднення імператорського Маніфесту та 
подальшого судового розгляду, вирок було пом’якшено. Смертну кару замінили довічним засланням 
на каторжні роботи до Сибіру, зменшено й кількість тілесних покарань. За розпорядженням 
імператора «всех моложе 30 лет, кроме главных зачинщиков, отдать в солдаты»3. Поміщицьких 
селян: Захарія Катерногу, Семена Качуренка; соцьких: Микиту Семченка, Якова Никитинка, Василя 
Кириченка і осавула Федора Чередниченка як головних учасників бунту згідно вироку Київського 
Головного суду на основі указів 1721 від 12 листопада та 1764 від 22 серпня і 1754 від 30 жовтня 
покарати «на месте содеянного ими преступления» батогом: Захарію Катернозі – 25, а решті 
п’ятьом – по 20 ударів і вислати їх на каторжні роботи в Сибір. 18 селян з соцьким та отаманом 
с. Мошурова, 9 – с. Романівки, 11 – містечка Іванька, 9 – с. Полковниче з соцьким та отаманом 
за сприяння в заколоті покарати 25 ударами різками кожного і залишити по місцю проживання під 
суворим наглядом поліції. 17 старшин і селян, вчинки яких не мали особливої ваги, і сталися більше 
з необачності, а саме: соцького с. Кутів Федора Губана – за надання О. Семенову квартири без 
пред’явлення ним документів; селян Федора Ігнатюка, Никифора Довгого, шляхтича Степана 
Козяровского – за надання квартири без відома соцького; паланських соцького Євстратія Лащенка і 
отамана Щербину – за надання підводи; соцького м. Тального Миколу Адаменка – за організацію 
7 селян за вироком цивільного губернатора тримати в тюрмі кожного по 1 місяцю4. Але так як 
за Маніфестом імператора всі такі вчинки вибачалися, то залишити їх на волі, однак роз’яснити їм 
милосердя монарха, щоб надалі були обачнішими. Інші 47 засуджених були покарані так: хто 
молодший 30 років – віддані в солдати, хто старший – по 25 ударів різками із залишенням за місцем 
проживання під наглядом поліції. Священиків Ольшевського, Консевича, дячка Будяковського 
покарати за законами духовного суду. Зрештою, покарання очікували 52 особи, з них 17 в уманській 
тюрмі, 35 під караулом в селах5. Кількість тілесних покарань для Олексія Семенова теж 
змінювалася. За указом Київського Губернського правління від 11 червня 1827 р. в м. Умань мали 
прибути по 10 осіб із сіл, де відбулися виступи, щоб побачити виконання вироку, яким 
передбачалося нанесення 101 удару канчуками. Однак, за повідомленням Уманського Городничого 
від 15 липня, виконання вироку було призупинено. А вже за указом Губернського правління 
від 20 серпня кількість ударів замінена на 516. 

Таким чином, прихід до влади Миколи І, поширення декабристського руху стали чинниками 
загострення протестної активності в середині 20-х років ХІХ ст. Прагнення селян отримати волю, 
звільнитися від свавілля та жорстокості поміщиків, бажання господарювати на своїй, не панській землі 
в мирі і спокої набувало радикальних форм. Відтак, ні застереження з боку влади, ні приклади 
придушення і покарання селянських виступів не допомагали припинити цей рух. Уже 1827 р. влада 
визнавала, що «дух буйства, своеволия распространился до такой степени, что крестьяне в некоторых 
местах вовсе отказались от повиновения…»7. Проте ця активність не набувала організованих форм, 
була локальною, не мала чіткого антисамодержавного спрямування. За цих обставин селянський рух 
був скоріше одним з проявів кризи у суспільстві, ніж реальною силою, здатною вивести суспільство 
з кризового стану. Окрім того, нерідко сподівання змученого темного селянства могли, зрештою, 
використовувати в особистих інтересах. Що й відбулося на Уманщині у 1826 р., де лейтмотивом 
виступу став намір звичайного солдата – Олексія Семенова збагатитися за рахунок місцевих 
поміщиків. Важке становище сільських трударів та прагнення до змін О. Семенов з легкістю зумів 
використати, скориставшись настроями та довірою селян Уманського повіту. 

                                                      
1 Семевский, В.И. (1888). Крестьянский вопрос в России в ХVІІІ и первой половине ХІХ века. Санкт-
Петербург, 2, 586.  
2 К-кь, К. (1882). Самозванный флигель-адъютант солдат Семенов. Киевская старина, 12, 526.  
3 Центральний державний історичний архів України в м. Києві. Фонд 533, Опис 5, Справа 1277, Арк. 1. 
4 Там само, Арк. 4. 
5 Там само, Арк. 13. 
6 Центральний державний історичний архів України в м. Києві. Фонд 533, Опис 2, Справа 210, Арк. 14, 35. 
7 Иконников, И.С. (1905). Крестьянское движение в Киевской губернии в 1826-27 гг., в связи с событиями 
того времени (по архивным материалам). Санкт-Петербург, 740. 
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Подальші дослідження виступів селянства та й загалом розгортання селянського руху 
в Україні варто продовжувати у площині встановлення його динаміки, яка віддзеркалює зростання 
активності народних мас, увиразнення причин та регіональних особливостей на різних історичних 
етапах. 
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ORGANIZATIONAL PRINCIPLES OF ORTHODOX CHURCH 
FRATERNITIES IN THE VOLYN PROVINCE IN THE SECOND 
HALF OF THE NINETEENTH CENTURY 

The article analyses  specifics of organization and principles of  functioning of Orthodox Church 
fraternities during the second half of the nineteenth century. The basic aspects of founding and 
further  adjusting  of  activity  of  church  fraternities  are  exposed  based  on  the  «Basic  rules  for 
establishing  of  Orthodox  Church  fraternities»  accepted  by  the  Russian  government.  All 
multidimensional work of fraternities came true and was regulated by corresponding regulation 
documents.  Aims,  tasks,  composition,  and  functions  of  the  advice  of  fraternities  in  civilized 
manner‐elucidative work assignments were fixed in charters. It was found out, that charters had 
been  formed  in  obedience  to  a  passed  act  and  firmly  established  a  governor  and  guidance 
of diocese. It was allowed in a charter to change the members of fraternities. On the example of 
separate fraternities, their organizational structure was shown. 
Keywords: Russian goverment, оrthodox fraternities, organizational principles, charter, Volyn 
province. 

Постановка проблеми. Заснування православних церковних братств упродовж другої 
половини ХІХ століття було обумовлене потребою російського уряду здійснювати вплив 
на церковно-релігійне життя не лише Російської імперії, а й, зокрема, Волинської губернії. 
Реалізовуючи етноконфесійну політику уряду, православні братства повинні були протистояти 
поширенню впливу інших конфесій на православне населення. Відтак їх багатоаспектна 
просвітницька діяльність була спрямована на зміцнення авторитету Російської православної церкви. 

Аналіз досліджень. Тематика, присвячена культурно-просвітницькій діяльності та участі 
православних братств в культурному житті Волинської губернії, представлена у публікаціях вітчизняних 
науковців ХХ ст. Зокрема, С. Жилюк1 у своїй праці розкрив особливості виникнення православних 
братств у Волинській губернії досліджуваного періоду, показав багатовекторність та різноманітність 
братського руху. Дослідниці О. Марчук2, О. Сажок3, І. Тимочко4 опублікували низку статей, в яких 
відображено різні аспекти благодійної та освітньої роботи братств, а тому вони частково торкалися 
даного питання. У вітчизняній історіографії відсутні наукові розвідки, які б повністю висвітлювали 
означену тему. Залучення архівних джерел та опублікованих матеріалів дало можливість показати 
процес організаційного оформлення православних братств. У дослідженні використано періодичні 
                                                      
1 Жилюк, С.І. (1996). Російська православна церква на Волині (1793-1917 рр.). Житомир: Журфонд, 174. 
2 Марчук, О. (2018). Освітня діяльність церковних братств Волинської губернії. StattiOnline 
<http://www.stattionline.org.ua/pedagog/106/19299-osvitnya-diyalnist-cerkovnix-bratstv-volinskoї-guberniї.html> 
(04, жовтня, 2018). 
3 Сажок, О. (2011). Джерела з історії культурно-просвітницької діяльності церковних православних братств 
Волинської губернії у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. Науковий вісник Волинського національного 
університету ім. Лесі Українки. Історичні науки. Луцьк, 23, 147-152.  
4 Тимочко, І. (2011). Кременецьке Свято-Миколаївське Богоявленське братство: ретроспектива. Актуальні 
проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Наукові записки Рівненського державного гуманітарного 
університету. Рівне: РДГУ, 22, 36-39. 
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видання, зокрема “Волынские епархиальные ведомости” та “Подольские епархиальные ведомости”, що 
дозволило проаналізувати зміст нормативних законодавчих актів, що регулювали процес створення 
православних церковних братств упродовж другої половини ХІХ століття. 

Мета наукової статті полягає у розкритті специфіки становлення та формування 
організаційних засад православних братств у зазначений період. 

Виклад матеріалу. 8 травня 1864 р. російський уряд опублікував закон «Основні правила для 
заснування православних церковних братств», які визначали основні засади їх діяльності1. В ньому 
зазначалося, що братства це «об’єднання, які складаються із православних осіб різного звання і 
стану, для служіння потребам і користі Православній церкві, для протидії зазіханням на її права, 
зі сторони іновірців і розкольників, для будівництва і прикраси православних храмів, для справ 
християнської благодійності, для поширення і утвердження духовного просвітництва»2. 

Статут церковних братств мав укладатися відповідно до положень «Правил», затверджених 
імператором Олександром ІІ 8 травня 1864 р. У цьому нормативного документу вказувалося, що 
кожне братство мало ухвалити статут, в якому зазначалися цілі та завдання, права та обов’язки 
членів, фіксувалися цілі заснування, склад ради братства, засоби та управління справами, 
фінансування права та обов’язки, які покладалися на членів, умови, які вони виконували та порядок 
виконання та дотримання цих зобов’язань3. Заборонялося проведення певних видів діяльності 
братств, що не входили до переліку визначених напрямів діяльності, визначених пунктом 1 
зазначеного закону4. 

Статути місцевих та сільських братств складали за єдиним встановленим зразком. Як виняток, 
в них могли міститися окремі положення, які відображали особливості діяльності братств 
у конкретному регіоні. Наприклад, у Волинській губернії пріоритетним завданням була 
просвітницька та благодійницька діяльність. 

Серед православних братств Волинської губернії слід виокремити ті, що виявилися 
найрезультативнішими: Острозьке Кирило-Мефодіївське (1865 р.), Луцьке Хрестовоздвиженське 
(1871 р.), Кременецьке Богоявленське Свято-Миколаївське (1880 р.), Володимир-Волинське Свято-
Володимирське братство (1887 р.), а також братство імені князів Острозьких (1907 р.). Житомирське 
Володимиро-Василівське братство (1888 р.) мало офіційну назву «волинське єпархіальне», а тому 
на нього покладалися функції головного з-поміж інших існуючих братств Волині. Воно мало 
мережу філій братств, як в самому центрі губернії, так і в повітових містах та селах. 

Церковні братства організовували при церквах і монастирях. Реєстрація статуту відбувалася 
згідно встановленої процедури. Спочатку його проект подавався на розгляд Волинській духовній 
консисторії, яка мала винести відповідне рішення. Коли не виникало жодних заперечень, тоді 
консисторія передавала даний документ на погодження єпископу. Якщо архієрей не виявляв жодних 
підстав у відмові, тоді він передавав проект статуту для начальника губернії5. 

Після погодження губернатором, єпископ затверджував статут, що слугувало приводом для 
офіційного відкриття братства. В разі, якщо консисторія виявляла в ньому певні наявні порушення 
встановлених вимог, тоді проект статуту повертали для виправлень висловлених зауважень. Свого 
часу такі доопрацювання статуту були здійснені братством, заснованим при Різдво-Богородичній 
церкві села Суськ Луцького повіту6. Під час затвердження статуту Богородичного православного 
братства при Дмитрівській церкві с. Задиби Ковельського повіту Волинська духовна констисторія 
вказала на певні зауваження. У документі зазначалися зміни, які необхідно було внести до статуту 
братства, зокрема до пункту 48: «надати право для керівництва членам братства та почесним членам 
при вирішуванні справ в загальних зібраннях, при цьому необхідно надати право одного голосу (а 
не двох і трьох), а членам змагальникам право тільки дорадчого голосу»7. 

                                                      
1 Полное собрание законов Российской империи (1878). В 55 томах. Спб: Тип. II Отделения Собственной Его 
Императорского Величества Канцелярии, 1, 409-410. 
2 Центральний державний історичний архів України. Ф. 127, оп. 667, спр. 499, арк.1зв. 
3 Центральний державний історичний архів України. Ф. 127, оп. 667, спр. 499, арк.229зв-231зв. 
4 Правила для учреждения православных церковных братств (1864). Подольские Епархиальные Ведомости, 14, 
144.  
5 Центральний державний історичний архів України. Ф. 127, оп. 667, спр. 499, арк. 1зв. 
6 Державний архів Житомирської області. Ф.1, оп. 31, спр. 2432, арк. 1-2.  
7 Державний архів Житомирської області. Ф.1, оп.34, спр.1382, арк.1.  
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Статути братств, заснованих у великих містах Волинської губернії, інколи затверджував 
Синод. Оскільки дотримання всіх формальностей значно уповільнювало легалізацію братств, тому 
деякі міські та сільські братства отримували юридичне підтвердження своїх прав уже після свого 
фактичного відкриття. Інколи траплялися поодинокі випадки, коли братства після свого оформлення 
не могли відразу розпочати виконувати свої завдання і залишалися існувати номінально1. 

Сільські братства в основному засновували з метою забезпечення потреб сільської парафії та 
церкви. Задля досягнення цілей та завдань діяльність братств регулювалася «Основними правилами 
для заснування православних церковних братств», статутом та «Положенням про парафіяльні 
попечительства». У затверджених єпархіальним керівництвом статутах зазначалися завдання, права 
та обов’язки членів, склад ради братства, засоби та управління його справами. 

Крім чітко встановлених загальних цілей та завдань, що мали виконувати усі братства, 
у статутах фіксувалися і індивідуальні завдання, що випливали із потреб парафій. Зокрема, в статуті 
Володимиро-Волинського братства зазначено, що воно, крім вищезазначеного, має сприяти намірам 
уряду з приводу відновлення древнього кафедрального собору в м. Володимир-Волинський, 
охороняти його від подальшого руйнування та оберігати від пошкоджень інші церковні будівлі міста2. 

Церковні братства мали чітку організаційну структуру. Їхніми членами могли бути особи 
чоловічої та жіночої статі незалежно від стану та звання, які поділялися на почесних, дійсних 
(пожиттєвих та річних), засновників і змагальників. За рішеннями загального зібрання до почесних 
членів зараховували, осіб, котрі зробили особливі послуги чи проводили корисну діяльність, або 
здійснювали значні пожертви близько 100 крб. одноразово чи 10 крб. щороку. Дійсними вважали 
осіб, котрі щороку вносили в касу 3 крб. або 25 крб. одноразово. Інші члени братства щорічно 
вносили в касу 30 коп., а ті, що мали намір мати право дорадчого голосу на загальних зібраннях чи 
займати в ньому певну посаду, вносили не менше 1 крб. Член братства, який не сплатив внески 
за два роки, позбавлявся звання братчика. До членів братства могли зарахувати церковні парафії і 
міські товариства, монастирі, представниками яких на зібраннях були священики, міські голови 
православного віросповідання3. 

Для постійного керівництва справами члени братства вибирали раду, до якої входили голова 
та почесні члени. Голову ради і членів призначали таємним голосуванням терміном на 3 роки. 
Члени ради, які мали право дорадчого голосу, обиралися усіма брачиками терміном на 1 рік. Рада 
зі своїх членів вибирала голову, заступника, скарбника і діловода, який завідував канцелярськими 
справами. Голова скликав загальні і екстренні збори членів ради і тих членів, які мали право 
дорадчого голосу; підримував порядок на засіданнях, підписував папери і парафіяльно-витратні 
книги. В свою чергу, скарбник контролював витратні книги, складав річні звіти, приймав і 
пересилав грошову кореспонденцію та здійснював інші витрати за дорученнями членів ради. 
Секретар формував списки членів, складав протоколи та журнали ради і засідань та давав для 
підпису усім членам, представляв їх на затвердження єпархіальному архієрею. Крім того, він 
складав річні звіти про діяльність братства, оформлювував усе діловодство і завідував архівом 
братства. Скарбник приймав грошові внески та зберігав братські суми, проводив рахунки, завідував 
господарською частиною, контролював витратні книги, складав річні звіти, приймав і пересилав 
грошову кореспонденцію та здійснював інші витрати за дорученнями членів ради4. 

Рада виконувала наступні зобов’язання: розглядала поточні справи, складала інструкції і 
розподіляла обов’язки серед членів, розробляла програми для позабогослужбових читань, приймала 
через скарбника гроші і звітувала щомісячно про них на загальних зборах, складала річний звіт 
витрат, витрачала гроші відповідно до затвердженого кошторису, відшуковувала шляхи збільшення 
грошових надходжень, пропонувала пропозиції та питання для обговорення на загальному зібранні, 

                                                      
1 Сажок, О. (2013). Становлення і розвиток церковного братського руху у Волинській губернії у другій 
половині ХІХ – на початку ХХ ст. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету 
імені Лесі Українки. Історичні науки, 21, 36. 
2 Устав Свято-Владимирского Братства в г. Владимир-Волынском (1888). Волынские епархиальные 
ведомости, часть оффициальная, 3, 116-117.  
3 Устав Волынского Владимиро-Васильевского братства. (1888). Волынские епархиальные ведомости, 
часть оффициальная, 3, 418-424. 
4 Устав Кременецкого Богоявленского Св.-Николаевского братства. (1888). Волынские епархиальные 
ведомости, часть оффициальная, 5, 84-87. 
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здійснювала облік справ братства з установами та фізичними особами. Усі постанови і рішення ради 
приводили у виконання після затвердження їх єпархіальним керівництвом1. 

З організаційною метою братство проводило регулярні засідання, які проходили раз в місяць 
та в день заснування братства, та екстренні, які скликалися головою ради з нагоди особливої 
необхідності. Крім того, вдень храмового свята відбувалося святкове зібрання, на якому вибирали 
почесних членів та заслуховували звіт про виконану роботу за минулий рік. 

Керівництво справами та вирішення поточних питань братства здійснювали загальні зібрання 
братчиків та його рада. На загальних зборах братчики вирішували наступні питання: розпоряджання 
основним капіталом; перевірка коштів, які надійшли в касу та їх розпреділення радою на певні 
потреби, проведення виборів членів та голови ради; розглядали та затверджували розрахунки та 
звіти діяльності братства, вибирали членів ревізійного комітету, а також обговорювали питання, 
запропоновані головою чи будь-яким братчиком. Загальні збори проводилися два рази в рік і 
вважалися дійсними, якщо на них були присутніми не менше половини братчиків. На загальних 
зборах обирали 3 осіб до ревізійного комітету. До функцій комітету належало: перевірка звітів про 
надходження і витрати, обіг майна, розгляд та затвердження кошторису, обговорення пропозицій 
ради, вибори почесних членів2. 

Вцілому за таким же принципом здійснювалося й управління справами у всіх сільських 
церковних братствах. Керував на загальних зібраннях благочинний, а за його відсутності ці 
обов’язки виконував священик. Головою ради, на відміну від міських братств, був місцевий 
священик. 

Проте можна прослідкувати певну відмінність у функціонуванні Іоанно-Богословського 
братства села Новомалин Острозького повіту. Особливість полягала в тому, що крім вказаних 
управлінських структур, а саме ради братства та загальних зборів, в братстві діяли загальні збори 
парафіян. До їх складу входили усі власники господарств парафії, жителі, які не мали будинків, але 
мали право участі в сільських зібраннях. Вони володіли правом голосу під час голосувань. Такі 
зібрання парафіян визнавалися правильними за умови участі в них не менше десятої частини осіб. 
На них терміном на три роки вибирали чотирьох участкових попечителів в якості членів ради та 
представників своїх інтересів в братстві. До їх обов’язків входило: а) оголошення на своєму участку 
про постанови ради; б) збір коштів для потреб церкви та парафії; в) нагляд за дотриманням 
загального порядку в громаді. В разі виявлених порушень громадського порядку та сімейного життя 
вони мали негайно повідомляти про це голові ради. До цих попечителів вибирали по два кандидата, 
котрі могли їх заміняти в разі відсутності чи хвороби. Крім того, на зібранні за пропозицією ради 
призначали одноразові або постійні внески на витрати нагальних потреб церкви та парафії3. 

Діяльність окремих православних братств, зокрема Почаєво-Богородичного та 
Житомирського Володимиро-Василівського, здійснювалася безпосередньо під керівництвом єпархії, 
тобто архієпископом Волинським та Житомирським, а за його відсутності – вікарієм. Кременецьке 
братство знаходилося під керівництвом та опікою Острозького єпископа, вікарія Волинської 
єпархії4. 

Членам братства дозволялося змінювати статут для «найбільш успішного досягнення цілей, 
можливо повного виконання завдань». Усі проекти змін та доповнень до статуту виносили 
на обговорення загальних зібрань і відповідно до визначеної процедури у виправленому вигляді 
подавали єпархіальному архієрею для затвердження в установленому порядку. Зокрема, братчики 
Кременецького Богоявленського Свято-Миколаївського братства скористалися цим правом і 
виправили та доповнили статут згідно постанови загального зібрання братства, яке відбулося 
11 грудня 1888 року. Надалі документ був попередньо узгодженим з начальником губернії та 
затверджений 24 січня 1889 року архієпископом Волинським і Житомирським Паладієм, а згодом 

                                                      
1 Устав Луцкого Крестовоздвиженского братства. (1888). Волынские епархиальные ведомости, часть 
оффициальная, 33, 860.  
2 Устав Архангело-Михайловского братства в г. Житомире, при церкви собора св. Архистратига Михаила 
(1906). Житомир: Волынская губернская типография, 10. 
3 Устав Иоанно-Богословского братства в с. Новомалин Острожского уезда. (1888). Волынские епархиальные 
ведомости, часть оффициальная, 27, 701-703. 
4 Отчет Кременецкого Богоявленского Св.-Николаевского Братства за 1885-86 гг. (1888). Волынские 
епархиальные ведомости, часть оффициальная, 7, 167. 
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11 січня 1899 р. знову були внесені доповнення до статуту1. В подальшому такі доповнення були 
здійснені Острозьким Кир ило-Мефодієвським братством2. 

Висновки. Організаційне оформлення православних братств на території Волинської губернії 
здійснювалося відповідно до законодавчих документів, виданих урядом Російської імперії. 
Основним документом, що регулював умови та принципи управління братств, були «Основні 
правила для заснування православних церковних братств». Формування статутів відбувалося 
на основі вказаного закону, а відтак створення та подальша їхня діяльність братств повинна була 
відбуватися згідно статутних приписів. У статутах прописувалися мета та завдання братств, склад та 
обов’язки членів ради братства, управління справами. 
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ACTIVITY OF YEVHEN KONOVALETS  
IN THE ORGANIZATIONS «SOKIL» AND «PROSVITA»  
IN 1909 – 1913 

In  the  history  of  Ukraine  and  Central‐Eastern  Europe,  Colonel  Yevhen  Konovalets  was  the 
organizer  of  divisions  of  the  national  liberation movement,  which  significantly  influenced  the 
historical processes. But before  that, he was a member of  the  societies  that  trained Ukrainian 
youth capable of work and struggle for national rights and freedoms. 
In this context, for the first time, Ye. Konovalets’ activities in Ukrainian organizations «Sokil» and 
«Prosvita», which brought up the national elite, was thoroughly investigated. Ye. Konovalets was 
a pupil of these organizations and, consequently, one of their members and leaders. 
Before  us,  there  is  a  person  who  at  the  age  of  18,  besides  learning  actively  engaged  in 
development  in  the  native  village  of  the  organization  «Sokіl»  and  readers’  organization 
«Prosvita». Ye. Konovalets had a good command of the situation and understood the problems 
in  ensuring  the  proper  functioning  of  these  societies.  He  was  public,  that  is,  he  constantly 
prepared reports on various topics and made them in the reading room of «Prosvita» in Zashkiv 
and  at  the  meetings  of  the  «Prosvita»  branch  named  after  M. Shashkevich  in  Lviv. 
Ye. Konovalets’  success  enabled  him  to  be  elected  to  the  executive  branch  of  the  «Prosvita» 
organization named after M. Shashkevich in Lviv. 
This gives us the opportunity to conclude that his further initiatives were the result of systematic 
and hard work on himself and with people. 
Keywords: Yevhen Konovalets, Zashkiv, «Prosvita», «Sokil». 

Постановка проблеми. За будь-якими процесами стоять люди, що були ініціаторами, 
організаторами, керівниками, виконавцями тощо. В історії України та Центрально-Східної Європи 
помітне місце займає полковник Євген Коновалець. Він відноситься до організаторів структур 
національно-визвольного руху, що суттєво впливали на історичні процеси. Але перед тим, він був 
членом товариств створених українськими громадсько-політичними силами Австро-Угорської імперії 
для виховання української молоді здатної до праці та боротьби за національні права та свободи. 

У цьому контексті вперше комплексно і ґрунтовно досліджено діяльність Є. Коновальця 
в українських організаціях «Сокіл» та «Просвіта». Крім того, він був частиною добре сформованої 
системи управління та розвитку в цих організаціях, що суттєво вплине в подальшому на створення 
нових національних структур – військове формування Січові стрільці, Українська військова 
організація, Організація українських націоналістів та інші. 

Досліджувана проблема тісно пов’язана з такими темами: український молодіжний рух 
напередодні Першої світової війни в Галичині; діяльність філії товариства «Просвіти» імені 
Маркіяна Шашкевича у Львові, що організовувала роботу читальнь у львівському повіті; розвитком 
мережі спортивно-руханкового товариства «Сокіл». 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У сучасній історіографії проблема окреслена 
назвою статті в загальних рисах розкрита в книзі «Євген Коновалець. Історія нескорених».1 Також 
                                                      
1 Хома, І. (2016). Євген Коновалець. Історія нескорених. Харків: Клуб сімейного дозвілля, 23-24.  
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окремі аспекти діяльності Є. Коновальця в товариствах «Сокіл» та «Просвіта» розкрито в статті 
«Громадська діяльність Євгена Коновальця на тлі українсько-польських відносин напередодні 
Першої світової війни»1. Передумови до діяльності в цих організаціях досліджено в статті про 
гімназійну освіту Є. Коновальця2. Заслуговує на увагу джерелознавча робота А. Сови, в якій він 
опублікував документи про участь Є. Коновальця в розвитку «Сокола» в рідному селі Зашків3. 

Метою статті є звернути увагу на те, що шлях Євгена Коновальця до полковника Січових 
стрільців, керівника УВО та ОУН, лежить, в тому числі, і через товариства «Сокіл» та «Просвіта», 
які суттєво вплинули на його становлення, як і він долучився в 1909 – 1913 рр. до їх розвитку. 

За час навчання в українській Академічній гімназії з 1901 до 1909 р. Євген Коновалець добре 
ознайомився з громадським життям українського студентства Львова. У червні 1909 р. завершивши 
навчання в гімназії вступає на факультет права і політичних знань Львівського університету. 

Є. Коновалець на час вступу восени 1909 р. в університет вже активно займався громадською 
роботою у рідному селі Зашків. З цього приводу, О. Зінкевич пише: «Вже в гімназії, – писав Є. 
Коновалець, – належав я до тайного гімназійного кружка, якого завданням було підготовляти своїх 
членів до громадської й освітньої праці серед нашого народу по селах. Під імпульсом саме тих 
плеканих у цьому кружку ідей я . . . вже від 6-ої кляси почав інтересуватися тими проблемами, які 
хвилювали тодішнє наше суспільство, зокрема виборчою реформою до віденського парляменту й 
галицького сойму, й уже тоді, в міру моїх сил, в часі святочних і літніх ферій почав я інтересуватися 
своїм власним селом, заходити до вже існуючої читальні «Просвіти» та читати там реферати»4. 

Є підстави вважати, що на участь Є. Коновальця в роботі «Просвіти», вплинув його дядько 
священник з села Малехів, що в декількох кілометрах від Львова і також неподалік від Зашкова, 
Володимир Коновалець. Він був одним із засновників філії «Просвіти» імені М. Шашкевича 
у Львові в 1900 р., яка повинна була забезпечувати розвиток читальнь у Львівському повіті. Батько 
Є. Коновальця був членом читальні «Просвіти» в Зашкові, але якоюсь особливою активністю не 
відзначався5. 

Перший відомий документ, що свідчить, про участь Є. Коновальця в громадському житті 
рідного села ще в гімназійні роки є лист, який він надіслав, від свого імені 14 червня 1909 р. 
із Зашкова старшині товариства «Сокіл» у Львові: «Високоповажний Пане! Прошу тому чоловікові, 
котрий принесе сей лист видати ленти. Заразом просив бим дуже передати через него брошуру 
«Пожарництво». Гроші на них передав я вже через Остапа Вахнянина. Загальні збори відбудуться 
в неділю. Прошу отже конче прислати відпоручників, котрі б перевели в неділю пожарний курс. 
Заразом просив бим передати там вже (друкований) готове повідомленє, яке треба буде вислати 
до Староства. Близших інформаций можете дістати у сего чоловіка, котрого як раз хочемо зробити 
головою «Сокола», а котрий є вже головою читальні».6 

Щодо участі Є. Коновальця в діяльності зашківської «Просвіти», то зі звіту за 1 січня 1909 – 
15 квітня 1910 р. слідує, що він не був членом управи читальні. Фігурує серед доповідачів 
на організованих читальнею просвітніх та навчальних заходах. Загалом за звітний період було 
організовано приблизно 15 заходів. Першим доповідачем зазначений Северин Левицький 
з доповіддю «Мазепа і його значення», другим Михайло Полянський «Про російську Україну», 
наступні п’ять доповідей виголосив Є. Коновалець: «Про значення товариства «Сокіл»», 
«Профспілковий рух взагалі і про значення спілки кредитової», «Про значення спілкового склепу», 
«Т. Шевченко і його значення для селянства», «Історія України-Руси (найдавніші часи)». Решта 

                                                      
1 Хома, І. (2018) Громадська діяльність Євгена Коновальця на тлі українсько-польських відносин напередодні 
Першої світової війни. Східноєвропейський історичний вісник. Дрогобич. Спеціальний випуск 3, 214-222. 
2 Хома, І. (2017) Гімназійна освіта Євгена Коновальця. Історико-культурні студії. Львів: Видавництво 
Львівської політехніки, 4, 87-93. 
3 Сова, А.О. (2006). Листування Євгена Коновальця зі старшиною товариства «Сокіл-Батько». Український 
визвольний рух. Львів, 8, 5-10. 
4 Зінкевич, О. (1974). Студентські роки Євгена Коновальця. Євген Коновалець та його доба. Мюнхен: 
Видання фундації ім. Євгена Коновальця, 89-90. 
5 Центральний державний історичний архів України в м. Львові (далі ЦДІА, м. Львів). Ф. 348, Оп. 1, 
Спр. 241 а, Арк. 19, 32 зв. 
6 Сова, А.О. (2006) Листування Євгена Коновальця зі старшиною товариства «Сокіл-Батько». Український 
визвольний рух. Львів, 8, 7; ЦДІА, м. Львів. Ф. 312, Оп. 1, Спр. 337, Арк. 3. 
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заходів, це були розмови на різні теми. Загалом, зашківська читальня мала 149 членів1. 
Активність Є. Коновальця була зосереджена на розвитку при читальні «Просвіти» товариств 

«Сокіл», «Сільський господар» та української кредитної спілки в Зашкові. 
Бачимо участь Є. Коновальця у відкритті оновленого приміщення читальні «Просвіти» 

в Зашкові, яку було засновано в 1900 р. Про це свідчить лист до головного відділу «Сокола», що був 
надісланий 2 листопада 1910 р. із Зашкова за підписом голови Г. Клюк та «справника» 
Є. Коновальця. Цим листом запрошували представників «Сокола» приїхати на урочистості з нагоди 
святкового освячення оновленої читальні «Просвіти». Захід було заплановано на 14 год 6 листопада 
1910 р. У листі зазначено, що в разі поганої погоди посвята не буде проводитись. Швидше за все, 
погода підвела2. 

Посвяту було перенесено на 19 листопада. У цьому листі, на адресу «Сокола» у Львові, стоїть 
вже печатка читальні «Просвіта» в Зашкові, керівником якої був отець Б. Єліяшевський, а 
секретарем Є. Коновалець3. 

22 січня 1911 р. Є. Коновалець повідомляв товариство «Сокіл» у Львові, що філія в Зашкові 
29 січня проводитиме загальні збори і просив прислати делегата. Керівником зашківського 
«Сокола» залишався Г. Клюк, а секретарем Є. Коновалець4. 

Отже, слідує, що він займав посади секретаря в двох організаціях у Зашкові. 
У 1911 р., ще однією помітною подією в зашківському «Соколі» за безпосередньої участі 

Є. Коновальця, стала посвята 3 вересня прапора. У листі до «Сокола» у Львові запрошували 
приїхати представників. В анонсі розміщеному в газеті «Діло», повідомлялось, що посвята 
супроводжуватиметься фестинами, де буде презентуватись пісня «Ой не ходи Грицю», запрошували 
свідомих українців з навколишніх сіл та інтелігенцію зі Львова. У листі Є. Коновалець підписаний, 
як старшина «Сокола» в Зашкові5. 

Останній раз у матеріалах товариства «Сокіл» у Зашкові Є. Коновалець згадується 7 березня 
1912 р. Йдеться про його лист до головного відділу «Сокола» у Львові, де він просить запровадити 
в зашківському осередку пожарні руханкові курси. Є. Коновалець повідомляє, що товариство має 
чотириколісні вогнегасники, але без відповідних приладів, які можна закупити. Традиційно, лист 
завершується вказанням, того, що до Зашкова ходить поїзд, а розклад руху дуже зручний6. 

Щодо діяльності в читальні «Просвіти», то на цей час Є. Коновалець був членом управи, 
займаючи посаду писаря. У звіті станом на 18 листопада 1911 р. записано, що читальня мала вже 
166 членів. Як і в попередньому звіті Коновалець записаний доповідачем рефератів. За звітний 
період ним було виголошено доповіді на такі теми: «Значення організації для нашого народу», 
«Кооперація», «Розвиток шкільництва приватного і його значення для нашого народу». Читальня 
провела захід до 100-ї річниці народження Маркіяна Шашкевича. Доповідачами, окрім Коновальця, 
був журналіст, поет і драматург Михайло Курцеба, а також представник від «Академічної громади», 
прізвище не вказано. У звіті наведена статистична інформація, яка демонструє, що читальня добре 
розвинена, щонеділі проводить зустрічі, має фінансові заощадження, члени сплачують внески, діють 
«Сокіл», «Сільський господар», господарсько-кредитна спілка, «Народний дім». Також зазначено, 
що поляки та євреї негативно ставляться до активності українців. Звіт підготовлений 
Є. Коновальцем7. 

Про те, що саме в ці роки Є. Коновалець більше часу приділяв громадській діяльності в селі, а 
не навчанню в університеті свідчить запис у «абсольвенті» про прослухані навчальні предмети 
в 1911/1912 рр. Так, у двох семестрах третього курсу, 1911/1912 н.р., Є. Коновалець прослухав 
тільки дві дисципліни – «Право католицького костелу та право маєтностей» Ч.3. (1 година) 
у професора В. Абрагама та «Про кодифікацію національного права» у професора Г. Рошковський 
(1 година). У свідоцтві про закінчення навчального закладу (абсольвент), записано, що курс «Право 

                                                      
1 ЦДІА, м. Львів. Ф. 348, Оп. 1, Спр. 2618, Арк. 1-2. 
2 Сова, А.О. (2006) Листування Євгена Коновальця зі старшиною товариства «Сокіл-Батько». Український 
визвольний рух. Львів, 8, 7; ЦДІА, м. Львів. Ф. 312, Оп. 1, Спр. 337, Арк. 8. 
3 ЦДІА, м. Львів. Ф. 312, Оп. 1, Спр. 337, Арк. 9. 
4 Там само, Арк. 10. 
5 Там само, Арк. 12. 
6 Там само, Арк. 13. 
7 ЦДІА, м. Львів. Ф. 348, Оп. 1, Спр. 2618, Арк. 3-4. 
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католицького костелу та право маєтностей» Ч.3 не зарахований. Це єдиний курс за 5 років навчання, 
що незарахований1. 

З цього приводу С. Шах пише, що «протягом цих двох років енергійному Є. Коновальцеві 
пощастило надзвичайно пожвавити діяльність читальні «Просвіти» в Зашкові і в сусідстві, 
зорганізувати перше в цій околиці гімнастично-пожежне т-во «Сокіл», поставити на ноги місцевий 
кооператив, а при ньому створити кооперативний споживчий склеп. Організував він для молоді 
сходини й свята з музикою й танцями – з синьо-жовтими декораціями»2. 

У списку читальнь «Просвіти» від 27 квітня 1912 р., що відносились до філії «Просвіти» імені 
М. Шашкевича у Львові, де подано інформацію про наявність інших українських товариств та 
організацій, зазначено, що в Зашкові є читальня, «Сокіл», «Сільський господар» та господарсько-
кредитна спілка. Головою читальні був священник Б. Єліяшевський. Серед тих, хто мав відношення 
до інших організацій, записано директора школи М. Коновальця, вчителів М. Мармаша, 
М. Гавронського та І. Прудеуса. Є. Коновалець в іншому списку записаний як член читальні 
«Просвіти» 3. 

Станом на квітень 1912 р., на тлі 61 читальні філії «Просвіти» імені М. Шашкевича у Львові, 
зашківський осередок поступався тільки Винникам. В осередках Львів – Підзамче, Гаї, Рясне, 
Скнилів, при читальні «Просвіти» діяли такі ж організації, що і в Зашкові. Активний осередок був 
у Ременові, де при читальні діяв «Сільський господар», а одними із сподвижників був батько Романа 
Сушка Кирило, а також родич Василя Беня Олекса Бень4. 

У звіті читальні «Просвіти» Зашкова за 4 березня – 16 травня 1912 р. Є. Коновальця серед 
членів управи немає, а також тих, хто виголошував реферати. Серед записів про доповідачів 
рефератів немає жодного запису. Посаду писаря займав Дмитро Вусович5. 

У звіті, що був підготовлений 6 січня 1913 р., Коновалець зазначений писарем. Однак, у кінці 
звіту є підпис голови читальні отця Б. Єліяшевського, а Є. Коновальця відсутній. Немає його і серед 
доповідачів рефератів. 

Натомість, починаючи з 1912 р. Є. Коновалець є помітним у роботі філії «Просвіти» імені 
М. Шашкевича м. Львова. Зокрема, 5 березня 1912 р. Євген, як представник читальні із Зашкова, був 
учасником звичайних зборів «Просвіти» імені М. Шашкевича. У протоколі засідання записано, що 
збори відкрив голова філії Є. Озаркевич, який звернув увагу на значення і розвиток філії, з огляду 
на інтенсивну працю поляків у селах навколо Львова. Продовжив розмову в цьому напрямі секретар 
Г. Микитей. Наступним вистув Є. Коновалець, який звернуся з прохання до секретаря, щоб той не 
витрачав часу на звіт про діяльність філії, з огляду на те, що звіт є надрукований і всі можуть 
прочитати. Започатковану дискусію підтримав В. Шухевич (дідо Р. Шухевича), у своєму виступі 
наголосив на бездіяльності української інтелігенції. Особливо було відзначено пасивність вчителів і 
необхідність запрошувати їх на засідання «Просвіти». 

Після цього, слово знову взяв Є. Коновалець, запропонувавши, щоб загальні збори доручили 
керівництву філії звернутись до всіх українських партій і товариств, що працюють у Львівському 
повіті. Метою, є вироблення спільної платформи для системної просвітньої діяльності в Львівському 
повіті. Також, Є. Коновалець запропонував, щоб керівництво провело аналіз, де було б визначено села 
з незадовільною просвітньою роботою. Після цього, зорганізуватись для пошуку шляхів вирішення 
складної ситуації. Також, Є. Коновалець запропонував і поступові кроки: 1) навести порядок 
із членськими внесками; 2) зробити точні статистичні дані; 3) організовувати частіше планові курси 
в різних місцевостях, з урахуванням місцевих потреб. Ця пропозиція була прийнята зборами6. 

Запис у протоколі свідчить, що Є. Коновалець був вже добре інтегрований в організаційне 
середовище філії «Просвіти», вільно володів ситуацією про стан справ та мав розуміння, як слід 
покращити роботу товариства в повіті. 

                                                      
1 Львівський обласний державний архів (ЛОДА). Ф.26, Оп.15, Спр. 456, Арк. 349 зв; ЛОДА. Ф. 26, Оп. 15, 
Спр. 146, Арк. 213. 
2 Шах, С. (1974). Молодість Є. Коновальця. Євген Коновалець та його доба. Мюнхен: Видання фундації ім. 
Євгена Коновальця, 63. 
3 ЦДІА, м. Львів. Ф. 348, Оп. 1, Спр. 241 а, Арк. 32 зв., 35. 
4 ЦДІА, м. Львів. Ф. 348, Оп. 1, Спр. 3568, Арк. 31 зв. ; ЦДІА, м. Львів. Ф. 348, Оп. 1, Спр. 241 а, Арк. 32-39 зв. 
5 ЦДІА, м. Львів. Ф. 348, Оп. 1, Спр. 2618, Арк. 5. 
6 ЦДІА, м. Львів. Ф. 348, Оп. 1, Спр. 3565, Арк. 45-50 зв.  
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На кінець 1912 р. – початок 1913 р. припадає поява Є. Коновальця в складі управління філії 
«Просвіти» імені М. Шашкевича. Під час звіту керівництва філії, що проходили 11 лютого 1913 р. 
Є. Коновалець з П. Бубелою представляли канцелярію1. 

19 березня, це була середа, відбулись загальні збори філії, на яких зібралось понад 200 членів. 
Збори відкрив голова Є. Озаркевич, який запросив у президію голову зашківської читальні отця 
Б. Єльяшевського, а секретарями також двох представників читальні в Зашкові Г. Хомин і 
М. Гавронського. Звіт філії представи секретар П. Бубела, а Г. Микитей його прокоментував. Після 
чого з рефератом на тему «Про просвітню акцію в місті Львові і повіті» виступив Є. Коновалець, а 
П. Бубела з рефератом на тему «Стан повіту і план дальшої акції»2. Ці збори також обрали делегатів 
на звичайні загальні збори товариства «Просвіти», що було заплановано на 8 квітня 1913 р. Серед 
них, отець В. Семків з села Миклашів, В. Бахор з села Вислобоки, отець Б. Єльяшевський з Зашкова, 
М. Підгірний з села Селиська, студент О. Когут, вчителька К. Малицька зі Львова, редактор 
М. Лозинський, отець О. Стефанович, доктор, учитель гімназії І. Крип’якевич, доктор, директор 
товариства «Земля» Альфред Говикович, професор В. Шухевич, студент Є. Коновалець та 
М. Творидло представник «Сільського господаря», всі зі Львова. 

На загальних зборах «Просвіти» 8 квітня 1913 р., Є. Коновалець присутній, як делегат від філії 
імені М. Шашкевича. Загалом, на зборах були присутні 13 членів головного відділу та 
89 представників від філій3. 

Після цього заходу, діяльність Є. Коновальця в читальні «Просвіти» в Зашкові, філії 
«Просвіти» імені М. Шашкевича у Львові не спостерігається. Натомість він продовжує активно 
працювати в управі «Українського студентського союзу», а особливо в IV національно-
демократичній секції союзу, керівником якої він став приблизно в квітня 1913 р.4 

Є підстави зробити висновок, що Є. Коновалець основи своєї організаційної діяльності заклав 
ще в студентські роки в товариствах «Сокіл» та «Просвіта», що були ключовими націєтворчими 
організаціями серед українців підданих Австро-Угорській імперії. Тобто, йдеться про те, як 
створювати, забезпечувати розвиток, залучати людей до спільної роботи, управляти тощо. 
Результати дослідження свідчать, що він пройшов шлях від члена первинних ланок – на рівні 
рідного села, до члена управи філії «Просвіти» ім. М. Шашкевича у Львові. 
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POLISH ARMED FORCES IN UKRAINE IN CONDITIONS 
OF CHANGING POLITICAL SYSTEM (1917-1918) 

The article shows the process of creating a Polish army in Russia after the bourgeois revolution 
of 1917‐1918. Polish military corps was situated in Ukraine. The formation of the Polish armed 
forces  was  supported  by  the  Polish  right‐wing  forces,  the  Russian military  command  and  the 
decision of the general congress of military Poles. When Bolsheviks came to power in Russia and 
the war between the UPR and Soviet Russia,  the Main Polish Military Committee declared the 
neutrality and non‐interference of the Polish Army into the political struggle in Russia. After the 
signing  of  the  Brest  Peace  and  the  creation  of  Hetmanate  of  P. Skoropadsky  in  Ukraine,  the 
occupational German military command disarmed the Polish Army. Soldiers and officers of the 
Polish Army left the territory of Ukraine. 
Keywords: Polish Army, Bolsheviks, UPR, Brest Peace, Hetmanate of Skoropadsky. 

Створення національної армії в умовах боротьби за державну незалежність є важливим етапом 
у формуванні свідомості народу та готовності політичних сил до нових умов життя. Поява 
польських збройних сил у роки Першої світової війни стало одним із факторів утворення незалежної 
польської держави. Започаткована після російської лютневої революції польська армія, була 
дислокована, здебільшого, на території України. Умови та обставини перебування, завдання, що 
стояли перед нею, змінювались в залежності від зміни влади і політичних сил в Росії, Україні та 
Польщі. 

Історіографія питанням утворення та функціонування польських збройних сил в Росії 
представлена спогадами учасників тих подій, зокрема Т. Голувко1, радянськими та польськими 
істориками – І. Белякевичем2, Я. Жепецьким3, А. Заторським4. На сучасному етапі питання 
створення і діяльності польської армії в Україні в 1917-1918 рр. стало предметом дослідження 
українського історика А. Папакіна5, польських істориків – М. Вжосека6, А. Мьодовського7, 
М. Куліка8. Автор ставить своїм завданням у статті з’ясувати вплив на існування польських 
збройних формувань в Україні, який справила зміна влади в Росії та в Україні в 1917-1918 рр. 

З початком Першої світової війни рух за створення польських збройних формувань відбувся 
в Австрійській і Російській імперіях. Так було започатковано існування в них польських збройних 

                                                      
1 Hołówko, T. (1931). Przez dwa fronty. Ze wspomnień emisariusza politycznego z 1918 r. Z Warszawy do Kijowa. 
Warszawa, 274. 
2 Белякевич, И. (1968). Из истории образования польских национальных формирований в составе русской 
армии во время первой мировой войны. Первая мировая война 1914–1918. Москва: Наука, 158-169. 
3 Rzepecki, J. (1966). Sprawa Legionu Wschodniego 1914 r. Warszawa: PWN, 224. 
4 Zatorski, A. (1971). Polska lewica wojskowa w Rosji w okresie rewolucji 1917-1918. Warszawa: KIW, 347. 
5 Папакін, А. (2012). Війська Польські. Польські військові формування колишньої російської армії в Україні 
(1917-1919). Тернопіль: Навчальна книга, 128. 
6 Wrzosek, M. (2013). Z dziejów zmagań politycznych i zbrojnych o niepodległość polski w latach 1908-1918. 
Białystok: Ekonomia i Środowisko, 300. 
7 Miodowski, A. (2004). Związki Wojskowych Polaków w Rosji (1917-1918). Białystok: Wydawnictwo i drukarnia 
PPHU, 203. 
8 Kulik, M. (2016). Polacy w armii rosyjskiej podczas I wojny światowej. Jak polacy przeżywali wojny światowe? 
Szczecin: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, 55-66. 
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формувань – легіонів. Знову актуальним це питання стало після російської лютневої революції 
у 1917 р. Формально підставою польського військового руху став наказ № 1 від 14.03.1917 р. На 
його підставі генерал М. Алексєєв видав 17.03.1917 р. «Тимчасове розпорядження про організацію 
влади в армії і на флоті, а 18.03.1917 р. військовий міністр А. Гучков оголосив наказ № 114. Ці два 
документи стали формальною підставою для створення Союзів військових поляків (Zwiazków 
Wojskowych Polaków) [881, s. 7]. 

Польські політичні сили, зокрема партія Національних демократів (ендеки), взяла активну 
участь у вирішенні цього питання. Вони планували виокремлення поляків у російській армії і 
утворення польської армії під російським командуванням. Ці плани мали на меті убезпечити 
військових поляків від огорнутої революційним впливом російської армії, наголошуючи на участі 
польської армії на стороні коаліційних держав на правах комбатантів. Польська армія розглядалася 
як один з головних осередків у створенні відроджуваної польської держави [883, s. 271]. Однак, ліві 
польські політичні сили – Соціал-демократична партія Королівства Польського і Литви (СДКПіЛ), 
ППС-лівиця та представники ліберально-демократичного табору виступали проти створення такої 
армії, солідаризуючись у цьому питанні з російськими більшовиками. 

Ідея створення польської армії була прихильно прийнята урядовими колами і 
Головнокомандуючим російськими військами. Військове міністерство згодилось на формування 
ІІ польської дивізії. З метою керівництва польськими корпусами у Петрограді в Генеральному штабі 
створена «Військова комісія для формування польських загонів» на чолі з командиром польської 
дивізії стрільців Т. Бильським1. 

Засаднича позиція щодо створення польської армії в Росії була прийнята на І загальному з’їзді 
військових поляків, який відбувся у Петрограді 8-22 червня 1917 р. На з’їзді були присутні 
374 делегати з вирішальним і 77 представників з дорадчим голосом, з них 228 солдат і 223 офіцери2. 
Організаторам з’їзду вдалося до мінімуму звести репрезентацію антивоєнної лівиці на з’їзді3. 
Засідання були дуже запальними і врешті привели до розділу, коли дві групи противників польського 
війська в Росії залишили засідання з’їзду. Вони утворили Головний військовий комітет лівиці4. 

Ті діячі, які складали вирішальну більшість учасників загального з’їзду військових поляків, 
висловились за утворення польських збройних сил. Через два дні вони утворили Головний 
польський військовий комітет (Naczelny Polski Komitet Wojskowy), який популярно називали 
Начполем5. До його складу увійшли: 2 генерали (Ян Яцина і Юзеф. Довбур-Муснцький), 
3 полковники, 1 підполковник, 6 капітанів, 7 хорунжих, 3 підпоручики, 3 лікарів, капелан і 
6 рядових. Головою цього 33-особового органу став мінський адвокат, хорунжий Владислав 
Рачкевич6. 

Остаточне рішення у цій справі прийняв головнокомандуючий російських військ генерал 
Л. Корнілов і 26.07.1917 р. на посаду керівника корпусу призначив Юзефа Довбур-Мусніцького7. 

Згідно з правилами, підготовленими Начполем, але затвердженими генералом Корніловим, 
І Польський корпус був призначений виключно для воєнних дій проти німецьких і австро-угорських 
військ. Він підпорядковувався верховному головнокомандуванню російської армії і був 
сформований як вища тактична ланка, штат якого передбачав 67 790 осіб. 

Озброєння і необхідні засоби мав забезпечувати російський уряд на 8 млн. руб. щомісячно, так 
як Королівство польське від 1831 р. брало участь у видатках, призначених на утримання російської 
армії8. 

                                                      
1 Uchwały zjazdu delegatów wojskowych polaków. (1917). Dziennik Kijowski, 109, 2. 
2 Белякевич, И. (1968). Из истории образования польских национальных формирований в составе русской 
армии во время первой мировой войны. Первая мировая война 1914–1918. Москва: Наука, 158-169. 
3 Najdus, W. (1967). Polacy w rewolucji 1917 r. Warszawa, 285. 
4 Dokumenty i materiały do historii stosunków polsko-radzieckich (1962). Warszawa: «Książka i wiedza», 1, 76. 
5 Wrzosek, M. (1998). Polskie formacje wojskowe w Rosji w latach 1917-1920. «Niepodległość i Pamięć». Polacy 
na Wschodzie. XVIII-XX wiek, 2 (11), 130. 
6 Najdus, W. (1967). Polacy w rewolucji 1917 r. Warszawa, 285. 
7 Zieliński, Z. (1998). Generał broni Jozef Dowbor-Muśnicki 1867-1937. «Niepodległość i Pamięć». Polacy 
na Wschodzie. XVIII-XX wiek. Warszawa, V, 2 (11), 144. 
8 Wrzosek, M. (1998). Polskie formacje wojskowe w Rosji w latach 1917-1920. «Niepodległość i Pamięć». Polacy 
na Wschodzie. XVIII-XX wiek, 2 (11), 131. 
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Після узгоджень і переговорів з розміщення І Польського корпусу він знаходився: І дивізія 
стрільців – Старий Бихів над Дніпром, ІІ дивізія стрільців – Зубцов під Ржевом, ІІІ дивізія 
стрільців – в Єльні під Смоленськом, полк Креховецьких уланів – Дукора під Мінськом, 
артилерійські одиниці – район Вітебська, запасна бригада – Дорогобуж під Вязьмою, інженерний 
полк – Дубровка біля Орші, штаб і тилові інституції були розміщені у Мінську. 

Після жовтневого перевороту, в умовах коли солдатські ради стали органами революційної 
влади в армії, комітети Військової лівиці перетворилися в організації, які співпрацювали 
з революційним, антивоєнним солдатським рухом в армії. Активну участь проявляли члени лівиці 
в акції демократизації і демобілізації армії, І Польського корпусу, а також створення перших 
польських відділів (революційних батальйонів) робітничо-селянської Червоної армії1. 

Більшість польських політичних сил об’єдналася у підтримці створення польської армії після 
більшовицького перевороту. 21.11.1917 р. відбулось засідання Головного військового комітету, 
на якому було визнано необхідним всім полякам відійти від внутрішньої боротьби, яка розпочалась 
серед російської демократії. 

На зібранні були присутні представники наступних політичних і суспільних угрупувань: 
1) Головного демократичного комітету (Naczelnego Komitetu Demokratycznego), 2) Блоку 
«Національної єдності» (Jedności Narodowej), 3) Польської ради міжпартійного об’єднання (Rady 
Polskiej «Zjędnoczenia Międzypartyjnego». Одностайно було прийнято ухвалу, яка передбачала 
якнайшвидше виділення поляків в окрему польську збройну силу. Визнавалось необхідним 
долучення збройних формувань до захисту і життя власних людей, що проживають на місцях їх 
розквартирування. У цьому вони повинні були спиратися на підтримку і взаєморозуміння 
з місцевими організаціями, утвореними польським суспільством. У цьому підписанти від усіх 
політичних сил готові надати польському військовому комітету повну підтримку2. 

Зміцнення справи створення польської армії різними політичним силами викликало плани 
створення ІІІ Польського корпусу. Конкретний проект сформування окремого польського корпусу 
в Україні, опрацьований Товариством польських військових знань у Києві за участю генерал-
поручика Міхаеліса, командира 29 російського корпусу виник ще 06.07.1917 р. Це військо мало би 
функціонувати на засадах екстериторіальності і в союзі з республіканською Росією взяти участь 
у боротьбі з німцями. Начполь, куди було подано проект не поспішав з його реалізацією. Тільки 
більшовицький переворот у жовтні 1917 р. підштовхнув до виконання справу організації польського 
війська. Начполь і місцеві Союзи військових поляків вирішили остаточно сформувати і т .зв. ІІ 
Польський корпус. Рішення про це приймали на місцевих з’їздах військових поляків 7 армії 
(Кам’янець-Подільський), 9 армії (Сучава), 4 армії і врешті на загальному з’їзді поляків 
Румунського фронту у Кишиневі – 02.12.1917. Було ухвалено виокремити всіх поляків з російської 
армії і об’єднати усіх бажаючих в Польському корпусі. Решта мала повернутися до краю, в чому їм 
мав допомагати Комітет військових поляків3. 

Роль безпосереднього організатора подальшої розбудови польського війська в Україні взяв 
на себе генерал Є. Міхаеліс. До реалізації цих завдань він приступив після укладення угоди 
з Начполем 12 грудня 1917 р.4. Міхаеліс мав діяти як головний інспектор Польських збройних сил 
в Україні і на волинському театрі воєнних дій Південно-західного фронту, а також на Буковині, 
в Бесарабії і на подільському театрі воєнних дій Румунського фронту5. 

Створювані відділи в Україні розквартирувалися в поміщицьких дворах і захищали їх, 
насамперед, від селян. Треба зазначити, що склад цих польських відділів був досить специфічний. 
Вступали до них багато вигнанців – солдат і офіцерів з полків, в яких переважали революційні 
настрої, змучені війною, солдати прагнули відпочинку6. Збройні формування користувалися 

                                                      
1 Zatorski, A. (1971). Polska lewica wojskowa w Rosji w okresie rewolucji 1917-1918. Warszawa: KIW, 8. 
2 Wojsko Polskie. (1917). Tygodnik Kresowy, 4, 1. 
3 Jabłoński, H. (1948). Polska autonomia narodowa na Ukrainie 1917-1918. Warszawa: Nakl. T-wa Miłośników 
Historii z zasiłku Ministerswa Oświaty, 77.  
4 Державний архів Київської області, Ф.1787, оп.1, спр. 14, арк. 13. 
5 Wrzosek, M. (1998). Polskie formacje wojskowe w Rosji w latach 1917-1920. «Niepodległość i Pamięć». Polacy 
na Wschodzie. XVIII-XX wiek, 2 (11), 132. 
6 Jabłoński, H. (1948). Polska autonomia narodowa na Ukrainie 1917-1918. Warszawa: Nakl. T-wa Miłośników 
Historii z zasiłku Ministerswa Oświaty, 78. 
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підтримкою місцевого населення, передусім польських землевласників, які підтримували 
військових. Взимку 1918 р. в Антонінах на Волині солдатам було надано 400 відбірних коней, сідла, 
фураж, зерно, вози, сукна на мундири й інші необхідні для війська речі. Крім того, на потреби армії 
збиралася готівка. Тільки в Староконстантинові зібрано 10.00 руб. 1. 

Ситуація змінилася в умовах українсько-російської війни, захопленні більшовиками 
Лівобережної України і встановленні там радянської влади. Істотною перешкодою, яка з’явилася 
незабаром в процесі формування польських військ, став конфлікт І Польського корпусу з радянськими 
владами. Цей конфлікт, підживлений активністю польських комуністів, розгорівся з того приводу, що 
генерал Довбур не хотів допускати до заснування в підлеглих йому військових формуваннях 
солдатських комітетів, що було потрактовано як заперечення згоди на демократизацію корпусу2. 

22.11.1917 р. Микола Криленко розіслав телеграми в усі штаби армій, в яких повідомляв, що 
призначений Верховним головнокомандуючим арміями і флотом Російської Республіки і закликав 
командний склад продовжувати виконувати всю поточну роботу3. Новий командир радянських 
збройних сил хорунжий М. Криленко розпорядився у другій половині грудня 1917 р. роззброїти 
солдат І Польського корпусу4. 

У грудні 1917 р. напередодні боротьби більшовиків з І польським корпусом до Л. Троцького 
була направлена делегація з проханням визнати існування польської армії, яка створювалася «тільки 
для відбудови держави, проти своїх ворогів». У декларації вони давали 4 гарантії, що не будуть 
виступати проти демократії. Однак, це не допомогло уникнути боротьби5. Наказ М. Криленка від 
22.01.1918 р. давав розпорядження польським солдатам негайно залишити місця їх розташування і 
бути готовими боротися разом з російськими військами. Командир Польського корпусу Довбур-
Мусніцький оголошувався поза законом і визнавався ворогом революції. Всіх офіцерів, взятих 
зі зброєю в руках, наказано негайно на місці піддавати революційному суду, а у випадку опору 
розстрілювати на місці без суду. Селянам Могильовської губернії пропонувалось розправлятися 
з насильниками на власний розсуд6. 

В дійсності дійшло до роззброєння тільки деяких польських відділів, а деякі з них опанували 
на тиждень пізніше твердиню Бобруйськ, що стала головною базою військ корпусу. Відділи, 
розміщені у Бобруйську і в передмістях були, однак, оточені щораз тіснішим кордоном 
більшовицьких збройних сил, з якими йшли тяжкі бої 7. 

Початково Польський корпус був залежний від російських влад, але швидкий розвиток 
подій – революція і прихід до влади більшовиків, їх ворожі наміри, постійні претензії і зачіпки 
змусили генерала Довбура 27.02.1918 р. надіслати новій владі – Народному комісаріату ультиматум, 
в якому стверджувалось, що військо, яким він керував, це армія Польської держави, незалежна від 
російського уряду, яка не буде боротися ні на стороні білих, ні червоних, буде зберігати 
нейтральність і йти до Польщі8. 

Відносини дружнього нейтралітету, підтверджені спеціальним договором, що гарантував цим 
військам повний нейтралітет на визначеній для них території між урядом УНР і польськими 
військами підтверджувався також Польським виконавчим комітетом на Русі, який репрезентував 
польське суспільство в Україні9. Польський комітет м. Житомира приєднався до відозви Начполю 
про нейтральність польських військ в політичній боротьбі і закликав польське населення зберігати 
спокій і нейтральність у політичній боротьбі інших народів, що проживають у краї10. 
                                                      
1 Kossak-Szczucka, Z. (1922). Pożoga. Wspomnienia z Wołynia. 1917-1919. Kraków, 87. 
2 Wrzosek, M. (1998). Polskie formacje wojskowe w Rosji w latach 1917-1920. «Niepodległość i Pamięć». Polacy 
na Wschodzie. XVIII-XX wiek, 2 (11), 132.  
3 Державний архів Київської області, Ф.1787, оп.3, спр. 26, арк.13. 
4 Wrzosek, M. (1998). Polskie formacje wojskowe w Rosji w latach 1917-1920. «Niepodległość i Pamięć». Polacy 
na Wschodzie. XVIII-XX wiek, 2 (11), 132. 
5 Archiwum Narodowe w Krakowie, z. 29, sygn. 530/1.1, k. 163. 
6 Крыленко о поляках. (1918). Волынь, 39, 3.  
7 Wrzosek, M. (1998). Polskie formacje wojskowe w Rosji w latach 1917-1920. «Niepodległość i Pamięć». Polacy 
na Wschodzie. XVIII-XX wiek, 2 (11), 133.  
8 Zieliński, Z. (1998). Generał broni Jozef Dowbor-Muśnicki 1867-1937. «Niepodległość i Pamięć». Polacy 
na Wschodzie. XVIII-XX wiek. Warszawa, V, 2 (11), 145.  
9 Поляки и украинские власти. (1918). Волынь. 72, 1. 
10 Stosunek wojsk polskich do wojny kijowskiej. (1918). Tygodnik Kresowy, 12, 9. 
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У другій декаді лютого 1918 р. ситуація І Польського корпусу стала дуже важкою і генерал 
Довбур прийняв рішення визнати зверхність Регентської ради1. Однак, такий намір виявився 
нереальним, бо Рада не мала відповідних повноважень. Тим часом, в умовах окупації України 
польськими і австро-угорськими військами після підписання Брестського миру між УНР і 
центральними країнами, дійшло до залежності корпусу від німецьких військових влад на підставі 
договору, підписаного 26.02.1918 р. у Бобруйську. Корпус одержав можливість існування 
у 6 білоруських повітах. Однак формальна незалежність і гарантована нейтральність мала 
ілюзорний характер2. 

Найпершим німецьке командування поставило під сумнів існування І Польського корпусу. 
Договір передбачав, що ген. Довбур повинен звільняти по 1000 солдат щомісячно. 21.05.1918 р 
несподівано від керівництва німецької 10 армії генерала Германа фон Ейхгорна надійшов проект 
нового договору, в якому в ультимативній формі передбачалась демобілізація І Польського корпусу, 
який мав 23.600 офіцерів і солдат у трьох кадрових стрілецьких дивізіях. Генерал Довбур, 
розуміючи значну перевагу німецьких військ підписав згоду на німецький диктат. 22.05.1918 р. 
на ультиматум військових німецьких влад корпус було розпущено з гарантіями. Процес 
демобілізації тривав до 08.07.1918 р.3. 

Доля ІІ Польського корпусу була іншою. З 18.02.1918 р. вглиб України просувалися німецькі 
війська, а 28.02.1918 р. і австро-угорські війська. 05.03.1918 р. Румунія підписала з Німеччиною і 
Австро-Угорщиною мирний договір і солдатам корпусу грозило роззброєння, а легіоністам – 
військові суди. Було прийняте рішення, що ІІ Польський корпус разом з ІІ бригадою Легіонів під 
командуванням генерала Галлєра буде відходити на схід, поза окупаційну сферу німецьких і австро-
угорських військ. Вихід ІІ Польського корпусу з-над Дніпра розпочався 08.03.1918 р., а два дні 
пізніше відбулась внутрішня реорганізація корпусу, який налічував 6,5 тис. солдатів і було прийнято 
рішення залишитись на Поділлі. 

Після підписання Брестського миру і повернення української влади до Києва новим 
військовим міністром УНР став О. Жуковський, який негативно сприймав перебування польських 
військ на території України. Це ставлення посилювалося також збройними конфліктами між 
українськими селянами та польськими військовими загонами, що було викликано складною 
продовольчою ситуацією4. Українська влада звернулася до командування німецьких військ 
в Україні за допомогою. Внаслідок переговорів між трьома сторонами 04.04.1918 р. було 
підписано угоду, за якою польські збройні формування відходили на північ Чернігівщини. Однак, 
через зміну політичної кон’юктури, договір не було реалізовано і передислокація не відбулася. 
У середині квітня між підрозділами 3-го Польського корпусу і селянами відбулись криваві 
конфлікти. Тому 19.04.1918 р. військовий міністр О. Жуковський і міністр внутрішніх справ 
М. Ткаченко внесли на розгляд уряду питання про роззброєння польських військових формувань 
в Україні5. 

ІІ корпус зупинився під Каневом 01.05.1918 р. У ньому налічувалось 651 офіцер і 
6267 рядових. Він зайняв позицію ведення оборони або ж продовження подальшого походу. У цій 
позиції зупинки на відпочинок і прийняття рішення, корпус був оточений німецькою тактичною 
групою генерала Зєргольда, який 06.05.1918 р. поставив генералу Галлєру ультиматум складення 
зброї впродовж 3 годин. Відхиливши вимогу, сили корпусу були приведені у бойову готовність. 
Після тригодинного бою була підписана капітуляція полковником Е. Погожевським і капітаном 
Т. Маліновським6. 

                                                      
1 Державний архів Київської області, Ф.1787, оп.1, спр. 7, арк. 14. 
2 Wrzosek M. (1998). Polskie formacje wojskowe w Rosji w latach 1917-1920. «Niepodległość i Pamięć». Polacy 
na Wschodzie. XVIII-XX wiek, 2 (11), 133.  
3 Wrzosek M. (1998). Polskie formacje wojskowe w Rosji w latach 1917-1920. «Niepodległość i Pamięć». Polacy 
na Wschodzie. XVIII-XX wiek, 2 (11), 136. 
4 Wrzosek M. (1998). Polskie formacje wojskowe w Rosji w latach 1917-1920. «Niepodległość i Pamięć». Polacy 
na Wschodzie. XVIII-XX wiek, 2 (11), 136.  
5 Папакін, А. (2012). Війська Польські. Польські військові формування колишньої російської армії в Україні 
(1917-1919). Тернопіль: Навчальна книга, 128.  
6 Wrzosek, M. (1998). Polskie formacje wojskowe w Rosji w latach 1917-1920. «Niepodległość i Pamięć». Polacy 
na Wschodzie. XVIII-XX wiek, 2 (11), 
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25.05.1918 р. генерал-поручик Осінський видав наказ, за яким була створена Ліквідаційно-
ревізійна комісія, що мала на меті ліквідацію Польських збройних сил в Україні. З метою легалізації 
цієї Комісії він звернувся до гетьмана України П. Скоропадського з метою з’ясування зобов’язань 
польських військ на час їх перебування в межах України1. 

На вимогу австро-угорських військ польські військові формування 9-10.06.1918 р. були 
доведені до повного роззброєння. Значна частина солдатів, більше, ніж половина всього особового 
складу, змогла втекти під час перевезення до обозів полонених або розпорошилась після битви. 
Після битви генерал Галлєр був вивезений з району Канева військовим чиновником Є. Гатавсом, 
який був комендантом санітарної колони ІІ Польського корпусу2. 

Таким чином, створення польських збройних сил в Росії після лютневої революції 1917 р. і 
дислокованих в Україні було ініціативою правих польських політичних сил. Проти їх існування 
виступили польські соціал-демократи, ППС-лівиця і початково представники ліберально-
демократичного табору, ґрунтуючись на хибних вказівках з центру. Рішення про створення 
польської армії в Росії було прийнято на загальному з’їзді військових поляків і підтримане 
російським військовим командуванням. Перший польський корпус розташовувався в Україні, потім 
у районі Бобруйська. ІІ польський корпус сформовано на базі військ Румунського фронту, що 
розміщувався в районі Канева і ІІІ – на Правобережній Україні. Більшовицький переворот і війна 
Української Народної Республіки з Радянською Росією змінили становище польських збройних сил 
в Україні. Для визначення свого статусу в цих умовах керівництво польської армії оголосило 
нейтралітет і не брало участі у політичній і збройній боротьбі, що тривала в Росії. Однак, не вдалося 
уникнути конфлікту з більшовицьким командуванням російської армії. Ситуація загострилася після 
підписання Брестського миру і окупацією України німецькими і австро-угорськими військами. 
Домовленості про нейтралітет між УНР і польською армією були порушені з ініціативи німецьких 
військ вже в Українській державі гетьмана Павла Скоропадського. За наказом німецького 
командування польські військові формування були роззброєні і припинили існування. Частина 
солдат із розформованого війська повернулася в Королівство Польське, частина через схід Росії 
дісталася Франції, де була створена польська армія. 

References: 

1. Hołówko T. (1931). Przez dwa fronty. Ze wspomnień emisariusza politycznego z 1918 r. Z Warszawy do Kijowa. 
[Through two fronts. From the memories of a political emissary from 1918. From Warsaw to Kiev]. Warsaw, 274. 
[in Polish] 

2. Beljakevich, I. (1968). Iz istorii obrazovanija pol’skih nacional’nyh formirovanij v sostave russkoj armii vo vremja 
pervoj mirovoj vojny. [From the history of the formation of the Polish national formations in the Russian army 
during the First World War] Pervaja mirovaja vojna 1914–1918. Moscow: Nauka, 158-169. [in Russian]. 

3. Rzepecki J. (1966). Sprawa Legionu Wschodniego 1914 r. [The case of the Eastern Legion in 1914.]. Warsaw: 
PWN. [in Polish]. 

4. Zatorski, A. (1971). Polska lewica wojskowa w Rosji w okresie rewolucji 1917-1918. [Polish military left in Russia 
during the 1917-1918 revolution.] Warsaw: KIW. [in Polish]. 

5. Papakin, A. (2012). Viiska Polski. Polski viiskovi formuvannia kolyshnoi rosiiskoi armii v Ukraini (1917-1919). 
[Polish troops. Polish military formations of the former Russian army in Ukraine (1917-1919)]. Ternopil: 
Navchalna knyha. [in Ukrainian]. 

6. Wrzosek, M. (2013). Z dziejów zmagań politycznych i zbrojnych o niepodległość polski w latach 1908-1918. 
[From the history of political and armed struggles for Polish independence in 1908-1918]. Białystok: Wydaw. 
Ekonomia i Środowisko. [in Polish]. 

7. Miodowski, A. (2004). Związki Wojskowych Polaków w Rosji (1917-1918). [Relations of Military Poles in Russia 
(1917-1918)]. Białystok: Wydawnictwo i drukarnia PPHU. [in Polish]. 

8. Kulik, M. (2016). Polacy w armii rosyjskiej podczas I wojny światowej. [Poles in the Russian army during 
the First World War] Jak polacy przeżywali wojny światowe? [How Poles lived through world wars?]. Szczecin: 
Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, 55-66. [in Polish]. 

9. Uchwały zjazdu delegatów wojskowych polaków. [Resolutions of the delegates of military Poles]. (1917). 
Dziennik Kijowski, 109, 2. [in Polish]. 

10. Najdus, W. (1967). Polacy w rewolucji 1917 r. [Poles in the 1917 revolution]. Warsaw. [in Polish]. 
                                                      
1 Державний архів Київської області, Ф.1787, оп.1, спр. 15, арк. 32. 
2 Wrzosek, M. (1998). Polskie formacje wojskowe w Rosji w latach 1917-1920. «Niepodległość i Pamięć». Polacy 
na Wschodzie. XVIII-XX wiek, 2 (11), 139. 



ISSN 2533‐4816 EVROPSKÝ FILOZOFICKÝ A HISTORICKÝ DISKURZ 

 30

11. Dokumenty i materiały do historii stosunków polsko-radzieckich. [Documents and materials for the history 
of Polish-Soviet relations]. (1962). Warsaw: Książka i wiedza, 1. [in Polish]. 

12. Wrzosek, M. (1998). Polskie formacje wojskowe w Rosji w latach 1917-1920. [Polish military formations in 
Russia in the years 1917-1920]. «Niepodległość i Pamięć». Polacy na Wschodzie. XVIII-XX wiek, 2 (11), 127-142. 
[in Polish]. 

13. Wojsko Polskie. [Polish Army]. (1917). Tygodnik Kresowy, 4, 1. [in Polish]. 
14. Zieliński, Z. (1998). Generał broni Jozef Dowbor-Muśnicki 1867-1937. [General Jozef Dowbor-Muśnicki 1867-

1937]. «Niepodległość i Pamięć». Polacy na Wschodzie. XVIII-XX wiek. Warsaw, V, 2 (11). 143-158. [in Polish]. 
15. Jabłoński, H. (1948). Polska autonomia narodowa na Ukrainie 1917-1918. [Polish national autonomy in Ukraine 

1917-1918]. Warsaw: Nakl. T-wa Miłośników Historii z zasiłku Ministerswa Oświaty. [in Polish]. 
16. Derzhavnyi arkhiv Kyivskoi oblasti [State archive of the Kyiv region], f.1787, op.1, spr. 14, 29 ark. [in Ukrainian]. 
17. Kossak-Szczucka, Z. (1922). Pożoga. Wspomnienia z Wołynia. 1917-1919. [Conflagration. Memories from Volyn. 

1917-1919]. Kraków. [in Polish]. 
18. Derzhavnyi arkhiv Kyivskoi oblasti [State archive of the Kyiv region], f.1787, op.3, spr. 26, 56 ark. [in Ukrainian]. 
19. Archiwum Narodowe w Krakowie [National Archives in Krakow], z. 29, sygn. 530/1.1, k. 163. [in Polish]. 
20. Krylenko o poljakah [Krylenko about the Poles]. (1918). Volyn’. 39, 3. [in Russian]. 
21. Derzhavnyi arkhiv Kyivskoi oblasti [State archive of the Kyiv region], f.1787, op.1, spr. 7, 27 ark. [in Ukrainian]. 
22. Poljaki i ukrainskie vlasti [Poles and Ukrainian authorities]. (1918). Volyn’, 72, 1. [in Russian]. 
23. Stosunek wojsk polskich do wojny kijowskiej. [Attitude of the Polish army to the Kyiv war]. (1918). Tygodnik 

Kresowy, 12, 8. [in Polish]. 
24. Derzhavnyi arkhiv Kyivskoi oblasti [State archive of the Kyiv region], f.1787, op.1, spr. 15, 59 ark. [in Ukrainian]. 



EUROPEAN PHILOSOPHICAL AND HISTORICAL DISCOURSE • Volume 4 Issue 4 2018 

 31

SOURCE STUDIES AND HISTORIOGRAPHY 

Наталія Радченко, к. і. н. 
Ужгородський національний університет, Україна 

ДЖЕРЕЛА СТАТИСТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ  
З ІСТОРІЇ РОЗВИТКУ КРЕДИТНИХ УСТАНОВ 
УКРАЇНИ (1873-1918): ВИДАННЯ КОМІТЕТУ  
З’ЇЗДУ ПРЕДСТАВНИКІВ АКЦІОНЕРНИХ БАНКІВ 
КОМЕРЦІЙНОГО КРЕДИТУ 
Nataliia Radchenko, PhD in History 
Uzhgorod National University, Ukraine 

THE SOURCES OF STATISTICAL INFORMATION  
ON THE HISTORY OF DEVELOPMENT OF CREDIT 
INSTITUTIONS IN UKRAINE (1873-1918): THE EDITION  
OF THE COMMITTEE OF REPRESENTATIVES  
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The article contains a complex of sources of statistical  information on the development of  the 
credit institutions in Ukraine in the second half of the nineteenth and early twentieth centuries. 
As a result of the analysis of organization and processing of statistical  information in statistical 
sources,  there were  several main groups considered. Statistical materials were published on a 
periodic  basis  and  as  one‐time  publications,  presented  as  statistical  reference,  spreadsheets, 
compilations,  yearbooks,  periodicals.  The  main  sources  of  information  were  statistical 
collections, which were general, sectoral, and thematic. 
Among  the  most  interesting  statistical  sources,  there  are  publications  of  the  Committee  of 
Representatives  of  Joint‐Stock  Commercial  Credit  Banks.  After  all,  due  to  the  activities  of  this 
Committee, a large part of the balance sheet of the credit institutions of this period, in particular 
banking, was processed and brought together. 
Keywords: statistics, historical source, credit, credit institutions, small credit institutions. 

Злам епох чи перехідний етап – закінчення ХІХ і початок ХХ століття. Дуже складно 
не провести відразу паралель з іншим більш сучасним зламом – закінчення ХХ і початок ХХІ століття. 
Аналогія стає все відчутнішою коли розумієш, що змінилися не лише цифри відліку часу, подібність 
випливає перш за все із характеру змін яке переживало суспільство. І якщо Україна у складі Російської 
імперії рухалася від кріпосницької (напівфеодальної) економіки до капіталістичної (індустріальної), то 
сучасна Україна уже понад 25 років намагається перейти від радянської соціалістичної системи 
до розвинутої ринкової економіки. Одним із основних об’єктів реформування у обидві епохи стала 
кредитно-фінансова система, що представляє собою три взаємопов’язані ланки – центрального банку, 
комерційних банків та спеціалізованих кредитно-фінансових інститутів. Надто схожими були 
процеси, які відбувалися у кредитно-фінансовій системі ХІХ ст. на зміни в українській економіці  
1990-х років. Реформування несло із-з собою й інші спільні явища, здебільшого пов’язані зі спробами 
швидкого збагачення та «запамороченням» голови від відкритих можливостей. І у минулому і 
у сучасності спостерігаємо такі явища як активну участь банків у біржовій грі, так звані «біржові 
лихоманки», створення «кишенькових» банків, обтяження банківського портфеля акціями 
підприємств. Звичайно не було абсолютної схожості процесів, кредитно-фінансова система Російської 
імперії ХІХ ст. містила чимало обмежень діяльності за релігійною ознакою. Та й загалом державна 
політика була більш активною, а іноді не виключала й методів прямого втручання до сфери 
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кредитування. Існувала більш широка мережа державних кредитних установ. Переосмислення саме 
змісту економічних відносин, досвід функціонування цієї системи є важливими для сучасної 
Української держави. Економічні реформи якої вже більше 20 років не можуть привести до побудови 
стабільної економіки, справити позитивний вплив на економічний процес для підвищення його 
ефективності. Отже, питання економічного розвитку України другої половини ХІХ – початку ХХ ст. 
займають важливе місце у сучасній історичній науці. 

Особливістю дослідження історії розвитку фінансово-кредитних установ є те, що їхні 
висновки базуються на статистичних даних. А отже, важливою складовою роботи з вивчення 
джерел з історії розвитку кредитно-фінансової сфери України другої половини ХІХ – початку 
ХХ ст. є аналіз статистичної інформації. Багатий та різноманітний матеріал, отриманий у результаті 
проведення різними організаціями багаточисельних статистичних досліджень привернув увагу 
багатьох дослідників, до нього у своїх дисертаційних дослідженнях зверталися О.М. Краснікова1, 
В.В. Шевченко2, І.Е. Новікова3, В.Д. Терещенко4, М.Г. Казьмирчук,5 В.М. Власенко6 та інші. 

Необхідно зазначити, що до 1860-х рр. статистика у Російській імперії була представлена 
переважно у статистичних додатках до губернаторських звітів. Новий етап у її розвитку почався 
у 1860 р. із утворенням Центрального Комітету статистики. Згідно положення новоутворена 
установа мала виконувати наступні завдання: збір, перевірка, обробка щорічних даних місцевих 
комітетів; розробка статистичних даних, які надавалися іншими відомствами на основі визначеній 
Статистичним комітетом; передача статистичної інформації іншим відомствам; різноманітні разові 
статистичні роботи, що виконувалися за дорученням міністра внутрішніх справ. Через деякий час 
з’явилися земські статистичні бюро. Наприкінці ХІХ – на початку XX ст. у статистиці отримав 
поширення метод перепису. В цей час збором, обробкою та публікацією статистичної інформації 
займалися не лише державні інституції та земства, але й акціонерні товариства та кредитно-
фінансові установи.7 Таким чином, статистичні джерела другої половини ХІХ – початку ХХ ст. 
за способом організації та обробки статистичної інформації можна розділити на п’ять груп: 
статистика Центрального статистичного комітету; відомча статистика; губернська та земська 
статистика; неофіційні статистичні видання Саме видавнича діяльність останніх й стала предметом 
нашого дослідження. Отже, метою статті є аналіз інформаційного потенціалу видань Комітету з’їзду 
представників акціонерних банків комерційного кредиту при висвітленні діяльності кредитних 
установ України другої половини ХІХ – початку ХХ ст. 

Перше зібрання Комітету з’їзду представників акціонерних банків комерційного кредиту 
відбулося у 1873 році. Його головою було обрано керівника Державного банку Євгенія 
Івановича Ламанського, який на відкритті з’їзду оголосив серед основних задач новоствореної 
організації формування почуття довіри у клієнтів по відношенню до комерційних банків, боротьбу 
із зловживаннями у банківській сфері, прийняття єдиної форми звітності, регламентацію 
взаємовідносин банків та їхніх регіональних відділень, вироблення принципів співпраці 
з Державним банком. У 1898 році до Комітету приєднався З’їзд представників товариств взаємного 
кредиту, на ІІ З’їзді якого було прийнято рішення щодо створення при Комітеті особливого бюро 
для редагування та публікації трудів З’їзду. Цей з’їзд також очолював Є. І. Ламанський, що 
за думкою сучасників і послугувало головною причиною їхнього приєднання, не реальні причини, а 
те, що Є. І. Ламанський та А. К. Голубєв приймали живу участь у З’їздах представників товариств 
взаємного кредиту. У 1903 році на ІІ З’їзді представників акціонерних банків комерційного кредиту 
                                                      
1 Краснікова, О. (1999). Фінанси та кредит у сільському господарстві Лівобережної України епохи вільного 
підприємництва (1861-1917 рр.). Київ: КНУ, 17.  
2 Шевченко, В. (2010). Приватна банкірська діяльність на території Південної України ХІХ – початку ХХ ст. 
Київ: НАН України; Інститут історії України, 266. 
3 Новікова, І. (2009). Розвиток банківської системи України в умовах становлення ринкового господарства 
(друга половина ХІХ – початок ХХ ст.). Київ: КНУ, 235. 
4 Терещенко, В. (2006). Роль іпотечних банків у проведенні столипінської аграрної реформи в Україні (1906-
1916 рр.). Черкаси: Черкаський національний ун-т ім. Богдана Хмельницького, 20. 
5 Казьмирчук, М. (2007) Соціальна діяльність ломбардів під російської України (1886 – 1917 рр.). Київ: КНУ, 20.  
6 Власенко, В. (1998) Кредитна кооперація лівобережної України другої половини ХІХ – початку ХХ ст. 
Харків, ХДУ, 22.  
7 Данилевский, И. (1998). Источниковедение: Теория. История. Метод. Источники российской истории. 
Москва: Российский государственный гуманитарный университет, 429. 
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оголосили про продовження діяльності Комітету та його головою було обрано – О.Ф. Мухіна 
(у 1902 році помер Є. І. Ламанський). В червні 1916 року відбувся ІІІ З’їзд, на якому було прийнято 
нове Положення про з’їзди та їхні постійні органи, яким був і Комітет. 24 травня 1917 року головою 
Комітету було обрано члена правління Петроградського Міжнародного банку 
І. О. Вишнеградського. Комітет діяв до початку 1918 р. після чого був розпущений1 

Одним із головних ітогів діяльності Комітету була публікація фінансової статистики. Саме 
завдяки його діяльності було опрацьовано та зведено воєдино велику частину балансової звітності 
кредитних установ, перш за все банкової. За кожен рік збиралася інформація за чотирма 
напрямками: 

 щомісячні баланси за кожен рік, із зазначенням кожного банку окремо; 
 зведені баланси (щомісячні таблиці, із включенням інформації по усім банкам); 
 «Звіт по операціям…», який включав зведену відомість, обороти банків при цьому були 

зведені до єдиної таблицю; 
 зведений рахунок прибутків та витрат, який робився за методикою І. І. Кауфмана. 
Різниця між першими двома таблицями полягала у тому, що перша зручна для розрахунку 

середньорічних показників, а друга – для порівняння даних по окремим банкам. Для підготовки цих 
матеріалів банки заповнювали певний формуляр, якщо щось у поданні інформації зі сторони банку 
викликало питання то у публікації ставився знак «?» 

За періоди 1874 – 1881 рр., 1894 – 1900 рр., 1911 – 1915 рр. банківська статистика повністю 
зведена в статистичні публікації. Це насамперед «Отчет по операциям акционерных банков 
коммерческого кредита за 1874 – 1876»; «Сводные балансы Акционерных коммерческих банков» 
з 1895 – 1914 рр. щомісячно; «Отчет русских акционерных коммерческих банков. 1913 – 1916 гг.»; 
«Сводный баланс Акционерных банков коммерческого кредита, действующих в России, 1895 – 
1917 гг.»; «Учетно-ссудные операции акционерных коммерческих банков: 1901 – 1910 гг.», 
«Сводный баланс обществ взаимного кредита, действовавших в России на 1895 – 1910 гг.» та 
«Статистика краткосрочного кредита. Операции акционерных банков коммерческого кредита» (Т.1. 
1894 – 1900 рр.; Т. 2. 1901 – 1908 рр.; Т. 3. 1909 р.). 

Під егідою Комітету публікувалися і неперіодичні видання, як-то «Акционерное дело 
в России» (1897 р.), перший том якого включав інформацію про комерційні, земельні банки та 
страхові товариства, а другий том містив статистику акціонерних підприємств. Значні статистичні 
дані з тенденцій розвитку кредитно-фінансової системи містять наступні випуски Комітету: 
«Текущие счета, вклады и задолженности коммерческих банков: 1901 – 1910 гг.», «Русские 
акционерные коммерческие банки» (1912 – 1914 рр.), «Деятельность русских акционерных 
коммерческих банков в цифровых данных» (1912 – 1914 рр.), «Русские банки: Справочные и 
статистические сведения о всех действующих в России государственных, частных и общественных 
кредитных учреждениях» (1896, 1897, 1899, 1908 рр.), «Русские банки: Полный перечень городов и 
селений, в коих находятся государственные, общественные и частные кредитные учреждения и их 
филиальные отделения» (1912 р.). 

Комітет публікував збірник «Ежегодник русских кредитных учреждений», виходив він під 
редакцією І. Г. Ігнатенка з 1877 по 1886 роки. За словами редактора: «... выпуск обнимает собою все 
отрасли кредита в России, отличаясь, кроме того, большею полнотою сведений, а также сложностью 
и разносторонностью разработки».2 Всього було надруковано 4 випуски. Так, інформаційна 
структура видання за 1878 рік включала в себе розділи: 

1. Державні кредитні установи (в тому числі, Київської, Одеської і Харківської контор Державного 
банку та наступних його відділень: Житомирського, Кам’янець-Подільського, Катеринославського, 
Миколаївського, Полтавського, Севастопольського, Херсонського). Розкривається діяльність установ 
за наступними напрямками: середні цифри місячного обороту (прибутки та витрати); дані по операціям 
з векселями та строковими паперами; суми позик під державні відсоткові папери; суми позик під товар; 
дані про відсоткові папери, що належать банку; суми вкладів; рух кредитних білетів; дані по перевідним 
операціям банків; активні та пасивні операції.3 

                                                      
1 Российский государственный исторический архив. Ф. 1533, оп. 1, спр. 22, 429 арк. 
2 Иващенко И. (1882) Ежегодник русских кредитных учреждений. 1878 г. Санкт-Петербург: И.С. Леви, 2, 1. 
3 Там само, 3-50. 
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2. Міські громадські банки (Катеринославський, Маріупольський, Кременчуцький, 
Переяславський, Керченський, Мелітопольський, Слов’яносербський, Севастопольський, 
Феодосійський, Куп’янський, Херсонський, Миколаївський, Чернігівський, Глухівський). Їхня 
діяльність подана у зведеній таблиці за показниками: каса; поточний рахунок; облікові операції; 
облік торгівельних зобов’язань; балансові кредити; строкові займи під заставу; банківські цінні 
папери; золото, срібло та дорогоцінні метали, що належать банку; оборотні капітали; товари та 
векселі на комісії; придбання та продаж відсоткових паперів за дорученням; протестовані векселі; 
прострочені позики; витрати та майно. Також, наводиться щомісячний баланс окремо кожного 
банку за наведеними показниками [8, с. 2–46].1 

3. Акціонерні банки короткострокового кредиту (Київський приватний комерційний банк, 
Київський промисловий банк, Харківський торгівельний банк, Кам’янець-Подільський комерційний 
банк, Кременчуцький комерційний банк, Одеський комерційний банк, Миколаївський комерційний 
банк, Катеринославський комерційний банк, а також Київське відділення Міжнародного 
комерційного банку, Київське та Харківське відділення Волзько-Камського комерційного банку). 
Дані наводяться за тими ж показниками, що й у міських громадських банках.2 

4. Товариства взаємного кредиту (Житомирське, Євпаторійське, Ізюмське, Катеринославське, 
Київське, Маріупольське, Мелітопольське, Миколаївське, Одеське, Полтавське, Севастопольське, 
Симферопольське, Слов’яносербське, Сумське, І Харківське, ІІ Харківське, Харківське 
Прикажчиків, Херсонське, Ялтинське). Їхня діяльність подана у зведеній таблиці за показниками 
пасивні та активні операції. До першої групи віднесено суми власного капіталу, оборотного та 
запасного, вклади, переоблік та пере заклад, акцепти та трансферти, перехідні суми, відсотки 
за вкладами. До другої входить інформація стосовно обліку векселів, соло-векселів, торгових 
зобов’язань, строкових цінних паперів. Зазначено позики під цінні папери та безстрокові позики.3 

Статистичні дані розміщені у виданнях Комітету містять передусім інформацію про найбільші 
кредитно-фінансові установи на території українських губерній, в тому числі, про діяльність контор 
і відділень державних кредитних установ. Однак друкуючи настільки об’ємні матеріали з’їзд усі 
витрати по виданню покладав лише на акціонерні банки і тому ситуація не могла не викликати 
незадоволення останніх. Зовсім інша ситуація наприклад була із «Ежегодником русских кредитных 
учреждений», який теж друкував інформацію по всій кредитній системі, проте видавався на кошти 
усього з’їзду. Зрозуміло, що комерційні банки не стали довгий час миритися з таких положенням, 
коли за їхні кошти опрацьовувалася і публікувалася статистика інших кредитних установ, більше 
того коли на 1880-ті роки банківська система переживала не найкращі часи. У результаті Комітет 
банківських з’їздів зовсім перестав отримувати кошти на своє утримання. А оскільки внески були 
добровільними то банки просто перестали їх сплачувати.4 

Одним із найбільш цікавих видань Комітету була книга «Про бажані зміни в постановці 
акціонерної банківської справи в Росії». У ній дається досить ґрунтовний аналіз зміни банківського 
законодавства Російської імперії в сфері регулювання діяльності акціонерних комерційних банків, 
у зв’язку з цим розглядається історія розвитку банківських операцій, взаємини банків 
з промисловістю. В додатку до книги подавалася статистична інформація про кількість банків і 
структуру їх пасивних і активних операцій з 1865 по 1916 рік. 

Видання Комітету з’їзду представників акціонерних банків комерційного кредиту були не 
єдиними серед неофіційної статистики акціонерних товариств та кредитно-фінансових установ. 
Одним із найкращих неофіційних статистичних довідників, що видавалися у цей період вважався 
«Статистический ежегодник» (1912-1914 рр.) Він видавався Радою з’їздів представників 
промисловості та торгівлі. Це був виконавчий орган однієї із центральних та найвпливовіших 
із загальноросійських представницьких буржуазних організаційній, що функціонувала у 1906-
1918 роки. 

Власне щорічник складався з чотирьох частин. Значний за об’ємом матеріал з усіх типів 
кредитних установ міститься у другій частині щорічника. Дані науково систематизовано 
                                                      
1 Там само, 2-46. 
2 Там само, 2-55. 
3 Там само, 2-55. 
4 Саломатина, С. (2004). Коммерческие банки в России. Динамика и структура операций. 1864-1916 гг. 
Москва: РОССПЭН, 304. 
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за розділами. Розділ «Кредит» висвітлює дані з грошового обігу, числу кредитних закладів та їх 
відділень. Далі наводиться детальна інформація з активних та пасивних операцій Державного банку. 
У розділах «Акционерные банки коммерческого кредита», «Общества взаємного кредита», 
«Городские общественные банки», «Мелкий кредит», «Вещный кредит», «Ипотечный кредит», 
«Мелиоративный кредит», «Государственные сберегательные кассы» представлені зведені баланси 
та інша інформація за цими видами кредитних установ. 

Різниця між виданнями цих двох організацій у неможливості виокремлення інформації щодо 
українських кредитно-фінансових установ із зведених балансів «Статистического ежегодника». 
А отже, для розкриття історії становлення кредитно-фінансової системи України даного періоду 
саме видання Комітету з’їзду представників акціонерних банків комерційного кредиту є значно 
інформативнішими. 

Таким чином, статистичні матеріали Комітету з’їзду представників акціонерних банків 
комерційного кредиту видавалися на періодичній основі та разовими виданнями, були представлені 
у вигляді: статистичних довідок, таблиць, збірників, щорічників, періодичних видань. Основним 
джерелом інформації виступають статистичні збірники, які були загального характеру, галузевими 
та тематичні. Статистичні дані розміщені у виданнях Комітету містять передусім інформацію про 
найбільші кредитні установи на території українських губерній, в тому числі, про діяльність контор 
і відділень державних кредитних установ. 

Практично всі видання висвітлювали наступну інформацію про діяльність установ, для банків: 
1) рік відкриття; 2) каса; 3) поточний рахунок; 4) майно, що належить банку; 5) облікові операції; 
6) позики видані під заставу; 7) позики у формі спеціальних поточних рахунків із забезпеченням; 
8) активні та пасивні операції; 9) кількість проданих десятин землі (для певних банків). Для установ 
дрібного кредиту: 1) число членів; 2) активні операції: каса; поточні рахунки в інших кредитних 
установах; облікові операції; позики під заставу; позики у вигляді спеціальних поточних рахунків; 
майно; кореспонденти; прострочені позики; витрати та різні суми; операції з векселями; загальна 
кількість операцій; 3) пасивні операції: капітали; відсотки за поточними рахунками; вклади; позики; 
кореспонденти; різні суми, як-то невидані дивіденди тощо; результати пасивних операцій; запасний 
капітал; цінності на зберіганні. 
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interested  in  scientific  achievements  of  the  European  philologists  and  Slavists,  maintained 
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Важливим джерелом дослідження наукової й науково-організаційної діяльності філологів і 
славістів першої третини ХХ ст. та їхньої творчої співпраці є епістолярна спадщина вчених. 
Особливу цінність має епістолярій видатного українського та російського історика літератури, 
мовознавця, мистецтвознавця, театрознавця, академіка Петербурзької (з 1914) і Української (з 1919) 
академій наук Володимира Миколайовича Перетца (1870–1935), який, досліджуючи історію та 
взаємозв’язок української, російської, польської й білоруської літератури та театру, активно 
співпрацював і листувався з вітчизняними та європейськими вченими. 

Епістолярна спадщина В. М. Перетца не залишилася поза увагою сучасних дослідників1. 
У працях через призму епістолярних документів висвітлювалася, зокрема, й співпраця філологів і 
славістів, але, головним чином, вітчизняних2. На сьогодні в літературі відсутнє спеціальне 
дослідження про співпрацю В. М. Перетца з вченими, які мешкали за кордоном. Лише в декількох 
розвідках побічно згадано про його зв’язки з іноземними науковцями3. 

                                                      
1 Крылов, В.В. (1994). Из эпистолярного наследия академика В. Н. Перетца. Вестник Российской академии 
наук, 2, 148-153; Шаповал, А. (2016). Епістолярна спадщина академіка В. М. Перетца у фондах Інституту 
архівознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Наукові праці Національної 
бібліотеки України імені В. І. Вернадського, 44, 668-683; Шаповал, А. (2016). Діяльність В. М. Перетца 
щодо збереження українських історико-культурних пам’яток (за матеріалами епістолярію вченого). 
Київські історичні студії, 1, 135-140.  
2 Василюк, О. (2010). Листи В. Перетца до А. Кримського у фондах Інституту рукопису НБУВ. Східний світ, 3, 
5-9; Шаповал, А.І. (2017). Листи видатних літературознавців В. М. Перетца і В. П. Адріанової-Перетц 
до письменника і історика І. Ф. Єрофеєва. Архіви України, 1, 220-241; Шаповал, А. (2018). Співпраця академіка 
В. М. Перетца з вченими Ніжина (за епістолярними матеріалами). Ніжинська старовина, 25 (28), 73-82. 
3 Робинсон, М.А., Сазонова, Л.И. (1993). О судьбе гуманитарной науки в 20-е годы по письмам В. Н. Перетца 
М. Н. Сперанскому. Труды Отдела древнерусской литературы Института русской литературы, 48, 458-471; 
Робинсон, М.А. (2004). Судьбы академической элиты: отечественное славяноведение (1917 – начало  
1930-х годов). Москва: Индрик, 432. 
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У пропонованій статті ми ставимо за мету дослідити співпрацю В. М. Перетца 
з європейськими вченими, а також із вітчизняними науковцями, які емігрували до країн Європи. 
Джерельне підґрунтя статті склали, передусім, епістолярні документи, що відклалися 
в Центральному державному історичному архіві м. Києва, в Інституті рукопису та Інституті 
архівознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. 

Ще в гімназійні роки, захопившись творами польських письменників, зокрема А. Міцкевича, 
Ю. Словацького, Ю. Залеського і В. Сирокомлі, а також сербським епосом, В. М. Перетц почав 
вивчати польську і сербську мови. Вступивши на історико-філологічний факультет Петербурзького 
університету, він уже вільно читав цими мовами. Спілкуючись в університеті з польськими 
студентами та прикомандированими до факультету сербськими істориками й філологами-славістами 
С. Томичем, Сімичем і Драгутиновичем, В. М. Перетц удосконалив знання з польської й сербської 
мови та став вільно ними розмовляти1. 

У Петербурзькому університеті В. М. Перетц своєю спеціалізацією обрав давню російську 
літературу. Цей вибір був зроблений, значною мірою, під впливом лекцій академіка 
О. М. Веселовського і професора О. І. Соболевського. Славістику ж в університеті викладали 
професор В. І. Ламанський і приват-доценти П. А. Сирку, якого заміщав С. Томич, та І. Л. Лось, 
котрий також вів заняття з польської й чеської мови2. 

Вивчаючи обов’язкові університетські курси, В. М. Перетц додатково займався й польським 
фольклором. Ці заняття проходили під керівництвом Івана Людвиговича (Яна) Лося, у майбутньому 
професора та ректора Ягеллонського університету в Кракові, члена Польської академії наук і члена-
кореспондента АН СРСР. І. Я. Лось консультував молодого дослідника та надавав йому 
у користування рідкісні книги3. У 1892–1893 рр., коли В. М. Перетц перебував на останньому курсі 
університету, побачили світ його перші праці, серед яких були й рецензії на видання і дослідження 
польської та сербської поезії, підготовлені польськими етнографами й фольклористами З. Глогером і 
К. Скринською та чеським славістом А. Черні4. 

Закінчивши Петербурзький університет у 1893 р., В. М. Перетц завдяки протекції 
О. І. Соболевського був залишений в університеті на кафедрі російської мови і словесності, де 
незабаром обійняв посаду приват-доцента (1896–1903). Через О. І. Соболевського ж, який у 1895–
1896 рр. здійснював подорож країнами Європи, праці В. М. Перетца стали відомі європейським 
ученим. Зокрема, О. І. Соболевський передав дослідження В. М. Перетца «Кукольний театр на Русі. 
Історичний нарис» чеському культурологу та етнологу Ч. Зібрту й чеському фольклористу Їржі 
(Юрію) Полівці, які у відповідь надіслали В. М. Перетцу свої праці5. 

Із середини 1890-х рр. В. М. Перетц почав активно досліджувати історію української 
літератури. У 1900 р. він захистив магістерську дисертацію «Історико-літературні дослідження і 
матеріали», у якій розглядалися питання розвитку української та російської віршової та пісенної 
поезії, їхні історичні зв’язки, а також вплив польської теорії і практики віршування на українське 
силабічне віршотворення у ХVI–XVII ст. Після захисту в 1902 р. докторської дисертації «Історико-
літературні дослідження і матеріали. Із історії розвитку російської поезії XVIIІ ст.» його було 
обрано екстраординарним професором (1903), а згодом затверджено ординарним професором 
(1906–1914) кафедри російської мови і словесності Університету св. Володимира у Києві. 

Протягом 1905–1911 рр. на сторінках видання «Известия отделения русского языка и 
словесности Академии наук» друкувалася праця В. М. Перетца «До історії польського і російського 
народного театру», у якій вчений розглядав взаємозв’язок народної творчості та явищ у польській, 
українській і російській літературах. Готуючи до публікації цю та інші свої праці з історії 
літератури, В. М. Перетц запланував і здійснив декілька поїздок за кордон з метою опрацювання 
польських і недоступних у Києві українських джерел. Так, у листі до професора Львівського 

                                                      
1 Адрианова, В.П. (1962). Владимир Николаевич Перетц (1870–1935). Исследования и материалы по истории 
старинной украинской литературы XVI–XVIII веков. Москва; Ленинград: Издательство АН СССР, 207–208. 
2 Там само, 210. 
3 Там само, 211. 
4 Перетц, В.Н. (1962). Исследования и материалы по истории старинной украинской литературы XVI–
XVIII веков. Москва; Ленинград: Издательство АН СССР, 234. 
5 Робинсон, М.А. (2003). Академик В.Н. Перетц – ученик и учитель. Славянский альманах 2002. Москва: 
Индрик, 182, 227. 
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університету М. С. Грушевського від 1 липня 1905 р. він писав: «Думаю зробити поїздку – між 
іншим у Львів і Краків: позайматися і людей подивитися»1. А у листі до М. С. Грушевського від 
10 червня 1907 р. читаємо: «Днями – числа 15 або 16 ст. ст. я хочу вибратися з Києва і пошукати 
дещо чого у Львові… Мені необхідно розшукати старі видання (а якщо є – то хоч і нові) польських 
поетів XVII ст. Якщо мої пошуки у Львові будуть невдалі, хочу далі проїхати до Кракова»2. 

Влітку 1906 р. В. М. Перетц лікувався в Швейцарії. Перебуваючи в лікарняні, вчений думав і 
про наукові дослідження. Своїми планами він знов поділився з М. С. Грушевським: «Пишу Вам 
з Лозанни, де очікую операції. Якщо вона зійде благополучно, то, трохи оговтавшись, сподіваюся 
на початку липня, вірніше – в половині, відвідати Львів і поритися в тамтешніх бібліотеках. Мені 
потрібні старі поети польські. Де їх можу дістати? Ймовірно в Оссолінських. Але як туди 
потрапити? Хочу вдатися до Вашого освіченого сприяння і допомоги І. Я. Франка, до якого 
звертаюся з тим же. Чи будете Ви у зазначений час у Львові? Чи будуть відкрити бібліотеки?... 
Дещо цікаво було б подивитися і в рукоп[исах] Нар[одного] дому, описаних Свєнціцьким»3. 

Однак, у 1906 р. В. М. Перетцу не вдалося попрацювати у бібліотеках Львова та зустрітися 
з М С. Грушевським й І. Я. Франком (вчені влітку виїхали зі Львова), про що він 11 липня 1906 р. 
написав до Києва українському історику літератури та мовознавцю П. Г. Житецькому, з яким 
підтримував професійні та дружні стосунки. У цьому ж листі В. М. Перетц повідомляв, що здійснив 
поїздку до Відня, маючи на меті зустрітися з видатним філологом-славістом, академіком Петербурзької 
академії наук І. В. Ягичем, який очолював кафедру слов’янознавства Віденського університету. Проте 
у Відні Володимир Миколайович І. В. Ягича теж не застав, про що дуже «шкодував»4. 

У 1907 р., задумавши поїздку до Польщі та маючи намір дослідити твори польських поетів 
епохи Відродження у книгозбірнях Кракова, В. М. Перетц надіслав листа професору Ягеллонського 
університету І. Л. Лосю. Дізнавшись від І. Л. Лося про тимчасове закриття краківських бібліотек 
у зв’язку з літніми канікулами, В. М. Перетц вирішив відмовитися від поїздки до Кракова та 
зосередитися на роботі в книгозбірнях Львова. Зокрема, в 1907 р. у бібліотеках Львівського 
університету, Оссолінеуму та Народного дому він вивчав твори М. Семп-Шажинського,  
Я.-К. Дахновського, С. Віндакевича, Т. Яворського, Я. Жепецького та інших польських поетів. Дієву 
допомогу В. М. Перетцу під час його дослідів у Львові надали голова Наукового товариства 
ім. Шевченка М. С. Грушевський і очільник філологічної секції НТШ І. Я. Франко, а також 
дослідник давньої польської літератури, професор Львівського університету В. Брухнальський та 
співробітник Оссолінеуму, у майбутньому його директор, Л. Бернацький5. 

Відвідати бібліотеки Кракова В. М. Перетцу вдалося під час наукового відрядження 
до Польщі влітку 1912 р., метою якого було дослідити явища та взаємовпливи польської та 
української літератури XVI–XVII ст., а також виявити і описати в бібліотеках Кракова та Львова 
невідомі або маловідомі слов’янські рукописи. У Кракові В. М. Перетц працював у бібліотеках 
Ягеллонського університету й Польської академії знань та Бібліотеці-музею князів Чарторийських. 
Зорієнтуватися у фондах краківських бібліотек В. М. Перетцу допоміг історик польської культури, 
професор Ягеллонського університету Л. Яновський6. 

У 1912 р. по дорозі з Кракова до Києва В. М. Перетц відвідав Львів, де вивчав рукописи, що 
відклалися в бібліотеці Народного дому. Особливу увагу він звернув на колекцію рукописів, зібрану 
філологом, дослідником історії Галичини, каноніком А. С. Петрушевичем, що містилася 
в Народному домі. Тоді В. М. Перетцу вдалося познайомитися з А. С. Петрушевичем й особисто. 
Цінні консультації при роботі у Львові київському досліднику надали директор бібліотеки 
Народного дому П. І. Свистун і літературознавець М. С. Возняк, майбутній академік АН УРСР. 
Додамо, що під час наукового відрядження за кордоном у 1912 р. В. М. Перетц співпрацював 
із співробітниками відвіданих ним бібліотек: І. Корженевським, С. Чубком і Бискунським7. 

                                                      
1 Центральний державний історичний архів України, м. Київ, ф. 1235, оп. 1, спр. 687, арк. 1 зв. 
2 Там само, арк. 35–35 зв. 
3 Там само, арк. 17–17 зв. 
4 Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, ф. І, од. зб. 48732, арк. 1–2. 
5 Перетц, В.Н. (1907). Отчет о занятиях во время заграничной командировки в летнее вакационное время 
1907 г. Университетские известия, 12, 1-2, 22. 
6 Перетц, В.Н. (1913). Отчет професора В. Н. Перетца о занятиях во время заграничной командировки летом 
1912 года. Университетские известия, 6, 1–18. 
7 Там само. 
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У 1914 р. В. М. Перетца обрано академіком Петербурзької (з 1917 р. – Російської) академії 
наук (далі – РАН). Переїхавши з Києва до Петрограда, вчений працював у Відділенні російської 
мови і словесності РАН, читав лекції у Петроградському (Ленінградському) університеті, працював 
на кафедрі російської літератури Науково-дослідного інституту порівняльної історії літератур і мов 
Заходу та Сходу, що діяв при університеті, викладав методологію історії літератури та історії театру 
на відділенні слов’янського мистецтва при Державному інституті історії мистецтв. 

У радянський час В. М. Перетц не погоджувався з діями влади, спрямованими на обмеження 
контактів вітчизняних вчених з іноземними науковцями. Так, критичні зауваження викликали 
у нього списки запрошених закордонних учених на урочистості з нагоди 200-ліття РАН, які були 
складені під наглядом ДПУ. У серпні 1925 р. він з обуренням писав досліднику зв’язків 
давньоруської літератури з культурою Візантії та слов’янських країн, академіку РАН 
М. Н. Сперанському про те, що цілі країни та маса окремих осіб не пройшли скрізь густе сито 
цензури, зокрема, зі слов’янських учених на ювілей РАН були запрошені лише чеські філологи 
М. Мурко й Ї. Полівка, польський мовознавець Я. Бодуен де Куртене та норвезький славіст О. Брок1. 
Не маючи змоги із-за стану здоров’я особисто взяти участь в ювілейних урочистостях, В. М. Перетц, 
який розумів важливість зв’язків зі славістами з країн Європи, просив М. Н. Сперанського 
познайомити із закордонними колегами своїх учениць В. П. Адріанову-Перетц і С. О. Щеглову2. 

В. М. Перетц допомагав й іншим своїм учням налагодити співпрацю з європейськими вченими. 
Коли в 1928 р. у Празі розпочав роботу Слов’янський інститут, в структурі якого діяла українська 
секція, В. М. Перетц написав листа М. Мурку з проханням посприяти влаштуванню до інституту 
українського літературознавця Л. Т. Білецького3, колишнього учасника Семінарію російської 
філології, що протягом 1907–1914 рр. діяв у Києві під керівництвом В. М. Перетца. Невдовзі 
Л. Т. Білецький, який на початку 1920-х рр. емігрував до Праги, став дійсним членом Слов’янського 
інституту, а у післявоєнний час він очолював Українську вільну академію наук (1948–1952). 

В. М. Перетц активно співпрацював з європейськими вченими у низці наукових проектів. 
У 1924 р. він, відгукнувшись на пропозицію видатного німецького мовознавця та славіста, 
професора Слов’янського інституту в Берлінському університеті Фрідріха-Вільгельма М. Фасмера, 
який разом із німецьким дослідником зв’язків балтійських і слов’янських мов Р. Траутманом 
видавав у Берліні й Лейпцигу «Нариси слов’янської філології й історії культури», взяв участь 
у роботі над історією української літератури, яку планувало опублікувати берлінське видавництво 
«Walter de Gruyter». Погодившись опрацювати для «Нарисів» історію українського письменства 
ХV–ХVІІІ ст., В. М. Перетц, як відомо із його листів до українського історика літератури, академіка 
та віце-президента Всеукраїнської академії наук С. О. Єфремова, також долучив до цієї роботи 
академіка М. Н. Сперанського, який мав відобразити історію письменства періоду Київської Русі, та 
самого С. О. Єфремова, що мав висвітлити історію української новітньої літератури4. 

В. М. Перетц був одним з ініціаторів видання збірника філологічних і славістичних статей 
на пошану академіка АН СРСР і члена-кореспондента Білградської та Софієвської академій наук 
О. І. Соболевського з нагоди 70-ліття вченого. 16 листопада 1926 р. на засіданні Відділення 
російської мови та словесності АН СРСР після доповіді В. М. Перетца було прийнято рішення 
«збірник статей на пошану О. І. Соболевського включити до числа видань Відділення за 1926–
1927 рр. і… призначити редактором збірника В. М. Перетца та доручити йому організацію 
видання»5. 

З питань підготовки наукового збірника, присвяченого О. І. Соболевському, В. М. Перетц 
звернувся з листами до вітчизняних та іноземних філологів і славістів, запрошуючи їх взяти участь 
у виданні. Надсилаючи запрошення академіку та неодмінному секретарю ВУАН А. Ю. Кримському, 
В. М. Перетц у листі від 15 листопада 1926 р. зазначив: «М[оже] б[ути], Ви мене [вилаєте] 

                                                      
1 Робинсон, М.А., Сазонова, Л.И. (1993). О судьбе гуманитарной науки в 20-е годы по письмам В. Н. Перетца 
М. Н. Сперанскому. Труды Отдела древнерусской литературы Института русской литературы, 48, 461-462. 
2 Там само, 470. 
3 Робинсон, М.А. (2004). Судьбы академической элиты: отечественное славяноведение (1917 – начало  
1930-х годов). Москва: Индрик, 218–219. 
4 Інститут архівознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, ф. 257, оп. 5, спр. 73, арк. 
9–10 зв. 
5 Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, ф. 33, од. зб. 8052, арк. 1–1 зв. 
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за надіслане запрошення, але ініціативна група постановила звернутися до всіх слов’янських 
учених… Мені доручено звернутися через Вас і до інших вчених УРСР; за кордон я надішлю 
запрошення Ф. Колессі і К. Студинському. О, якби це підприємство скільки-небудь допомогло 
єднанню наукових діячів слов’янських народів – в умовах нового життя»1. В іншому листі від 3 
грудня 1926 р., обговорюючи з А. Ю. Кримським видання збірника на пошану О. І. Соболевського, 
В. М. Перетц зауважив: «Ви мене вважатимете Дон-Кіхотом – я прошу Вас допомогти мені зібрати – 
хоча і в образі невеликих статей – всіх слов’янських філологів і археологів, в тому числі й 
українських. Можливо я вимагаю від ближніх занадто багато, але погодьтесь – це було б чудово»2. 

Назвемо лише деяких вчених, з якими листувався В. М. Перетц з приводу видання збірника 
статей, присвяченого О. І. Соболевському, що мешкали поза межами України та Росії. Це, 
передусім, учні В. М. Перетца із Семінарію російської філології: О. В. Багрій (Баку) та І. І. Огієнко 
(Варшава). Адресатами та кореспондентами В. М. Перетца були такі українські вчені як 
С. Г. Вілінський (Брно), В. О. Розов (Скоп’є) й Ю. А. Яворський (Прага). Про надсилання статей 
до збірника йшлося у листах українського та білоруського мовознавця-славіста П. П. Бузука й 
російських учених О. М. Вознесенського та В. М. Івановського, які працювали у Мінську. В процесі 
роботи над збірником В. М. Перетц широко листувався з російськими вченими, які мешкали 
за кордоном, зокрема М. М. Дурново (Брно), О. Д. Григор’євим (Пряшев) та О. Л. Петровим (Прага). 
Питання участі у виданні ним обговорювалися у листуванні з такими європейськими славістами та 
філологами як Н. Ван-Вейк (Лейден), Я. Лош (Краків), М. Мурко та Ї. Полівка (Прага), С. Шобер 
(Варшава) і Я. Янів (Львів). 

Закордонні науковці активно відгукнулися на пропозицію В. М. Перетца взяти участь 
у збірнику статей, присвяченого 70-літньому ювілею О. І. Соболевського, авторитет якого, як 
видатного філолога-славіста, був беззаперечним. 

Щодо залучення до збірника вчених Білорусі В. М. Перетц листувався, головним чином, 
з істориком філософії та психології, заступником ректора з наукової роботи Білоруського 
державного університету В. М. Івановським, якого В. М. Перетц добре знав ще з часів роботи 
в Самарському державному університеті (1919–1921). Про можливість взяти участь у збірнику 
на честь О. І. Соболевського В. М. Івановський повідомив професорів та доцентів Білоруського 
університету: літературознавців Є. І. Боричевського, О. М. Вознесенського, І. І. Замотіна та 
мовознавців П. П. Бузука й І. В. Вовка-Леоновича, останній з яких до того ж був колишнім слухачем 
О. І. Соболевського. При цьому В. М. Івановський врахував одне з прохань В. М. Перетца, а саме, 
щоб білоруські вчені у своїй науковій діяльності були аполітичні. Сам В. М. Івановський, маючи 
готову статтю «Про національні культури у їхньому відношенні до світової культури», брати участь 
у збірнику остерігся3. Врешті-решт, Білорусь у збірнику була представлена працями 
О. М. Вознесенського, П. П. Бузука та І. В. Вовка-Левановича. 

З учених, які перебували в Чехословаччині, на заклик В. М. Перетца взяти участь 
у вшануванні О. І. Соболевського з ентузіазмом відгукнувся російський філолог-славіст 
М. М. Дурново. Випускник Московського університету, він деякий час працював в Україні, 
обіймаючи посади приват-доцента та професора кафедри російської мови і словесності 
Харківського університету (1910–1915). Впродовж 1918–1921 рр. М. М. Дурново, як і В. М. Перетц, 
був професором Саратовського державного університету, а в 1924 р. виїхав до Чехословаччини. На 
кошти Чеської академії наук і мистецтв (далі – ЧАНМ) М. М. Дурново досліджував українські 
діалекти в Закарпатті та, як професор за запрошенням, викладав в Університеті Брно. Відповідаючи 
на пропозицію В. М. Перетца, у листі від 10 грудня 1926 р. М. М. Дурново наголосив, що вважатиме 
своїм обов’язком взяти участь у збірнику, присвяченому О. І. Соболевському, оскільки вважав його 
«одним із найбільших світил нашої науки»4. Запрошення взяти участь у збірнику, присвяченому 
О. І. Соболевському, через М. М. Дурново отримала ціла низка українських, російських і чеських 
учених, зокрема С. Г. Вілінський, В. О. Розов, Ю. А. Яворський, О. Л. Петров, М. Мурко5. 
                                                      
1 Матвєєва Л. В. (2005). Епістолярна спадщина Агатангела Кримського (1890–1941). Том ІІ: 1918–1941. Київ, 
150–151. 
2 Там само, 153. 
3 Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, ф. 33, од. зб. 8132, арк. 1–2 зв. 
4 Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, ф. 33, од. зб. 8126, арк. 1. 
5 Там само. 
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В свою чергу М. Мурко, який був співредактором провідного чеського журналу слов’янської 
філології «Slavia», що видавався під егідою Слов’янського інституту в Празі, про підготовку 
збірника на пошану О. І. Соболевського повідомив таких видатних чеських учених, як історика-
славіста, члена ЧАНМ і члена-кореспондента АН СРСР Л. Нідерле, славіста, члена Петербурзької 
академії наук та іноземного члена ВУАН Ї. Полівку, славіста і богеміста, президента ЧАНМ 
Й. Зубатого, мовознавця, члена ЧАНМ О. Гуєра, а також російського славіста, професора Карлового 
університету В. А. Францева1. На жаль, через брак часу для підготовки статей чеським ученим не 
вдалося взяти участь у збірнику. 

Активну участь у збірнику на честь О. І. Соболевського взяли польські вчені, серед яких 
промоутером видання виступив професор Краківського університету Я. Лош. З його листа від 
25 листопада 1926 р. дізнаємося про тісні наукові стосунки між польськими та російськими 
науковцями. Зокрема, після отримання від В. М. Перетца запрошення долучитися до участі 
в збірнику Я. Лош відповів згодою та зауважив: «Ми тут ніколи не переривали зносин з російськими 
вченими, які надрукували у нас низку статей і навіть деякі відвідували нас у Кракові»2. А 21 грудня 
Я. Лош надіслав на адресу В. М. Перетца свою працю, а також статті лінгвістів й славістів, 
професорів університетів Варшави (академіка Польської АН В. К. Поржезинського та 
С. Ю. Шобера), Львова (члена Польської АН Я. В. Чекановського і Т. Лера-Сплавинського), Кракова 
(члена-кореспондента Санкт-Петербурзької АН Я. М. Розвадовського, академіка Польської АН 
К. Нича)3, які всі були надруковані в збірнику на пошану О. І. Соболевського. Крім того, в збірнику 
була опублікована стаття польського філолога, професора Львівського університету Я. Янова, 
присвячена міжмовним україно-румунським контактам. 

Серед українських вчених у Варшаві інформацію про підготовку збірника до ювілею 
О.І. Соболевського розповсюдив професор Варшавського університету І. І. Огієнко. Взявши 
участь у збірнику, він просив В. М. Перетца надіслати до Польщі останні його праці. Зокрема, 
в листі від 1 січня 1927 р. І. І. Огієнко писав: «Знаю, Дорогий Учителю, що багато друкуєте, але 
нічогісінько з нових Ваших праць не маю (оце тепер з Академії прислали «Слово о полку 
Ігоревім»). Чув про нове видання «Методології», але тільки чув. Був би щасливим, коли б Ви щось 
вислали мені»4. 

Збірник статей, присвячений академіку О. І. Соболевському, завдяки наполегливості й 
активним організаційним зусиллям В. М. Перетца побачив світ у квітні 1928 р. До видання увійшло 
109 статей вітчизняних та закордонних філологів і славістів. Вихід збірника на пошану академіка 
О. І. Соболевського, в якому взяли участь вчені з Азербайджану, Білорусі, Нідерландів, Польщі, 
Росії, України та Чехословаччини, стало значним досягненням у сфері славістики та філологічної 
науки. 

У свою чергу В. М. Перетц взяв участь у науковому збірнику, що в 1929 р. вийшов під егідою 
празького журналу «Slavia» з нагоди 70-ліття видатного чеського філолога-славіста, одного 
з основоположників слов’янської порівняльної фольклористики, професора Карлового університету 
Ї. Полівки (1858–1933), надіславши до нього свою статтю «Клятва з землею» в частівці»5. 

У 1920-ті рр. В. М. Перетц дієво співпрацював із часописами «Slavia» (Прага) та «Zeitschrift 
für slavissche Philologie», який з 1924 р. у Німеччині видавав М. Фасмер, обраний в 1928 р. членом-
кореспондентом АН СРСР. Так, на шпальтах журналу «Slavia» В. М. Перетцем були опубліковані 
статті «Найдавніший список слов’янського Апокаліпсису», «Історія давньої російської літератури 
в працях російських вчених у 1917–1923 рр.», «Описи монастирських бібліотек ХVII ст. і спірні 
питання історії давньоруської літератури» (всі – у 1924 р.), «До питання про єврейсько-російське 
літературне спілкування» (1926) та в 1932 р. – дослідження «До історії давньоруської лірики». 
А у «Zeitschrift für slavissche Philologie» побачили світ рецензії В. М. Перетца на праці російського 
філолога В. М. Жирмунського (1924), американського мовознавця Д. Д. Прінса (1926) та німецького 
літературознавця А. Лютера (1928). Додамо, що на сторінках цих європейських славістичних 
                                                      
1 Там само, од. зб. 8165, арк. 1. 
2 Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, ф. 33, од. зб. 8145, арк. 1. 
3 Там само, од. зб. 8147, арк. 1. 
4 Там само, од. зб. 8177, арк. 1 зв.–2. 
5 Перетц, В.Н. (1962). Исследования и материалы по истории старинной украинской литературы  
XVI-XVIII веков. Москва; Ленинград: Издательство АН СССР, 251. 
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журналів публікувалися рецензії на дослідження самого В. М. Перетца, авторами яких були 
М. К. Гудзій, М. Н. Сперанський, Г. А. Ільїнський та М. Вольтнер1. 

За науковою діяльністю закордонних філологів і славістів В. М. Перетц уважно слідкував і 
в 1930-ті рр. і публікував рецензії на їхні праці в «Трудах Института славяноведения АН СССР» – 
науковому органі Інституту слов’янознавства АН СРСР, що діяв в Ленінграді протягом 1931–
1934 рр., у створенні та роботі якого вчений брав активну участь. У 1932 р. вийшли друком рецензії 
В. М. Перетца на дослідження В. Мачульського з Мінську, Я. Д. Гординського (Львів), Я. Янова 
(Варшава) та М. М. Дурново (Дубровник). Одними з останніх праць В. М. Перетца, які побачили 
світ у 1934 р. (рік арешту вченого), були його рецензії на розвідки В. А. Францева, 
Ю. А. Яворського та A. Тичи, що вийшли друком у Чехословаччині2. 

Отже, аналіз епістолярної спадщини видатного українського та російського філолога-славіста 
В. М. Перетца дає змогу реконструювати його наукову співпрацю з європейськими вченими та 
вітчизняними науковцями, що мешкали в країнах Європи. Інтерес до творчості слов’янських 
літераторів і літературознавців виник у В. М. Перетца ще в гімназії, а зі студентських років і 
протягом всього життя він цікавився науковими здобутками європейських філологів і славістів, 
підтримував з ними особисті стосунки та налагоджував наукову співпрацю. Серед європейських 
вчених, з якими активно співпрацював В. М. Перетц, були такі видатні вчені як І. Лось, Я. Лош, 
М. Мурко, Ї. Полівка, М. Фасмер та ін. Дієвою була його співпраця і з вітчизняними науковцями, що 
працювали за кордоном, зокрема М. С. Грушевським, І. Я. Франком, М. С. Возняком, 
М. М. Дурново та ін. В. М. Перетц сприяв публікації праць європейських учених та відгукувався 
на їхні дослідження рецензіями, намагався об’єднати вітчизняних та іноземних дослідників навколо 
актуальних наукових проектів. 
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PECULIARITIES OF KNOWLEDGE QUALITY 
MEASUREMENT: THE PHILOSOPHICAL ASPECT 

The methodological aspects of quality measurement of students’ knowledge, skills, and abilities 
are analyzed in the article. It is difficult to follow the methodological requirements of reference 
measurement within  such measurements.  The  results  of  such measurements  aren’t  objective. 
The testing is one of the most famous methods of quality measurement. It is assumed that the 
teacher  can  provide  an  objective  assessment  of  students’  knowledge  and  skills  using  tests. 
However,  tests  do not meet  the  requirements  for  the  reference measurement,  and  therefore 
automatically become a non‐reliable method of  the measurement. The possibility of using  the 
standardless  measurement  is  mentioned  in  the  article.  The  standard  (as  an  international 
standard of measured value) is not used at standardless measurement. Then the question of the 
objectivity of the results is quite different. The methodological requirements of the standardless 
measurement  allow  considering  testing  as  a  scientific  method  of  measurement.  It  should  be 
emphasized  that  two  types of  testing according  to  their mechanisms correspond  to  two  types 
of standardless measurement. 
Keywords: measurement, standardless measurement, testing, objectivity, methodological aspects. 

Будь-яка людська діяльність потребує контролю якості виконання і перевірки результатів. 
Сутність контролю зазвичай полягає в співвідношенні мети з результатами, які були отримали. 
Найчастіше контроль проводиться за допомогою певних нормативів, певної системи вимірювань, 
одиниць вимірювань. Вимірювання, яке є невід’ємною частиною методології багатьох наук, зокрема 
використовується в педагогіці. Саме завдяки вимірюванню можна визначити рівень досягнень, 
вмінь учнів відповідно до мети навчання і відповідно до освітнього стандарту. Той факт, що 
в педагогіці використовується поняття «освітнього стандарту», вказує на те, що методологи 
розробляють засоби вимірювання, які схожі на еталонне вимірювання, а «освітній стандарт» 
виконує функцію еталону. 

По суті освітнім стандартом є особливі нормативні документи, які встановлюють обов’язкові 
мінімальні вимоги до навчання і виховання. А далі на основі стандарту розробляються освітні 
програми, посібники, підручники, які деталізують зміст стандартів. Але чи можливо створити 
стандарти, які були б однаково вдалими як для математиків, технарів, так і для гуманітаріїв? Чи 
можливо створити стандарти, які б запропонували програму, що була б однаково цікавою для 
відмінників, і для тих, хто вчиться «на одні трійки»? Крім того, однією з найскладніших проблем 
стандартизації освіти є співвідношення в педагогічної діяльності стандарту з елементами творчості, 
які неодмінно повинні бути присутні в освітньому процесі. Чи можливо в загалі «копіювання» 
методології еталонного вимірювання в педагогіці, чи може слід звернути увагу методологів, 
методистів, викладачів та педагогів на безеталонне вимірювання? 

Еволюція поняття «педагогічне вимірювання» представлена в роботах відомих вчених, 
методологів, викладачів – А. М. Арсеньєва, В. С. Авансова, Н. М. Розенберга, Л. Б. Смирнової, 
В. А. Хлебнікової, М. Б. Челишкової, В. Д. Шадрикова та інших. 
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На нашу думку, методологам науки, методистам, які плідно працюють задля того, щоб 
покращити якість, точність і об’єктивність вимірювання рівня знань учнів, слід звернути увагу 
на безеталонне вимірювання. Про особливості та методологію безеталонного вимірювання йшлося 
в роботах ак. А. І. Уйомова, Г. А. Полікарпова, О. П. Пунченка, В. В. Готинян-Журавльової. 

Тому метою даної статті є аналіз можливості застосування механізмів безеталонного 
вимірювання при оцінюванні якості знань учнів та студентів, а також аналіз схожості механізмів 
певних методів оцінювання з механізмами безеталонного вимірювання. 

Найчастіше педагогічне вимірювання визначають як складну частину освітньої діяльності, 
сутністю якої є визначення рівня відповідності результатів учбово-виховної роботи з встановленими 
освітніми стандартами за допомогою тієї чи іншої системи вимірювання. 

Для чіткого зазначення процедури вимірювання необхідні інструменти, які зможуть точно і 
об’єктивно вимірити рівень знань учнів. А для будь-якої об’єктивної оцінки потрібні надійні методи 
для вимірювання результатів навчання. До методів діагности рівня і якості знань можна віднести: 
контрольні роботи, диктанти, реферати, твори, які необхідні для виявлення рівня знань, навиків і 
вмінь вирішувати типові завдання. Існують й інноваційні методи та прийоми, які орієнтовані 
на встановлення і оцінку рівня компетентності, та підготовки до вирішення складних творчих 
нестандартних завдань, таких як написання есе, участь у диспутах, турнірах, конкурсах тощо. 

Одним з найефективніших, найвикористовуваних і популярних методів вимірювання рівня 
знань учнів та студентів є тестування. Тести використовуються для оцінки здібностей та рівня знань. 
Так, на думку М. Б. Челишкової, тест є сукупністю завдань, які дозволяють надати об’єктивну і 
навіть кількісну оцінку якості підготовки учня в певній освітній галузі1. В. А. Хлебнікова вважає 
педагогічний тест як «систему спеціально підібраних перевірочних завдань специфічної форми, що 
дозволяють якісно оцінити учбові досягнення в однієї або декількох галузях знання»2. Традиційний 
педагогічний тест – це стандартизований метод діагностики рівня і структури підготовки учнів. Він 
є системою знань наростаючої складності, специфічної форми, яка дозволяє якісно і ефективно 
вимірити рівень і оцінити ступінь підготовки учнів та студентів. Система знань в цьому визначенні 
означає, що в тесті зібрані такі знання, які мають системоутворюючі властивості. Чітко 
виокремлюється загальна приналежність завдань до однієї і тієї ж системі знань, тобто до однієї 
учбової дисципліни, вказується їх взаємозв’язок і впорядкованість. Щодо специфічної форми, то 
в тесті завдання повинні бути сформульовані у формі висловів, які можуть бути істинними або 
хибними. Як правило, традиційні філософські питання істинними або хибними не можуть бути, а 
відповіді на них інколи бувають настільки невизначеними і багатослівними, оскільки потребують 
роздумів та аналізу, що для виявлення їх правильності потрібні значні витрати інтелектуальної 
енергії та часу викладачів. 

Слід підкреслити, що критерії правильності завчасно визначаються авторами тестів, а це не 
може гарантувати повної об’єктивності тестів, особливо це стосується застосування тестів, як форми 
контролю, в суспільно-гуманітарних науках. Кожен автор буде акцентувати увагу на найбільш 
важливих на його думку сторонах і аспектах вивченого матеріалу, ступень засвоєння яких треба 
визначити в тесті. Крім того, деякі автори складають тести дуже ретельно, прописуючи питання, які 
стосуються усіх нюансів і подробиць вивченого матеріалу, інші – акцентують увагу на найбільш 
загальних положеннях. Загальна кількість балів в обох випадках може бути однаковою, а затрати 
часу на підготовку, необхідний рівень знань для складання тесту, зосередженість і увага при 
написанні можуть бути різними. Тому повної об’єктивності, на нашу думку, бути не може. 

Структура знання оцінюється на основі послідовності правильних чи неправильних відповідей 
на завдання при їх зростаючий складності. Часто виникає питання: а скільки завдань повинно 
міститися у тесті (тобто яка повинна бути його довжини) для того, щоб, з одного боку, можна було б 
охопити увесь матеріал, а, з другого боку, ті, хто тестуються, зберегли увагу і концентрацію до кінця 
випробування? Довжина тесту – ще одна характеристика тесту, яка саме визначає кількість завдань. 
Чим більшим за довжиною є тест, тим більше в ньому завдань. Від кількості завдань певним чином 
залежить точність педагогічного вимірювання. Але якщо при тестуванні ставити акцент не 
на точність, а на людину, на того, хто тестується, то всі ми знаємо, що чим довчим є тест, тим 
                                                      
1 Хлебникова, В. (2003). Основные принципы построения системы понятий и терминов педагогического 
тестирования. Стандарты и мониторинг в образовании, 2, 53-62. 
2 Там само, 60. 
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більше вірогідність того, що учень (або студент) не зможе бути зосередженим весь час написання 
тесту. На певному етапі проходження випробування учень може втратити концентрацію уваги і 
мріяти про якнайшвидше завершити проходження тесту. А тому більшість тестів «на папері» 
виглядають чіткими та об’єктивними, для найточнішого вимірювання якості знання учнів, а 
в реальному житті дуже їх важко скласти. 

Крім того, тести можна розділити за їх орієнтацією на критеріально-орієнтовані і нормативно-
орієнтовані. Так при критеріально-орієнтованому тесті всі, хто тестуються, відповідають на одні і ті 
ж завдання, за однаковий час, в однакових умовах, і, головне, оцінюються за однаковими правилами 
і критеріями. Вони мають назву критеріально-оріентованих, бо створюються за схемою: завдання – 
відповіді – висновки про відповідність того, хто складає тест, заданому критерію. При цьому 
відбувається зіставлення учбових досягнень кожного учня з обсягом завдань, навичок, які він 
повинен був засвоїти за певний період часу за вимогами навчального стандарту. 

Серед явних плюсів використання таких тестів є отримання повної інформації про досягнення 
учня, можливість порівняння вмінь і навичок учнів з вимогами програми, які чітко прописані 
за даною дисципліною. Складності, з якими зіштовхуються і вчителя, і учні, полягають в тому, як 
відобразити у достатньо невеликій кількості запитань зміст якомого більшого обсягу учбового 
матеріалу. Крім того, більшість шкіл немає професійно-орієнтованих класів, в яких мали б змогу 
вчитися діти, однаково зацікавленні в ретельному і різнобічному вивченні тих чи інших дисциплін, 
що значно спростило б складання тестів. Зазвичай викладачу або методисту, які складають тести, 
слід враховувати різноманіття уподобань учнів, а саме, що в одному класі вчаться як «технарі», так 
й гуманітарії, а це суттєво ускладнює складання тесту, об’єктивного для оцінки рівня знань, вмінь і 
навичок усіх учнів. Дещо простіше складати тести для студентів вищих навчальних закладів, 
оскільки спеціалізація визначає професійну орієнтацію і уподобання студентів. 

При нормативно-орієнтованих тестах відбувається порівняння тих, хто тестується, за рівнем їх 
учбових досягнень. В результаті зіставляються бали кожного учня (або студента) з результатами 
інших учнів (або студентів), які виконували той самий тест при тих самих вимогах і при тих самих 
обставинах. При цьому встановлюється відношення порядку між тими, хто проходить тест, 
за рівнем виявлених при тестуванні знань. На основі отриманої інформації можна скласти рейтинг 
учнів (студентів), які проходили тест, за отриманими ними балами. Створюються нормативно-
орієнтовані тести наступним чином: завдання – відповіді – висновки про знання тих, хто проходив 
тест – рейтинг, який вказує місце кожного учасника тесту. Це тести, які складаються для 
встановлення рейтингу між тими, хто тестується, для того, щоб з’ясувати в кого найкращі знання. 
Як правило, такі тести застосовуються в професійно-орієнтованих класах, де вчаться учні, 
з однаковими вподобаннями щодо деяких дисциплін та вищих навчальних закладах для 
встановлення рейтингу студентів за певними дисциплінами. 

Самим складним при нормативно-орієнтованих тестах залишається питання про істинність 
оцінки результатів кожного, хто тестується. Задля цього емпірично встановлюють норми – систему 
показників, що відображають результати виконання тесту великою групою тих, хто тестується. 

Цікавим і таким, що потребує уваги залишається питання щодо надійності тесту. Найчастіше 
тест визначається надійним якщо відбувається збіг показників, що отримали ти, хто тестуються, при 
повторному тестуванні тим самим тестом, або інколи еквівалентною його формою. Тест вважається 
надійним, якщо він дає одній й ті ж самі або дуже близькі показники для кожного, хто тестується, 
при повторному тестуванні. Але для цього необхідно щоб ті, хто тестуються, не змінили свій рівень 
підготовки перед повторним тестом, що насправді є дуже складною вимогою. Крім того, мотивація 
щодо отримання найкращих результатів тих, хто тестується, не повинна змінитися. А цю умову 
дуже складно виконати, оскільки у більшості тих, хто тестується, може з’явитися бажання 
підвищити свої результати при наступному випробуванні тим самим тестом або дуже схожою його 
формою. Якщо такої мотивації не буде, то загальний результат тих, хто тестувався, може 
погіршитися, бо навіщо ж тоді тестуватися. При визначенні надійності тесту знаходять коефіцієнт 
між двома тестами (основним та повторним) на одній і тій самій виборці студентів. 

На нашу думку, таке визначення надійності тести певною мірою дублює вимогу 
повторюваності будь-якого дослідження в природознавчих науках. У випадку вимірювання 
в педагогіці, як і в багатьох інших суспільно-гуманітарних науках, ми не можемо стовідсотково 
покладатися на повторюваність результатів, оскільки саме в суспільно-гуманітарних науках акцент 
робиться на людину, на того, хто тестується, з урахуванням його стану здоров’я, настрою, 
психологічного стану, мотивації. Усе це може суттєво відрізнятися при повторному написанні того 
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ж самого тесту. 
Крім того, ступінь науковості педагогічного контролю пов’язана ще з одним поняттям – 

поняттям «валідності», тобто адекватності, придатності методу для досягнення визначеної мети. 
Педагогічний тест вважається валідним, якщо його тестові завдання знаходяться у відповідності 
до вивченого матеріалу і повністю відображають його зміст, та не містить у собі питання дисциплін, 
що вивчалися раніше, а також споріднених дисциплін. В тесті не повинні бути питання, відповіді 
на які можна «вгадати», або питання, які погано підібрані, нечітко сформульовані або ж такі, на які 
може бути декілька вірних відповідей. Цих вимог треба чітко дотримуватися, хоч зробити це важко. 

На нашу думку, методологам науки, методистам, які плідно працюють задля того, щоб 
покращити якість, точність і об’єктивність вимірювання якості і рівня знань учнів, слід звернути 
увагу на безеталонне вимірювання1. 

Безеталонне вимірювання об’єднує доволі широкий клас різних за механізмом вимірювань, 
які відбуваються без використання еталону, як строго фіксованого міжнародного стандарту 
вимірюваної величини, також без обов’язкового пошуку математичного відношення «більше» ніж 
еталон. При безеталонному вимірюванні поняття відношення має не виключно математичний, а 
скоріше філософський характер, вказуючи на приписуванні тієї чи іншої властивості вимірюваному 
об’єкту, про що йшлося в роботах С. С. Стівенса, Н. Р. Кемпбелла та інших. Саме при 
безеталонному вимірюванні акцент робиться на аналізі вимірюваної якості об’єкту, зазвичай, без 
перетворення цієї якості в кількість, у число, якщо цього не вимагає дослідження. Зазвичай 
безеталонне вимірювання використовується у тих випадках, коли неможливо застосувати еталонне 
вимірювання, оскільки немає чітко фіксованих міжнародних стандартів – еталонів. Як еталон, 
точніше квазіеталон для порівняння з вимірюваною величиною, може бути використаний будь-який 
об’єкт або будь-яка властивість, яка, на думку дослідника, може замінити еталон в цьому 
дослідженні. Питання «об’єктивності отриманих результатів» перестає бути найважливішим. 

В деяких випадках вимірювання в суспільно-гуманітарних науках неможливо чітко 
дотримуватися механізму і принципів еталонного вимірювання. Тому методологи науки пропонують 
альтернативні методи вимірювання, як то шкалування, вимірювання за допомогою індексів, 
класифікування, тощо. Більшість методологів вважають ці альтернативні види вимірювання 
«другорядними», щодо еталонного вимірювання. Але науковці, які працюють в галузі суспільно-
гуманітарних наук, навряд чи зможуть відмовитися від використання цих методів лише тому, що 
вимірюванні засоби є грубими та суб’єктивними і немає бездоганних вимірюваних шкал. В деяких 
випадках їх просто неможливо створити. На думку Пунченка О. П., «безеталонне вимірювання може 
розглядатися як загальновизначений людством інтервал, в рамках якого позитивно функціонує зміст 
даного морального поняття або категорії. Моральні категорії, і структурні, такі як норма, принцип, 
оцінка, ідеал, погляди, знання, переконання, почуття, звички, звичаї, дії, і сутність, такі як – добро і 
лихо, совість і сором, доброзичливість, обов’язок, щастя та інші, – не можуть мати єдиного 
кількісного еталону, оскільки вони функціонують як міра»2 Тому, на нашу думку, слід об’єднати 
альтернативні способи вимірювання в широкий клас безеталонних вимірювань. При використанні 
безеталонного вимірювання стане можливим, обійти частину труднощів, в нашому випадку 
труднощів, пов’язаних з написанням тестів для класів без професійної орієнтації. 

Слід зазначити, що існує чотири види безеталонного вимірювання, які розрізняються 
за механізмом вимірювання3. Так існує вид безеталонного вимірювання, який засновано 
на порівнянні вимірюваної речі з іншою річчю, яка взята у якості еталона вимірюваної величини. 
Річ, яка розглядається як еталон, може бути еталоном лише при одному вимірюванні і не 
використовуватися як міжнародний стандарт. На цьому принципі базується, наприклад, 
вимірювання за допомогою шкал. Яскравим приклад якого є шкала Мооса. 

Інший вид безеталонного вимірювання заснований на порівнянні властивості, яка 
розглядається як еталон (у більшості випадках розглядається взагалі як деяка самостійна сутність і 

                                                      
1 Уёмов, А., Поликарпов, Г. (1972). К проблеме безэталонного измерения в микрофизике. Проблемы 
диалектико-материалистического истолкования квантовой теории. материалы IV Симпозиума по 
гносеологическим проблемам измерений (г. Киев, 15-16 октября 1972г.), 127-140. 
2 Пунченко, О. (2008). Безеталонне вимірювання Актуальні проблеми духовності Кривий Ріг, 361-365. 
3 Готинян, В. (2002). Про одну логічну відмінність еталонного та безеталонного вимірювань. Перспективи. 
Науковий журнал, 2 (18), 71-78. 
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так само може використовуватися як еталон лише один раз), з властивістю, що належить 
вимірюваній речі. Так відбувається вимірювання сили вітру за допомогою шкали англійського 
адмірала Бофорта. Адмірал Бофорт ретельно описав дію того чи іншого вітру на суші і на воді. 
За потребою відбувається порівняння тих наслідків, які викликає вітер, з описами адмірала. 

Третій вид безеталонного вимірювання заснований на приписуванні властивості вимірюваній 
речі. По суті, в результаті вимірювання ми відповідаємо на питання: чи належить властивість 
вимірюваній речі, чи ні? Так відбувається приписування вимірюваній речі тієї чи іншої властивості 
про що йдеться у визначення поняття «вимірювання», які були надані Н. Р. Кемпбеллом 
та С. С. Стівенсом. 

Четвертий вид безеталонного вимірювання заснований на комбінації ознак в результаті яких 
утворюється і вимірюється річ. Так відбувається визначення і вимірювання груп крові 
за комбінацією параметрів – ізоантигенів та ізоантитіл. 

Пригадаємо, що за своєю орієнтацією тести можна розділити на критеріально-орієнтовані і 
нормативно-орієнтовані. Так при критеріально-орієнтованому тесті всі, хто тестуються, 
відповідають на одні і ті ж завдання, за однаковий час, в однакових умовах, і, головне, оцінюються 
за однаковими правилами і критеріями. При цьому відбувається зіставлення учбових досягнень 
кожного учня з обсягом завдань, навичок, які він повинен був засвоїти за певний період часу 
за вимогами навчального стандарту. При використання таких тестів ми отримаємо повну 
інформацію про досягнення учня, можливість порівняння вмінь і навичок учнів з вимогами 
програми, які чітко прописані за даною дисципліною. Такий механізм тестування відповідає 
механізму безеталонного вимірювання, який засновано на порівнянні властивості, яка взята як 
еталон (в нашому випадку це навчальний стандарт, тобто ці знання, вміння, навички, які повинен 
засвоїти той, хто тестується), з властивістю, що належить вимірюваній речі (тобто зі знаннями, 
вміннями та навичками, які засвоїв учень або студент). 

При нормативно-орієнтованих тестах відбувається порівняння учнів за рівнем їх учбових 
досягнень. В результаті зіставляються бали кожного учня з результатами інших учнів, які 
виконували той самий тест при тих самих вимогах і при тих самих обставинах. При цьому 
встановлюється відношення порядку між тими, хто проходить тест, за рівнем виявлених ними при 
тестуванні знань. На основі отриманої інформації можна скласти рейтинг учнів (студентів), які 
проходили тест, за отриманими ними балами. Це тести, які складаються для встановлення рейтингу 
між учня, для того, щоб з’ясувати в кого найкращі знання. Такий механізм тестування відповідає 
механізму безеталонного вимірювання, який засновано на порівнянні двох речей, одна з яких 
виступає в якості умовного еталону для порівняння. В нашому випадку відбувається порівняння 
результатів, які були отримані учнями (студентами) задля встановлення рейтингу між ними. 

На нашу думку, не є можливим знайти єдиний освітній «еталонний» об’єктивний стандарт, 
створити єдині універсальні тести для оцінювання знань, вмінь, навичок, які здобуваються учнями, 
студентами і, зокрема, студентами-філософами. Занадто великий елемент творчості, неординарності 
відповідей, яскравих думок містять роботи студентів філософських факультетів і відділень. Студент, 
який вивчає філософію, повинен бути мислячою, творчою особистістю, яка зазвичай критично 
ставиться до будь-яких рамок, стандартних відповідей, чітких безапеляційних рішень. А тому при 
оцінюванні якості знань слід звернутися не до еталонів-стандартів, а до безеталонного вимірювання, 
що і складає перспективу подальших досліджень для методологів-філософів. 
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The problem that study is dedicated to is that the Ukrainian film scholars, with the exception 
of V. Skurativskyi1, I. Zubavina2, N. Moussienko3 and O. Bezruchko4 5 6 7 8 9, have not conducted an in-
depth study of life, creativity and cinema teaching activity of an outstanding Ukrainian movie scholar, 
a leading national teacher of screen arts, PhD in Arts (1973), Professor (2005), Honored Artist of Ukraine 
(1998), corresponding member of the National Academy of Arts of Ukraine (2001), laureate of the USSR 
Filmmaker Union awards (Ukrainian National Filmmakers Union) (1978 and 1987), Oksana Stanislavivna 
Moussienko, who has been chairing the Cinema Studies Department of the Screen Arts Institute of the Kyiv 
National I.K. Karpenko-Kary Theatre, Cinema and Television University for more than twenty years and 
teaching there for 50 years. 

Oksana Stanislavivna Moussienko is engaged in research in the theory and history of cinema, both 
domestic and foreign. Her creative works include more than 300 publications, manuals, curricula, and 
scripts. We would like to mention only the main ones, namely Screen Image of a Motherland Defender 

                                                      
1 Скуратовський, В. (2014). Із нотаток про одну кінознавчу біографію. Мусієнко Оксана Станіславівна: 
матеріали до біографії. Київ: Логос, 6-10. 
2 Зубавіна, І. (2008). Мистецтво любити кіно. Кіно-театр, 3, 47. 
3 Мусієнко, Н.Б. (2014). Мусієнко Оксана Станіславівна: матеріали до біографії. Київ: Логос, 220. 
4 Безручко, А. (2016). Известный украинский медиапедагог О.С. Мусиенко. Медиасфера и медиаобразование: 
специфика взаимодействия в современном социокультурном пространстве: сборник статей, 2, 57-69. 
5 Безручко, О. (2013, May, 31). Видатний український кінознавець, педагог екранних мистецтв (до 75-річчя від 
дня народження О.С. Мусієнко). Культура і життя, 11. 
6 Безручко, О. (2015). До проблем української кінопедагогіки: З творчо-педагогічного досвіду О. С. Мусієнко. 
Актуальні проблеми мистецької практики і мистецтвознавчої науки: Мистецькі обрії: збірник наукових 
праць, 7 (18), 189-196. 
7 Безручко, О.В. (2014). О.С. Мусієнко: кінознавець, науковець, кінопедагог. Науково-практичні дослідження 
розвитку творчого процесу в різних видах мистецтва (кінематограф, телебачення, театр, медіа): 
колективна монографія. Київ: КиМУ, 1, 92-122. 
8 Безручко, О. (2014). Портрет на фоні епохи відомого українського кінознавця-педагога О.С. Мусієнко. 
Комунікаційні технології: збірник наукових праць, 3, 283-292. 
9 Безручко, О. (2014). Творчо-педагогічний досвід О. С. Мусієнко. Міждисциплінарне пізнання 
закономірностей сучасного екранного дискурсу: збірник наукових праць, 204–214. 



ISSN 2533‐4816 EVROPSKÝ FILOZOFICKÝ A HISTORICKÝ DISKURZ 

 50

(1975)1, In a Maze of Illusions (1987)2, Tarkovsky and Ideas of the Philosophy of Life (1995)3, The Light 
of Distant Stars (1995, co-authored)4, A New Wave of French Cinema: Sources, Theoretical Foundation, 
Masters (1995, manual)5, Cinema and Myths of Totalitarian Society (1996)6, An Attempt of Conceptual 
Understanding of the History of Cinema in Ukraine (2000)7, Innovative Trends in French Cinema (Second 
Half of the Twentieth Century) (2005)8, Ukrainian Cinema: Texts and Contexts (2009)9, Modernism 
VS Avantgarde (2018)10. 

The distribution of O.S. Moussienko’s attention between domestic and foreign cinema can be seen 
from the structure of her latest book, Ukrainian Cinema: Texts and Contexts11. Moussienko was always 
looking for a global context of Ukrainian cinema and resonance of certain topics, ideas, and images therein. 
Sometimes she ought to be overtly polemical, as in the case of comparing the German Kammerspiele 
movies and Ukrainian revolutionary drama (Two Days, Night Cab), to reveal how the avant-garde trends 
were manifested in the Ukrainian cinema of the 1930s, that is at the times of a seemingly absolute rule 
of the «socialist realism» method. 

She was and is attracted; it seems like every film scholar, by charismatic figures such as Serhiy 
Parajanov and Yuriy Illenko, as well as the entire brilliant Ukrainian poetic cinema film school. Although, 
the «city movie prose» by K. Muratova, R. Balayan, and V. Kryshtofovich remains equally interesting 
to her. 

Unfortunately, we do not often observe the movie scholars who have made an extremely important 
contribution to the cinema process. O.S. Moussienko is happy to have had an opportunity to write a creative 
portrait of I.S. Kornienko, a scientist with encyclopedic knowledge, who did so much for both creative 
practice and cinema pedagogy. 

She recalled with great respect such powerful personalities as V.V. Tsvirkunov and P.P. Ivanova. 
Without them, one could barely imagine the Ukrainian poetic cinema and training of filmmakers 
at the cinema faculty. 

Oksana Stanislavivna Moussienko also had an opportunity to work at the department with teachers 
who gave very much to the students. This is, in particular, Y.S. Levin, the cooperation with whom she 
described in an essay, written with sincere sympathy and gratitude, which became a part of her book. 
As a senior fellow, he always supported her in the early teaching activities. 

O.S. Moussienko believes that we owe a lot to the movie scholars and teachers B.S. Buriak and 
K.H. Teplytskyi, who have invested a lot of creative energy in the training of future filmmakers12. 

Professor Moussienko is the author of numerous research papers on history and theory of cinema, 
which were published in scientific collections of the Kyiv National I. K. Karpenko-Kary Theatre, Cinema 
and Television University, National Academy of Arts and National Academy of Sciences of Ukraine, 
as well as in specialized periodicals of the country, namely Novyny Kinoekranu, Kino-Kolo, Kino-Teatr, 
Kultura I Zhyttia, and Na Ekranakh Ukrainy. For example, for 45 years of cooperation with one of the 
oldest Ukrainian newspaper, Kultura I Zhyttia, Oksana Stanislavivna has published there more than fifty 

                                                      
1 Мусієнко, О.С. (1975). Образ захисника Вітчизни на екрані. Київ: Наукова думка, 116. 
2 Мусієнко, О.С. (1987). У лабіринті ілюзій: міфи та реальність кінематографу Заходу (нариси). Київ: 
Мистецтво, 170. 
3 Musijenko, О. (1995). Tarkowski i idee «Filozofii bytu». Kwartalnik Filmowy, wiosna-lato, 232-236. 
4 Мусієнко, О.С., Мусієнко Н.Б., Слободян В.Р. (1995). Світло далеких зірок. Київ: Мистецтво, 192. 
5 Мусієнко, О.С. (1995). «Нова хвиля» у французькому кінематографі: джерела, теорет. ґрунт, майстри. 
Київ: Міністерство культури України, 87. 
6 Мусієнко, О.С. (1996). Кіно і міфи тоталітарного суспільства. Зміна парадигми: збірник наукових праць, 2,  
4-18. 
7 Мусієнко, О.С. (2000). Спроба концептуального осмислення історії кіно України. Сучасний погляд. Сучасний 
стан українського мистецтвознавства та шляхи його подальшого розвитку: матеріали наук. конф. Київ: 
Компас, 121-122. 
8 Мусієнко, О.С. (2005). Новаторські течії у французькому кінематографі (друга половина ХХ століття). 
Київ: Заповіт, 116. 
9 Мусієнко, О.С. (2009). Українське кіно: тексти і контекст. Вінниця: Глобус-Прес, 432. 
10 Мусієнко, О.С. (2018). Модернізм Модернізм VS аванград. Київ: Логос, 320. 
11 Мусієнко, О.С. (2009). Українське кіно: тексти і контекст. Вінниця: Глобус-Прес, 432. 
12 Мусієнко, О. (2013, September, 18). Інтерв’ю про творчу і кінопедагогічну діяльність. Приватний архів 
автора. 
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articles showing a wide range of her research interests, namely movie research analysis1 2 3, theoretical 
works4 5 6, reviews of books on cinema7, reviews of festivals and movie retrospectives8 9 10 11, movie 
teaching work12 13 14, interviews with the leading national filmmakers15 16, stories about famous artists17 
and so on. 

According to O.S. Moussienko, she liked to present her opinion based on fresh impressions after 
watching. Not wanting to offend anyone, aspiring to support an artist, she, however, tried to be fair to him 
and herself. Moussienko O. was amazed by gratitude expressed by the filmmakers, such as L. Bykov, 
M. Illenko, and V. Horpenko. 

However, there were occasions when the director felt offended and considered her biased and 
subjective. Oksana Stanislavivna Moussienko admits that she was wrong several times. However, there 
were also the cases when after a long time the director agreed with her opinion. 

The heroine of our study saw the point in such works with local artists only, because it seemed very 
strange to her to review, for example, Ozone or Seidl. 

Today O.S. Moussienko almost does not act as a reviewer, but she is monitoring the processes 
in the domestic filmmaking very closely and still hopes that the number of movies appearing will 
eventually be transformed into quality. 

O.S. Moussienko fondly talks about her sincere admiration at Kryshtalevi Dzherela Film Festival, 
with which she has been cooperating for twenty years. First of all, because it is a unique festival, where the 
children shooting their films and TV movies in children’s studios all over Ukraine show their achievements. 
There are both studios with a big name, like Vesnianka in Dnipropetrovsk, and teams from small villages 
and towns, which nevertheless may surprise the audience with their creative output. The guests of this 
festival arrive even from abroad, namely Poland, Lithuania, Georgia, and Russia. From her point of view, 
this festival is extremely important because, on the one hand, it prepares the future movie experts (alumni 
of the children’s film and television studios studied at and successfully graduated from the Screen Arts 
Institute), and on the other, it is a kind of training of the future audience, which will be able to assess 
the movie as a work of art18. 

O.S. Moussienko is noted in the encyclopedic manual Foreign Media Teachers and Media Culture 
Theorists 19. 

O.S. Moussienko devotes much time to public work in the National Union of Cinematographers 
of Ukraine, where she was repeatedly elected to the governing bodies. The National Academy of Arts 
of Ukraine does not remain unnoticed by Oksana Stanislavivna Moussienko either, for which she was 

                                                      
1 Мусієнко, О.С. (1997, April, 09). Апокаліпсис Кіри Мyратової. Культура і життя. 
2 Мусієнко, О.С. (1997, June, 04). Лицарський вибір Олега Ольжича. Культура і життя. 
3 Мусієнко, О.С. (1974, May, 09). Співуча ескадрилья: нотатки про фільм «В бій ідуть тільки старики». 
Культура і життя. 
4 Мусієнко, О.С. (2006, September, 13). Кінематограф Юрія Іллєнка: всі барви світу. Культура і життя, 2. 
5 Мусієнко, О.С. (1977, February, 24). Опанувати розмаїття жанрів про телевізійне кіно. Культура і життя, 4. 
6 Мусієнко, О.С. (1976, October, 17). Телеекранізація. Яка вона? Культура і життя, 4. 
7 Мусієнко, О.С. (2005, June, 24). Носій глибинної національної сутності. Культура і життя, 3. 
8 Мусієнко, О.С. (1994, March, 12). Дві ретроспективи. Культура і життя, 3. 
9 Мусієнко, О.С. (1995, August, 02). Під «градусом» нових зустрічей: у Києві відбувся Другий тиждень 
європейського кіно. Культура і життя, 3. 
10 Мусієнко, О.С. (1996, May, 29). Пітерська марка: екран близького зарубіжжя. Культура і життя, 3. 
11 Мусієнко, О.С. (2007, June, 20). Польський погляд. Культура і життя, 4. 
12 Мусієнко, О.С. (1998, January, 14). «Пролог» до майбутнього українського кіно. Культура і життя, 3. 
13 Мусієнко, О.С. (1990, November, 11). Фестиваль «Пролог»: враження, оцінки, підсумки. Культура і життя, 
3. 
14 Мусієнко, О.С. (1974, June, 27). Щовечора після роботи. Культура і життя, 4. 
15 Мусієнко, О.С. (1982, February, 21). Гринько М.: талант бути необхідним. Культура і життя, 5. 
16 Мусієнко, О.С. (2001, February, 03). Ровесник століття. Культура і життя, 3. 
17 Мусієнко, О.С. (2007, June, 03). Секрет вічної молодості. Культура і життя, 3. 
18 Мусієнко, О. (2013, September, 18). Інтерв’ю про творчу і кінопедагогічну діяльність. Приватний архів 
автора. 
19 Федоров, А.Ф. (2011). Медиапедагоги и теоретики медиакультуры зарубежных стран: энциклопедический 
справочник. Москва: Информация для всех, 33. 



ISSN 2533‐4816 EVROPSKÝ FILOZOFICKÝ A HISTORICKÝ DISKURZ 

 52

awarded the title of the corresponding member of the art theory and history department of the National 
Academy of Arts of Ukraine in 2001. 

O.S. Moussienko always carefully watches the speeches of her students, movie scholars, in press. 
Some of them have become serious critics, who are well versed in the cinema process and fluent in pen. 
Oksana Stanislavivna Moussienko first notes a wonderful journalist, Volodymyr Voitenko, who has long 
led Kinokolo, a magazine, extremely popular in Ukraine, Iryna Zubavina, who combines the research and 
teaching work (Doctor of Arts, corresponding member of the National Academy of Sciences of Ukraine) 
with an active work of a contemporary film critic, and an expert in cinema education, Olena Kutsenko1. 

Two heads of departments of the Kyiv National I.K. Karpenko-Kary Theatre, Movie and Television 
University, namely a PhD, Professor, Head of the Department of Social Sciences of the Kyiv National 
I.K. Karpenko-Kary Theatre, Movie and Television University Olena Ihorivna Onishchenko and a PhD, 
Professor, Head of the Cinema Studies Department of the Screen Arts Institute of the Kyiv National 
I.K. Karpenko-Kary Theatre, Movie and Television University Maryna Tarasivna Braterska-Dron, wrote 
their diplomas under O.S. Moussienko’s supervision. 

O.S. Moussienko prepared several graduate students, who successfully defended their thesis before 
the Specialized Academic Board of M.T. Rylskyi Institute of Art Studies, Folklore and Ethnology 
of the National Academy of Sciences of Ukraine. In particular, these were Imad Edd Dean Zaza (Syria) – 
Syrian Movie (inaccurate name), I.B. Zubavina – Structural and Creative Role of a Myth in Ukrainian 
Cinema, I.Y. Pobedonostseva – TV Discourse in the Postmodern Cultural Space, O.V. Bezruchko – 
O.P. Dovzhenko, a teacher. Creative Search and Method, and V.A. Dovholenko – Carnivalism Aesthetics 
in the Movie Artistic Structure. 

The analysis of the creative way of life and an outstanding teacher today is greatly assisted 
by a research reference publication, Oksana Stanislavivna Moussienko, Biographic Materials, compiled 
by Natalia Moussienko, a leading research fellow of the Modern Art Research Institute of the National 
Academy of Arts of Ukraine. The publication prepared in close cooperation with the National 
Parliamentary Library, namely its senior librarian Natalia Kazakova, not only provides a detailed 
bibliography of Professor Moussienko, and also contains a unique material about the family library of the 
Wyshynskyi-Kandyba-Moussienkos, which became one of the foundations of the teacher formation and 
presents the circle of Oksana Stanislavivna and her family interlocutors. The introductory article 
by Academician Vadym Skurativskyi not only introduces the reader to Oksana Moussienko, but also 
depicts the era in which she came to the cinema vividly and accurately. This research will certainly be 
useful to cinema historians and teachers. Also, it is interesting to a broad range of readers2. 

Many years of titanic work of Oksana Stanislavivna Moussienko in Ukrainian cinema scholarship 
and screen arts pedagogy is highly appreciated. She was awarded the Order of Princess Olha (2004), Gold 
Medal of the National Academy of Arts of Ukraine (2008), the badge for Excellence in Education of 
Ukraine (1997), and medals. 

O.S. Moussienko is full of energy and creative ideas, continues to educate a new generation 
of experts on screen arts at the Cinema Studies Department of Screen Arts Institute of the Kyiv National 
I. K. Karpenko-Kary Theatre, Cinema and Television University. We would like to finish the article with 
her words full of optimism and hope, «So, there is still much to do for Ukrainian cinema scholars. We can 
only dream of rest!»3. 
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БІЛЬШОВИЦЬКИЙ РЕЖИМ  
ЯК ЧИННИК РЕВОЛЮЦІЙНОЇ ЗМІНИ  
СВІДОМОСТІ УКРАЇНСЬКОГО СЕЛЯНСТВА  
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THE BOLSHEVIK REGIME AS A FACTOR 
OF REVOLUTIONARY CHANGE OF CONSCIOUSNESS 
OF UKRANIAN PEASANTS IN THE 1920s-BEGINNING  
OF THE 1930s. (BASED ON THE PARADIGM BY J. SCOTT) 

The  political  factor  of  Stalin’s  regime  industrial  society  as  a  means  of  destruction  of  the 
traditional self‐consciousness of Ukrainian peasants in the 1920‐30s is researched in this article. 
Based on the new works of the Ukrainian experts on rural studies, British expert Andrew Wilson, 
and first and foremost US scientist James Scott, the author follows four aspects of the political 
influence  that  caused  a  comparatively  big  change  of  the  rural  inhabitants’  consciousness. 
According to the term by J. Scott, the experience of the implementation of the high modernism 
was  unnatural  for  the  Ukrainian  village,  in  particular,  because  it  ignored  such  an  important 
aspect as the religiosity of people, which was able to evolve but not necessarily disappear. 
Keywords: peasants, consciousness, religiosity, politics, Bolshevism, regime, high modernism. 

У статті «Зараження комунізмом як чинник ліквідації традиційної релігійності українського 
селянства (1917 – початок 1930-х рр.)», що побачила світ в останньому номері «Вісника Черкаського 
університету» (2018, серія Історичні науки), автор уже торкнувся проблеми, яку з погляду 
затребуваного сьогодні пізнавального інтересу виправдано окреслювати дещо ширше – як 
модернізацію традиційної селянської свідомості. Тобто йдеться про той спосіб світосприйняття та 
мислення, який дістався сільським людям ХХ ст. від дідів/батьків, що мешкали в ХІХ ст., в умовах 
ще загалом аграрного суспільства. І хоча протягом пореформених десятиліть (після Великої 
реформи 1861) він зустрівся з досить серйозними викликами, зазнав достатньо складної еволюції, 
проте до встановлення більшовицького режиму в 1917 р. (фактично на початку 1920-х рр.) 
не втратив своєї ключової історичної властивості – традиційності. Серед нових викликів варто 
виокремити такі аспекти трансформації як зростання залежності від грошового чинника, активізація 
соціальної мобільності та пошуків духовної (релігійної) досконалості. Останній із названих аспектів 
виражався в зростанні вимог до моралі церковнослужителів, переході частини селян 
у протестантизм. Однак роль справжнього руйнівника традиційної релігійності випало відіграти 
політичному чиннику, причому на тій стадії історичного розвитку, коли він сам як би потрапив 
у «залежність» до індустріального суспільства. На наш погляд, якісний аналіз цих явищ/процесів, 
їхньої взаємозалежності зробив Джеймс Скотт, який виконав цю роботу на прикладах краху «деяких 
великих утопічних соціальних проектів ХХ ст.»1. 

Варто зауважити, що науковці-гуманітарії неодноразово намагалися прояснити 
трансформацію селян у культурно інакшу історичну якість. Дещо для цього зробили радянські 
                                                      
1 Скотт, Дж. (2005). Благими намерениями государства. Почему и как проваливались проекты улучшения условий 
человеческой жизни. Пер. с англ. Э. Н. Гусинского, Ю. И. Турчаниновой. Москва: Университетская книга, 20. 
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дослідники, інтерпретаційні моделі яких, проте, надто сильно залежали від «класової теорії», тому 
їхні трактування носили однобокий, категорично-безкомпромісний із погляду методологічних засад 
характер. Не дивно, що з часом ті моделі набули видимих ознак теологічного звучання. 

В українській історіографії пострадянської доби проблема не отримала належного розвитку. 
Причиною була відсутність продуктивних теоретико-методологічних підходів, які відкривали б 
шлях до розуміння складних соціокультурних процесів і комунікативних практик. Інакше кажучи, 
у цей період українські історики ще не працювали в площині синтез-зв’язків між «традицією» та 
«модерном»; апелюючи до модного тоді міждисциплінарного підходу, вони задовольнялися 
здебільшого аналізом «культурно чистих» дослідницьких просторів1. 

Серед сучасних дослідників варто назвати українського історика Ю. Присяжнюка, якому 
належить цінна методологічна заувага про те, що й на початку ХХ ст. селянство залишалося 
«переважно в полоні патріархальних устоїв і цінностей, що означало, по-перше, потенційну 
можливість кількох варіантів подальшого національного самовираження, по-друге, попередню 
відмову у стовідсотковій вірності будь-якому із них»2. 

Окремо потрібно зупинитися на інтерпретації проблеми британським істориком Ендрю 
Вілсоном, насамперед щодо його трактування модернізації українського села першої половини 
ХХ ст., з наданням пріоритету подіям 1920-х та 1930-х років. До інтелектуальних здобутків Вілсона 
треба віднести той факт, що він, лишивши (попри серйозну критику) політичний чинник 
визначальним для пояснення процесів на селі, надав йому помітно інакшого значення, аніж 
у радянських істориків: окрім видимого зміщення акцентів на культурно-антропологічний аспект, 
«віддав належне» реально існуючим у першій третині ХХ ст. перспективам творення 
українізованого суспільства (нації)3. 

Однак проблема залишається невисвітленою в тому концептуальному звучанні, як її прийнято 
формулювати, керуючись можливостями сучасної гуманітаристики. 

Мета нашої розвідки полягає в спробі з’ясувати релігійний аспект свідомості тієї «обраної 
історією» версії трансформації українських селян Наддніпрянщини, котра випала на їхню долю 
у зв’язку з політикою більшовицького режиму в період формування та утвердження тоталітарного 
сталінського режиму. Методологічною основою виступає вчення про так званий «високий 
модернізм», як його концептуально представлено в працях американського селянознавця Джеймса 
Скотта. 

На тлі численних зіткнень етнічних груп, релігійних і мовних світових громад (спільнот), які 
він тривалий час досліджував, згаданий тут Дж. Скотт виокремив ті з них, які вважав 
найтрагічнішими «соціальними проектами держави»4. На його переконання, до таких результатів 
спричинив збіг, поєднання щонайменше чотирьох чинників. 

Перший найбільш очевидний – адміністративне завзяття чиновників, які прагнули 
«впорядкувати природу й суспільство». Очевидно, це було настільки універсальне явище, що Скотт 
не наважився спрощувати його, перетворювати на «сегмент сучасної диктатури», навіть більше, 
учений репрезентував його як «нічим не примітний інструмент сучасного управління державою», 
сукупно з концепцією громадянства в умовах соціального добробуту. Проте це не завадило йому 
розгледіти в ньому інший потенціал, а саме: «політику ув’язнення небажаних меншин 
у концтабори»5. 

Другий чинник – «надмірно мускулиста версія віри в науково-технічний прогрес, розширення 
виробництва, зростання задоволення людських потреб, панування над природою (включно 
з людською) і, головне, у раціональність проекту соціального порядку, виведеного з наукового 
розуміння природних законів»6. Скотт назвав цю рису «ідеологією високого модернізму». Тобто 
визначив її як такий собі побіжний (а в соціальному відношенні – вкрай болючий) безпрецедентний 

                                                      
1 Масненко, В. (2001). Історична думка та націотворення в Україні (кінець ХІХ – перша третина ХХ ст.). 
Київ; Черкаси: Відлуння-Плюс, 2. 
2 Цитовано з виступу професора Ю. Присяжнюка на Всеукраїнському симпозіумі з проблем аграрної історії 
(м. Черкаси, 2013 р.). 
3 Wilson, A. (2000). The Ukrainians: Unexpected Nation. Yale University Press, 149-150. 
4 Скотт, Дж. (2005). Благими намерениями государства.Москва: Университетская книга, 20. 
5 Скотт, Дж. (2005). Благими намерениями государства.Москва: Университетская книга, 21. 
6 Там само. 
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продукт прогресу науки й промисловості, сутність якого в утопічній вірі в безмежних можливостях 
підкорення природи та проектування життєдіяльності людини, згідно з «заданими параметрами 
оптимізації». Насамперед на Заході, адже зрозуміло, що на Сході (європейському) він мав свої 
принципові відмінності та потребував окремого методологічного підґрунтя. 

Зазвичай історики стверджують, що Ленін, Сталін, їхнє оточення максимально політизували 
суспільні процеси, підпорядкували назрілі завдання їхнього розвитку соціальній інженерії, яка була 
такою привабливою в добу індустріального суспільства та тоталітаризму. Тепер цю проблему варто 
уявляти дещо ширше. Адже важко не погодитися з думкою, що «в ленінському високому модернізмі 
сильний історичний відгук знайшло те, що Ричард Стайтс називає «адміністративним утопізмом» 
російського самодержавства та його радників у ХVIII і ХІХ ст. Це виявилося в спадковості систем 
організації населення (кріпаки, солдати, робітники, чиновники), у роботі установ, «заснованих 
на ієрархії, дисципліні, регламентації, строгому порядку, раціональному плануванні, упорядкуванні 
навколишнього середовища та рівнів добробуту»1. 

Усе зазначене посилювалося загальним для всіх, надто патріархальних за характером спільнот 
ідеологічним чинником – вірою. Причому вірою «некритичною, нескептичною й, відповідно, 
ненауково оптимістичною стосовно можливостей усеохватного планування людського розселення 
та виробництва»2. Це відбувалося тому, що носії високого модернізму – більшовицькі вожді, 
чиновники, уповноважені режиму в різних сферах інтелектуальної діяльності сприймали інтереси як 
віру, а до віри ставилися як до інтересів. Виходило так, що форми життєдіяльності (планування 
тощо), політичні уподобання та релігійні вірування співпадали й тому втрачалася сакральність 
Божественного, небесного, потойбічного, ірраціонального, містичного як чогось якісно відмінного 
від буденного. На їхнє місце приходила віра як соціальний результат зусиль «проектувальників», 
водночас приватний інтерес учених, архітекторів, техніків, механіків/механізаторів. Але, на відміну 
від Заходу, і то не завжди, європейський Схід сприймав ці відмінності за сакраментальні 
(ритуальні). Тому високий модернізм по суті став своєрідною альтернативною релігією 
традиційному віросповіданню. 

Імпульс до таких змін селянство отримало від радикального (диктаторського) політичного 
режиму, який встановився на теренах колишньої Російської імперії внаслідок Жовтневого 
перевороту 1917 року. Як справедливо зазначають дослідники історії села Охматова Жашківського 
району Черкаської області, «1917 рік видав гасла (найголовніші його заклики): «Гуляй, Ваня, Бога 
нет!»; «Грабуй награбоване!» Людині інколи хочеться оскотинітись і, якщо трапляється така нагода, 
вона це робить. А тут ці гасла, така нагода. Правда зверху, звичайно для тих, хто ждав. Ну що ж, 
якщо в цьому істина, а їх невпинно в цьому переконували – тоді і справді – Гуляй, Ваня! І Ваня 
почав гуляти»3. 

Тут доцільно зупинитися на третьому чиннику, як його формулює та виокремлює Дж. Скотт. 
Тим більше, що його роль виявилася спроможною набувати вирішального значення в багатьох 
пізнавальних конотаціях. Власне з цього моменту і можна було б починати аналіз заявленої 
проблеми, але такий підхід означав би невиправдану спрощеність, оскільки в цьому разі зникли б 
(було б мінімізоване) вкрай важливе для нашого розуміння проблеми історичне тло. Інакше кажучи, 
авторитаризм ХХ ст. виглядав би напрочуд штучним, а отже, «епістемологічно змертвілим» 
інтелектуальним продуктом. Якраз гама зв’язків, яка «ріднить» авторитарний режим із реаліями 
індустріального (модернізаційного) суспільства, створює ґрунт для адекватного розуміння змін 
у свідомості людей. 

Отже, третій чинник (елемент) – «це авторитарна держава, яка бажає і спроможна 
використовувати всю свою владу, аби впровадити в життя… (більшовицькі та ін. – Р. О.) 
високомодерністські проекти. Найбільш сприятливий для цього час – війни, революції, депресії та 
боротьба за національне визволення. У таких ситуаціях надзвичайні обставини сприяють узурпації 
надзвичайних повноважень та часто делегітимізують попередній режим. Для цих періодів 
характерно, що до влади приходять такі еліти, які зрікаються минулого та пропонують людям 

                                                      
1 Там само, 308. 
2 Там само, 21. 
3 Бекало, М.М., Горошко, С.І., Кравченко, А.В., Махиня, Г.Є. (2017). Охматів. Минуле і сьогодення. Нариси, 
наукові статті, відомості, довідки, спогади, документи і матеріали. Жашків: С. І. Горошко, 285. 
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революційні проекти»1. Аналіз подій та процесів 1920-х рр. переконливо засвідчує майже цілковиту 
відповідність запропонованої Дж. Скоттом характеристики суспільним реалія наддніпрянського 
села 1920-х років. Навіть більше, складається враження, що визнаний представник модерного 
селянознавства писав свої твори, спираючись саме на український історичний досвід, хоча добре 
відомо – його вистачало в практиці осмислення і суспільного розвитку західних країн, і схожих 
процесів у «всьому світу»2. 

Про саме такі характеристики українського «непівського» та «постнепівського» села свідчать 
наступні міркування ще одного значного селянознавця сучасності – Теодора Шаніна: схильність 
до «менеджеріального спрощення рішень», деперсоналізація суб’єктів управління (гасло Сталіна 
«кадри вирішують усе» означало виключно політико-кон’юнктурний аспект, адже синхронно 
впроваджувався інший, по суті альтернативний принцип «незамінних людей не буває»), небачене 
зростання бюрократії, яка на стадії зародження «випалювала» спонтанні вияви соціального життя3. 

У контексті вищезазначеного, чи варто тут зайве нагадувати, з якою ненавистю та небаченою 
жорстокістю більшовики руйнували «світ насилля» на селі, тобто дореволюційний устрій, який 
історики вважають усе тим же традиційним суспільством, щоправда, з помітними «пореформеними» 
змінами, які особливо відчутними були в перші десятиліття ХХ століття. Керуючись політичними 
мотивами, вони послідовно й наполегливо боролися проти «пережитків феодалізму» та «вроджених 
недоліків капіталізму», а десь і раділи, коли ті «пережитки» давали їм нагоду зберегти й зміцнити 
свою політичну владу, кажучи мовою вождя Леніна, «союз робітничого класу й селянства»4. 

Безперечно, що особливе місце в історичному протистоянні влади й народу (селянства) 
належало сфері свідомості. Вожді та апологети режиму розуміли це досить добре. Власне тому й 
спрямовували свої кращі пропагандистсько-агітаційні сили на цей фронт протистояння. 

Щоб радянізувати українське село, його мешканців, потрібна була тоталітарна політика. 
Репресії проти окремих «ворогів комунізму» не могли принести бажаного результату. Затребувана 
була всеохоплююча перманентна система впливу на соціум. Виходець із селянського середовища 
Дмитро Гойченко, якому випало побувати в різних, навіть протилежних за значенням іпостасях – від 
віруючого селянина до атеїста, уповноваженого режиму – зазначав, що для зміни світоглядних 
переконань було залучено «найжорстокішу та нелюдську війну більшовицької влади проти народу, 
яка розпочалася ще в період воєнного комунізму, але вимушено перервана з метою перепочинку»5. 

Наприкінці 1920-х рр., коли режим помітно зміцнив свою владу над суспільством, «паралізував 
будь-яку можливість серйозного спротиву народу та достатньо обплутав всю країну павутиною ДПУ», 
він розпочав «міліонні маси селян проти їхньої волі заганяти, як худобу, за допомого жорстокого 
терору в (колгоспне. – Р. О.) ярмо»6. Надумана класова боротьба проти «ворогів комунізму» не могла 
радикально змінити свідомість селянства; таку перспективу давала боротьба на порівняно вищому 
рівні тотальності – проти «ворогів народу». До початку 1930-х рр. у сільських людей «…спочатку 
забрали Бога невидимого – закрили, поруйнували церкви, попалили ікони. Потім відібрали Бога 
видимого – хліб («Хліб – це тіло Моє, хто споживає його матиме життя вічне»)7. 

Автор має підстави вважати, що саме політика колективізації, «ліквідації куркуля як класу» 
(інакше кажучи, політика «великого перелому» на селі), Голодомору 1932/1933 рр. послугувала тим 
чинником, який зруйнував традиційну свідомість, відповідну їй релігійність селянства. У роки тих, 
раніше небачених пертурбацій, коли селяни були поставлені на/за межу фізичного існування, вони 
насамперед мали відчувати й усвідомлювати нову, комуністичну мораль: «жорстоке знущання, 
попрання будь-якої, навіть найпростішої з усіх людської гідності, топтання його душі…»8. Хто 
в таких умовах лишався байдужим до настільки жахливих злодіянь? На думку Д. Гойченка, «лише 

                                                      
1 Скотт, Дж. (2005). Благими намерениями государства.Москва: Университетская книга, 22–23. 
2 Там само, VI. 
3 Там само. 
4 Ленін, В. (1947). Про кооперацію. Вибрані твори у двох томах. Київ: Укр. вид-во політ. літ-ри, 775-776. 
5 Гойченко, Д. (2012). Красный апокалипсис: сквозь раскулачивание и голодомор. Мемуары свидетеля. Киев: 
А-ба-ба-га-ла-ма-га, 42. 
6 Там само. 
7 Wilson, A. (2000). The Ukrainians: Unexpected Nation. Yale University Press, 288. 
8 Гойченко, Д. (2012). Красный апокалипсис: сквозь раскулачивание и голодомор. Мемуары свидетеля. Киев: 
А-ба-ба-га-ла-ма-га, 42. 
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найбільші негідники та цілком засліплені фанатики»1. Тому й не дивно, що «недомучених голодом 
(селян. – Р. О.) добивали як собак… Мало що було людського… – це вже були істоти. Боже 
попиралось, Боже затоптувалось…»2. 

Такою ж мірою «конструктивним» для творення інтерпретаційних моделей тлумачення 
процесу революційного оновлення релігійності є четвертий чинник, запропонований Дж. Скоттом, і 
оцінку якого почасти вже дано вище. Ідеться про «обезсилене громадянське суспільство, 
неспроможне чинити спротив» планам високого модернізму3. Очевидно, що термін «громадянське 
суспільство» тут треба розуміти з певним умістом запозичення. Адже мова йде за локалізовану 
в часі й просторі сукупність структур, які притаманні виключно селянському соціальному 
середовищу, а саме індивідуально-приватну, сімейно-родинну, конфесійну та громадсько-
самоврядну сфери життя. Логічно також, що такий обмежений соціальний устрій надто 
схематичний – він ігнорує суттєві риси повсякденної реальності, соціального устрою села, який 
функціонував за власними алгоритмами й логікою. 

Селянству, яке ми для зручності ідентифікації називаємо «українським», тривалий історичний 
період доводилося жити, взаємодіяти та протидіяти, ховаючись за «масками», притаманними йому 
ритуалам і культурі4. Однак політика більшовиків виявилася надто потужним руйнівником його 
внутрішнього світу. Настільки могутнім, що спромоглася не тільки серйозно підважити, а й 
«знищити протилежну сторону»5. Принаймні виклик було кинуто тій царині буття, про яку все 
попереднє життя прийнято було говорити пошепки, а тепер, як ми переконалися, – у повний голос. 

Автор спробував уявити, збагнути та простежити, чому попервах добре задумана на етапі 
мрій, на рівні ідей більшовицька система покращення умов людського (селянського) існування 
завершилася такими жорстокими результатами й наслідками. Комуністичний експеримент-
пертурбація супроводжувався оновленням свідомості, що означало радикальну зміну 
світосприйняття та світорозуміння людей, визнання чого дає нам підстави вести мову про культурну 
революцію на селі в ідеологічній, пропагандистсько-просвітницькій площині, а водночас про 
перманентні потрясіння (стресогенез) морально-психологічного характеру. Сукупно це суттєво 
підважує усталене в історіографії та дидактичній літературі загальне бачення історії українського 
(наддніпрянського) села 1920-х – початку 1930-х рр., як нібито мирного «непівського» періоду, який 
був перерваний новою війною. Досвід високого модернізму (до найкращих його запроваджувачів 
належав В. Ленін) виявився неприродним для модернізації українського села, у тому числі тому, що 
в ньому більшовики проігнорували такий важливий чинник традиційного аграрного устрою як 
релігійні уявлення, що були спроможними еволюціонувати й надалі. 
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THE METHODOLOGY OF STUDYING THE PROCESSES 
OF CULTURAL INTERACTION BETWEEN MAN AND NATURE 
IN THE FRAMEWORK OF URBAN PARK SPACES 

The  article  considers  the  main  scientific  methods  applied  to  research  urban  park  spaces. 
The importance  of  the  interdisciplinary  approach  in  the  selection  of  research  methodology 
for cultural  studies  has  been  emphasized.  The  principle  of  methods’  pluralism,  important  for 
a complete, holistic understanding of the essence of the urban parks culture, has been justified. 
Particular attention has been paid to the culture‐forming potential of modern urban parks, their 
relevant  functions of unity,  intellectual development, and  recovery of citizens. On  the basis of 
present  study  it  is  possible  to  make  recommendations  on  the  improvement  of  the  aesthetic 
appearance of cities, the protection of cultural heritage and traditions, the promotion of creative 
and  social  activity  of  the  population,  the  development  of  measures  to  prevent  conflicts, 
the solution of many other urgent problems of the modern urban society. 
Keywords: methodology of cultural studies, interdisciplinarity, coevolution of nature and man, 
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Поняття «міська культура» дедалі частіше використовується у сучасній науковій літературі. 
На шляху удосконалення естетичного простору міста, вироблення оптимальних механізмів 
функціонування його різноманітних структур, гармонізації взаємовідношень різних верств 
урбаністичного суспільства, вчені зіткнулися з проблемою створення міської атмосфери, яка б 
поєднувала тенденції сучасності з гармонією та цілісністю світобачення минулого. 

Попри високу ступінь урбанізації, простір сучасних міст неможливо уявити без такого 
важливого структурного елементу, як зони відпочинку, зокрема, садово-паркові комплекси. 

Корегуючи мікроклімат, шляхом покращення стану повітряного басейну, зелені зони несуть і 
естетичні функції, які формують архітектурно-художній вигляд міста та покращують світовідчуття 
жителів. Відкриті природні простори, які регулюють і гармонізують взаємодію високо-
урбаністичного міського середовища та людини, стають нагальною необхідністю сучасних міст. 
Міські садово-паркові комплекси позиціонуються тепер у ролі публічної «платформи» для 
спілкування, інтелектуального розвитку, співдружності та взаємодії містян. 

Детальне вивчення принципів їх створення, історично сформованих форм, можливостей 
використання, виявляються особливо важливими для культурології, як науки, що знаходиться між 
різними сферами людського знання. Особливе зацікавлення представляє різноманітність культурних 
модулей, що вплетені у тканину сучасних міських паркових просторів. Поряд з уявленням 
можливостей взаємодії у рамках будь-якої певної області культури (наприклад, художньої або 
фізичної культури), вони здатні відродити у людині відчуття цілісності власного внутрішнього 
світу. 

Проблема розрізненої, часткової свідомості порушується все частіше у сучасній науковій 
літературі. Єдина людська особистість, індивідуальність, зараз розсипається на безліч соціальних 
ролей, постійно одягає найрізноманітніші маски. Феномен цього явища з одного боку вимагає 
вивчення й осмислення, а з іншого, наштовхує на необхідність створення нових конструктивних 
форм соціальної взаємодії, які дозволили б сучасній людині зібрати розрізнені фрагменти власного 
буття та дійти до початкової іманентної суті. «Головною метою та змістом розвитку сучасної 
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культури є збереження «цілісної людини», її всебічності та індивідуальності, її причетності 
до суспільних процесів, соціальної активності та відповідальності. Прагнення повернутися 
до «людини цілісної» пов’язане з усвідомленням багатьох неминучих втрат, які несе частковість 
раціонального мислення, з надією на не відкриті ще можливості образного, цілісного пізнання та 
сприйняття світу»1. 

Таким чином, вивчення культуроформуючої ролі паркових просторів у сучасному 
урбаністичному континуумі уявляється нам одним з актуальних завдань, що стоїть перед сучасною 
культурологічної наукою. Можна припустити, що міські парки є саме тією, універсальною 
урбаністичною конструкцією, на базі якої створюються можливості для комунікації всіх верств 
суспільства за допомогою найрізноманітніших мов культури; простором, у рамках якого культура 
трактується як «пристрій, який продукує інформацію, антіентропійний механізм людства, що 
перетворює «шум» у «музику», чи не-інформацію, «хаос» – у «порядок»2. 

Необхідною умовою для вивчення міських парків, як об’єктів, які мають особливе 
культурологічне значення, стає визначення найбільш оптимальних методів дослідження. 

Слід підкреслити, що визначення культури як форми трансляції соціального досвіду і як 
способу соціалізації особистості, передбачає кілька шляхів розгляду її сутнісної природи. По-перше, 
з боку предметно-ціннісної концепції, – як інтелектуальну, духовну, матеріальну пам’ять людства. 
По-друге, з точки зору діяльнісного підходу, – як «технології відтворення та виробництва людського 
суспільства», «духовного коду життєдіяльності людей», «основи творчої індивідуальної 
активності», «адаптації та самодетермінації особистості»3. По-третє, культура, без сумніву, містить і 
особистісно-атрибутивне наповнення, оскільки схильна до впливу кожної, навіть «найнепомітнішої» 
людини. І, нарешті, по-четверте, найважливішою функцією культури є інформаційно-знакова. На 
думку видатного радянського культуролога, літературознавця та семіотика Ю. М. Лотмана, 
«культура завжди, з однієї сторони, – певна кількість текстів, а з іншої – певна кількість 
успадкованих символів. Символи культури рідко виникають у її культурному зрізі. Як правило, вони 
приходять з глибини століть і, видозмінюючи свій зміст (але не втрачаючи при цьому пам’ять про 
свої попередні значення), передаються майбутнім станам культури»4. 

Таким чином, культурологія як наука, що вивчає культуру людства у всьому різноманітті та 
сукупності її проявів, виявляє необхідність використання всеосяжної методологічної бази. 

Дослідниця Т.І.Уварова акцентує увагу на тому, що «сучасна методологія представляє собою 
складне та багатовимірне явище. Вона є основоположною частиною будь-якої науки і мета її – 
виявлення та формулювання закономірностей, а також вивчення засобів і методів отримання нового 
знання»5. Отже, використання сукупності методологічних інструментів дозволить всебічно 
розглянути феномен сучасного міського паркового простору, відторити цілісне уявлення про нього. 
«Головна методологічна інтенція полягає у вмінні користуватися неосяжно широким спектром 
різноманітних методів, в націленості на подолання меж професійно вузькоорієнтованого знання, 
у спробі перекинути мости між різними сферами знань в пошуку втраченої цілісності розуміння 
культурних явищ»6. Саме міждисциплінарність повинна стати відправною точкою у підборі 
методологічної бази для розгляду проблематики формування та розвитку міських паркових зон. 

Дотримуючись однієї з класифікацій, прийнятих у науковому світі, ми будемо надалі 
розглядати трирівневу систему угруповання методів дослідження: базові (філософські), 
загальнонаукові та спеціальні (конкретнонаукові) методи. 

Ставлячи генеральну стратегію дослідження, базові (філософські) методи забезпечують йому 
фундаментальність. Вони гарантують об’єктивність, запобігаючи спотворення смислу 
досліджуваного матеріалу. 
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Феникс, 86. 
3 Драч, Г.В. (1996). Культурология: учебное пособие для студентов высших учебных заведений. Ростов н/Д: 
Феникс, 102. 
4 Лотман, Ю.М. (1994). Беседы о русской культуре. СПб.: Искусство-СПб., 4-9. 
5 Уварова, Т.І. (2013). Методологія культурології: методологічний плюралізм та міждисциплінарність. 
Культура народов Причерноморья, 263, 141-144. 
6 Там само. 
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Найбільш точною, на наш погляд, є, класифікація, запропонована академіком 
С.М. Іконниковою, як більш доцільна для дослідження міського паркового середовища. 
С.Н. Іконнікова відносить до базових методів емпіричний і теоретичний, спостереження й 
експеримент, виділення й узагальнення, абстрагування та конкретизацію, аналіз і синтез, індукцію 
та дедукцію, опредметнення та розпредметнення, формалізацію й актуалізацію, історичний і 
логічний, рефлективний і аксіоматичний та інші.1 

Далі ми розглянемо деякі з вищеперерахованих методів, що дозволяють, на наш погляд, 
відокремити головні проблеми та окреслити перспективи розвитку садово-паркових комплексів 
сучасних міст. 

Збір інформації про предмет, її аналіз, узагальнення та систематизація знаменують першу 
фазу будь-якого дослідження. Використання методу збору емпіричних даних і теоретичного методу 
дозволяють розглянути та вивчити об’єкт дослідження з різних сторін, виділити його основні 
суттєві характеристики та властивості, визначити взаємозв’язок з іншими об’єктами та встановити 
закономірності його розвитку. Ці методи передбачають обробку фактологічного матеріалу з теми 
дослідження та розкриття внутрішньої структури об’єкта дослідження. З одного боку – це огляд 
існуючих знань, визначення головних, іманентних характеристик об’єкта, а з іншого виділення 
бракуючих, відсутніх даних необхідних для створення цілісного гармонійного образу. Так, 
вивчаючи історію розвитку та сучасний стан садово-паркових комплексів українських міст, ми 
наштовхуємося на проблему відсутності бібліографічного, картографічного матеріалу, відсутності 
принципового та юридичного обґрунтування формування зелених зон, карт зелених насаджень, 
відсутності загальної стратегії розвитку у цій галузі, недостатньо збалансованої системи взаємодії 
адміністрації та містян щодо догляду за парками, неузгодженості дій волонтерських організацій та 
багатьма іншими проблемами. 

Зіставлення наявного та відсутнього теоретичного матеріалу дозволяє в подальшому 
запропонувати рекомендації щодо створення та вдосконалення паркових зон, задати генеральну 
лінію їхнього розвитку, протистояти безкарній вирубці дерев і т.д. 

Збір наукового матеріалу, статистичних даних, опитування, інтерв’ю, контент-аналіз текстів і 
фактів, які формують систему уявлень про «інтеграції» природного середовища в урбаністичний 
простір міст, є фундаментом, на підставі якого згодом зможе виникнути алгоритм вирішення 
поставлених проблем. 

На шляху підвищення якості міського середовища, вдосконалення культури побутової 
поведінки, одним із завдань культуролога стає виявлення форм соціальної взаємодії містян. 
А значить, від абстрактних міркувань слід перейти до емпіричної інтерпретації проблеми. 
Необхідними інструментами цієї процедури стають методи спостереження та експерименту. Їхнє 
використання, незважаючи на певне звуження області раціонального осмислення об’єкта 
дослідження, дозволяє доповнити теоретичну базу емпіричним, «чуттєвим» пізнанням. Подібно 
до того, як фізик ставить свої експерименти в лабораторії, культуролог висуває свої припущення, 
ґрунтуючись на спостереженні процесів, що відбуваються у соціумі, їхньої логічної інтерпретації. 
Розмірковуючи про те, «як влаштувати комфортне місто» В.Глазичев стверджував, що його 
потрібно «обмацувати кінчиками пальців квартал за кварталом»2, намагаючись визначити специфіку 
цього місця, його сильні та слабкі сторони, переваги жителів, вивчаючи особливості ландшафту й 
історичні традиції. 

Осмислення такої значної кількості теоретичного та практичного матеріалу, його 
систематизація, «розкладання по поличках» можливо при використанні базових загальнонаукових 
методів аналізу та синтезу. 

Метод аналізу дозволяє піддати об’єкт дослідження розкладанню на складові частини (від 
грец. аnalysis – розчленовування, розкладання), розглянути з різних ракурсів, впорядкувати смислові 
відтінки, простежити зв’язки у різних контекстах. Сучасний міський парк виглядає тим більш 
затребуваним місцем, чим більша кількість конотацій зашифровано у його символічній партитурі. 
Однак, вміло орієнтуватися у багатій палітрі смислових значень паркових комплексів, розуміти 
початково закладений смисл окремих елементів, можна тільки попередньо проаналізувавши їхнє 
                                                      
1 Иконникова, С.Н., Большаков, В.П. (2008). Теория культуры: учебное пособие. СПб.: Питер, 38. 
2 Школа злословия (2011). Гость программы – Вячеслав Леонидович Глазычев. YOUTUBE.COM 
<https://www.youtube.com/watch?v=xn5aULSP5xE>. (2018, жовтень, 30). 
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культурологічне значення. Аналіз, як усвідомлення змістовної поліфонічної ємності явища, 
осмислення його сутності, дає можливість подальшого транспонування цього знання на мову 
зрозумілу усім верствам сучасного суспільства. 

Антиподом аналізу є метод синтезу, що дає можливість скласти розділені аналізом елементи 
та сконструювати якусь нову, унікальну, штучну модель, нове бачення об’єкта дослідження, 
трансформованого з урахуванням отриманих даних. Блискучим історичним зразком застосування 
цього методу для творчого перетворення природи та реалізації безмежних амбіцій, можна назвати 
колишню резиденцію французьких королів палацово-парковий ансамбль у Версалі. Тут злилися 
воєдино «і сильні пластичні контрасти італійського саду, і пишні прикраси голландських партерів, і, 
нарешті, та фабульна динаміка міфологічних мотивів, яку нескінченно ускладнив Ренесанс”1. 

На наш погляд, жодна наукова культурологічна концепція в сучасному світі не може бути 
створена без використання синтетичного підходу, так як саме його застосування дозволяє створити 
цілісну, об’ємну, багатогранну, універсальну культурну модель. 

Вищим пілотажем наукової діяльності є здатність узагальнити наявний матеріал, зробити 
висновок, побачити загальні риси в, здавалося б, абсолютно різнорідних об’єктах, тобто застосувати 
метод індукції. Ф.Бекон вважав, що «найголовніше – це знайти правильний метод аналізу й 
узагальнення дослідних даних, що дозволяє поступово проникнути в сутність досліджуваних 
явищ»2. Свого часу саме метод індукції дозволив відкрити закон всесвітнього тяжіння, закон 
теплового розширення тіл та інші. 

Протилежним до індукції є метод дедуктивного пізнання, що веде від загального 
до конкретного, який розкладає загальну картину на складові частини та висловлює гіпотетичне 
припущення про зміну тих чи інших параметрів у результаті певних дій. Використовуючи цей метод 
у комплексі з деякими соціологічними дослідженнями, можна висловити припущення щодо 
вдосконалення культурного життя містян завдяки появі різних можливостей проведення дозвілля 
у рамках урбаністичного природного простору, що несе поряд з рекреаційними особливостями 
культурно-просвітницький потенціал. 

Говорячи про специфіку застосування культурологічної методології у дослідженні міського 
паркового простору, необхідно підкреслити також важливість застосування загальнонаукових 
методів, які сприяють отриманню нових знань про предмет. Системний, компаративний або 
порівняльно-історичний, структурно-функціональний, типологічний методи й інші більш конкретні 
методи, що забезпечують детальне вивчення тієї чи іншої проблеми. 

З огляду на те, що сучасне місто – це складна структура, що знаходиться в постійному русі і 
зміні, вивчення будь-яких процесів, що відбуваються в ньому, неможливо без використання 
системного методу, який розглядає явища у єдності та взаємовпливі. Об’єкт дослідження в даному 
випадку розглядається як єдине ціле, різні ланки якого підпорядковані певному 
системоутворюючому центру, організуючому початку або так званому фактору системності. На 
наш погляд, завданням вченого, є визначення цього фактора та виявлення ролі кожного елемента 
системи, його функціональної спрямованості та специфіки дії. Необхідно підкреслити, що 
система, на відміну від структури, завжди має відносно замкнутий характер, функціональну 
самостійність, автономність. Важливе значення у дослідженні систем надається не тільки 
складовим її елементам, а й принципам підпорядкування, взаємозв’язку між ними. Стосовно 
досліджень у галузі культурології, необхідно відзначити роль динамічного аспекту 
функціонування систем. Він виявляється зокрема у процесах трансформації культури вцілому, а 
також у перегрупуванні та зміні складових її елементів (загальної системи культурних цінностей, 
мистецтва, освіти, різних субкультур і т.д.). У цьому динамічному потоці «різні культурологічні 
ідеї та напрями досліджень перетікають та взаємодоповнюються, змішуються в неймовірних 
колажах та нашаруваннях – взаємозбагачуються та віддзеркалюються одне в одному»3. Лише 
системний погляд «з висоти пташиного польоту» на весь цей складний дискурс тез, аргументів, 
роздумів дозволяє виділити гармонізуючий центр, універсальну парадигму, що лежить в основі 
досліджуваного явища. 
                                                      
1 Соколов, М.Н. (2011). Принцип рая. Москва: Прогресс-Традиция, 519. 
2 Субботин, А.Л. (1974). Фрэнсис Бэкон. Москва: Мысль, 89. 
3 Уварова, Т.І. (2013). Методологія культурології: методологічний плюралізм та міждисциплінарність. 
Культура народов Причерноморья, 263, 141-144. 
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Як одне з відгалужень системного методу в культурологічних дослідженнях вельми цікавим є 
метод реконструкції культурних полів. Сутність його полягає в осмисленні культури, як певної 
спільноти, що об’єднує окремих людей або соціальні групи, подібно електромагнітному полю. 
У рамках такого об’єднання характерними є прагнення до взаємодії, співпраці та співтворчості. 

Розмірковуючи про культурні взаємодії різних верств міського суспільства та про 
космполітізм його мешканців, Л.Вірт наполягає на «деперсоналізації і частковості міського 
індивідуального існування, що супроводжується поверховістю більшості соціальних інтеракцій, їх 
з’єднань з якоюсь однією частиною життя індивіда»1. Цю «частину життя» на наш погляд і можна 
розглядати як певне культурне поле, яке надає людині можливості для інтелектуального 
самовизначення, для найбільш повної реалізації своїх здібностей і прагнень. 

Одним з найбільш цінних для культурологічного дослідження є компаративний або 
порівняльно-історичний метод. В основі його лежить принцип порівняння різних елементів за будь-
якою ознакою. З його допомогою можна досліджувати і планування парків, і їх культурне 
наповнення, і інтелектуальний код, закладений у художніх композиціях. Так, наприклад, 
порівнюючи сучасний міський парк Міленіум (Чикаго, США) і парк Бальбоа (Сан Дієго, 
Каліфорнія), можна помітити, що необхідним елементом обох цих громадських міських просторів 
стали театри під відкритим небом. Таким чином, велика кількість містян і гостей міста отримують 
додаткову можливість для культурної, інтелектуальної і творчої взаємодії. Одним із завдань, що 
стоїть перед культурологією, є «побудова «генетики» культури, яка б не тільки пояснювала 
історико-культурний процес (у світовому та національному масштабах), але й могла б прогнозувати 
його і, в перспективі, керувати ним»2. А отже, головним об’єктом культурологічних досліджень стає 
«рядовий» суб’єкт історії, його спосіб мислення, стиль життя, цінності, механізми трансляції 
досвіду і т.д. Інакше кажучи, фокус уваги в даному випадку концентрується на закономірностях 
функціонування культури як «сукупності поведінкових, нормативно-рольових, інституційних 
елементів, кожен з яких виконує певні функції в рамках цілого, є «відповіддю» на потребу 
особистості, групи або суспільства в цілому»3. Такий підхід до вивчення культури отримав 
у науковій термінології назву структурно-функціонального. Основоположником цього методу 
вважається британський антрополог Броніслав Маліновський. На його думку, «основою людської 
культури є різного роду біологічні потреби. В якості основних він виділив такі: обмін речовин, 
відтворення, тілесний комфорт, безпека, рух, зростання, здоров’я»4. Необхідно підкреслити, що саме 
міські паркові комплекси є тими унікальними соціальними інститутами, які задовольняють як 
фундаментальні потреби людей у здоров’ї, русі, спілкуванні, так і більш глибокі і культурно-
насичені потреби у просвіті, інтелектуальному, моральному та емоційному розвитку. Місто, як 
єдиний функціонуючий механізм, потребує здорових, освічених, толерантних жителів з високим 
рівнем загальнолюдської культури. Серед суспільних інститутів, що забезпечують цю функцію, 
можна назвати школи, вищі навчальні заклади, театри, музеї, бібліотеки, сучасні коворкінгові 
центри та ін. Кожен з них несе свою частину освіти і допомагає задовольнити життєво важливі 
потреби людей. 

Вивчаючи садово-паркову спадщину сучасних міст, не можна не скористатися таким 
важливим інструментом наукового пізнання, як типологічний метод, що дозволяє абстрагуватися від 
деталей і систематизувати весь накопичений матеріал на основі певних конкретних характеристик. 
Спираючись на цей метод, наприклад, можна виділити такі групи громадських парків: рекреаційні, 
пізнавальні, історичні парки пам’яті, урбаністичні (створені на базі покинутих індустріальних 
споруд і перетворені в інноваційний міський простір) та інші. Дані, впорядковані за допомогою 
цього методу, становлять собою систематизований науковий матеріал, зручний для подальшої 
обробки. 

Поєднання базових і загальнонаукових методів є універсальним інструментом для досліджень 
у найрізноманітніших областях наукових знань. Це дає можливість поглибленого занурення у смисл 
                                                      
1 Трубина, Е.Г. (2011). Город в теории: опыты осмысления пространства. Москва: Новое литературное 
обозрение, 365. 
2 Драч, Г.В. (1996). Культурология: учебное пособие для студентов высших учебных заведений. Ростов н/Д: 
Феникс. 
3 Соколов, М.Н. (2011). Принцип рая. Москва: Прогресс-Традиция, 59. 
4 Байбурин, А. (2005). Бронислав Малиновский и его «Научная теория культуры». Москва: ОГИ, 7-8. 
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проблематики завдяки її різнобічному розгляду. На думку Т.І.Уварової, «еволюція науки як 
особливої галузі людської діяльності можлива в контексті лише плюралістичних традицій. <….> 
Методологічний плюралізм передбачає існування конкуруючих теорій, методів, картин світу, 
дослідницьких програм. Він переростає у принцип розмаїття пізнання, конкурентну демократію, 
необхідність досягнення спільними зусиллями консенсусу»1. 

Переходячи, нарешті, до третьої, ще більш деталізованої великої групи методів – спеціальних 
(конкретнонаукових), необхідно підкреслити, що кожна окрема наука має свій специфічний набір 
інструментів. У культурології найбільш використовуваними є такі: діахронічний та синхронічний, 
семіотичний, метод моделювання, культуроантропологічний, соціокультурний історико-генетичний 
метод та інші. Специфічною рисою культурологічних досліджень є використання 
найрізноманітніших наукових методів і підходів у зв’язку з тим, що предмет пізнання – культура, є 
складним комплексом абсолютно унікальних громадських утворень. 

Діахронічний і синхронічний методи являють собою дослідження того чи іншого явища 
культури у розрізі часу. І якщо перший метод являє собою, так би мовити, аналіз динаміки розвитку 
явища «крізь час», тобто паралельно з історією розвитку людства, то другий фіксує певний часовий 
проміжок і розглядає специфіку розвитку досліджуваного об’єкта «крізь держави та континенти». Ці 
методи вкрай необхідні для осмислення поняття «коеволюція людини та природного середовища». 
Спочатку введений екологами для опису зв’язаного розвитку біосистем (наприклад, скоординована 
зміна фізіологічних якостей, притаманних хижакам і їх жертвам), термін «коеволюція» також зазнав 
трансформаційної зміни та набув велику кількість різноманітних трактувань у соціальних і 
гуманітарних науках. Безліч наукових досліджень присвячено злиттю антропогенного і природного 
факторів, взаємопов’язаних еволюційних змін біо- і ноосфер. Так академік М. М. Моїсеєв 
запорукою виживання цивілізації вважав дотримання принципів сталого розвитку, що є тотожним 
ідеї коеволюції, і продовженням теорії ноосфери В. І. Вернадського2. 

Повертаючись до аналізу методологічної бази, необхідної для всеосяжного дослідження 
феномену міських паркових просторів, необхідно виділити семіотичний метод, головним завданням 
якого є вироблення розуміння знакової мови садово-паркової культури. Так, у Стародавньому Сході 
сади були символами раю на землі (єгипетські, давньо-іранські, перські сади). У Франції палацово-
паркові комплекси символізували владу та статус монарха. Англійські пейзажні сади несли у собі 
ідею просвітництва й єднання з природою, у Китаї та Японії садово-паркові комплекси були місцем 
умиротворення та занурення у свій внутрішній світ. Однак у наш час спостерігається певний 
дефіцит досліджень семіотичного значення міських паркових комплексів, незважаючи на те, що 
завдяки величезному, накопиченому століттями історичного матеріалу, сади та парки можуть нести 
у собі нескінченну кількість смислових конотацій, нюансів. Вміле користування цим 
інтелектуальним потенціалом здатне коригувати хід розвитку міст, творити історію, спираючись 
на принципи сталого розвитку та коеволюції. 

Дослідницький арсенал, на наш погляд, істотно доповнює метод моделювання (від лат. 
modulus – зразок), який складається з створення якогось скороченого патерну, аналогу, замінника 
будь-якого явища або процесу, що відображає його найбільш важливі та суттєві характеристики. 
Цей метод дозволяє моделювати у майбутньому сучасну міську культуру в якості цілісного живого 
організму, що складається з безлічі окремих соціальних груп, кожна з яких має свій культурний код 
і систему цінностей, свої потреби та тенденції розвитку. Найчастіше вчені – дослідники культури 
здатні спрогнозувати та передбачити реакцію такої штучно створеної моделі (патерна) на дію різних 
подразників. 

Подібним за своїм підходом є і культуроантропологічний метод, що виявляє та деталізує 
механізми соціальних зв’язків у рамках окремо взятої громадської культурної формації. Однак для 
дослідження взаємодії людини та природи в рамках урбаністичних просторів, цей метод є дуже 
всеосяжним, так як апелює до життя цілих народів, їх культурних норм, засад та традицій. 

Для досліджень в області сучасних соціогуманітарних знань, найбільш продуктивним 
видається соціокультурний історико-генетичний метод. В його основі – положення про соціальну 
обумовленість генезису культурних явищ, про історичну обґрунтованість формування стадій 
                                                      
1 Уварова, Т.І. (2013). Методологія культурології: методологічний плюралізм та міждисциплінарність. 
Культура народов Причерноморья, 263, 141-144. 
2 Моисеев, Н.Н. (1997). Коэволюция природы и общества. Пути ноосферогенеза . Экология и жизнь, 2-3. 



ISSN 2533‐4816 EVROPSKÝ FILOZOFICKÝ A HISTORICKÝ DISKURZ 

 66

розвитку досліджуваних об’єктів, а також положення про «ембріональне визрівання» та поступове 
відокремлення тих чи інших явищ культури. Цей метод дозволяє простежити тенденції злиття 
соціогуманітарних і природничо-наукових галузей знань у сучасному науковому пізнанні й 
обґрунтувати основні положення парадигми спільного, сполученого розвитку людини та 
навколишнього природного простору, як раніше зазначалося, коеволюції. 

Різноманітність методологічних підходів може спочатку здатися зайвою, відхиляючою від 
занурення в головне розуміння предмета. Однак, евристичний характер наукової діяльності та 
сучасні реалії диктують свої умови. Динамічність, різноманітність, багатогранність навколишнього 
світу практично неможливо оцінити, розглядаючи лише з однієї точки зору. Культурологічні ж 
дослідження тим більше вимагають об’ємності дослідних поглядів, так як знаходяться на межі 
соціогуманітарних та природничо-наукових знаннь. 

На думку Т. І. Уварової, «еволюція науки як особливої галузі людської діяльності можлива 
в контексті лише плюралістичних традицій. <…> Методологічний плюралізм передбачає існування 
конкуруючих теорій, методів, картин світу, дослідницьких програм. Він переростає у принцип 
розмаїття пізнання, конкурентну демократію, необхідність досягнення спільними зусиллями 
консенсусу»1. 

Опора на основоположні принципи загальнонаукового знання, орієнтація у системі 
методологічних підходів, подолання вузьких професійних меж у дослідницькой діяльності 
дозволяють отримати достовірні, значимі у науковому відношенні висновки, системне уявлення 
щодо процесів культурної взаємодії людини та навколишнього природного середовища. На базі 
цих досліджень можна скласти рекомендації щодо вдосконалення естетичного вигляду міст, 
охорони культурної спадщини та традицій, стимулювання творчої та соціальної активності 
населення, вироблення заходів із запобіганням конфліктам, вирішення багатьох інших нагальних 
проблем сучасного урбаністичного суспільства, що безумовно є актуальним і має практичну 
спрямованість. 
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The article investigates social networks and their influence on the formation of the worldview of 
modern humans. Using sources of media  researchers  such as  Jaron Lanier,  James Barnes,  Ivan 
Goldberg, Kimberley S. Young, attempts have been made to critically analyze human interaction 
and social networks. The features of social networks are defined, and they are shown as social 
networks carrying out various kinds of activity. 
The full definition of «social network» is given, the number of users and the level of popularity of 
the  world’s  largest  social  networks  (Facebook,  YouTube,  Qzone,  Instagram  and  Twitter)  is 
analyzed  and  it  is  also  shown  which  social  network  is  most  effective  in  reaching  the  new 
audience and engaging in advertising. 
The concept of Internet dependence (in particular, depending on social networks); its features, 
types  and  levels  in  different  countries  of  the  world  is  determined.  It  is  also  analyzed  how 
governments, civic organizations, educational  institutions are struggling with this problem, and 
on what level of development cyber education is. 
Keywords: social networks, outlook of modern youth, media, internet addiction, cyber 
education. 

Presenting main material 
The Internet environment has become an Indispensable component of modern society and, 

in particular, social networks that have now become an integral part of it. Every year their role in society 
and influence on a person has been steadily increasing. The impact of the social network on the formation 
of the worldview of a modern person is critically important. 

Important features of social media are interactivity and freedom of communication, which in turn 
provides the possibility of implementing various kinds of activities: 

Social – the social network is a certain media among people, and people, in turn, use it as a means 
of rapid communication and interaction. 

Political (legal) – contains feedback mechanisms, the ability to respond promptly to messages, 
which, accordingly, allows you to influence the political and civil processes in society. 

A person easily accesses social and political materials on the basis of journalistic investigations, 
independent bloggers, and official online reports so can study and analyze the political and legal aspects 
of certain politicians, corporations, and programs. 

On the one hand, the aforementioned points emphasize how much the social network enabled 
a person to have the freedom to communicate and control social and political life. However, on the other 
hand, social networks gradually begin to turn into a new social institution, which has its own 
characteristics, inherent only in the data of web services that unites regions of the country and continents on 
one page of the site. And this means, as noted by the American media scientist Jaron Lanier, that «life has 
become a database»1. 

Amongst the features that transform social networks into a peculiar social data institution, one can 
distinguish: the presence of a certain structure, similar functions, constant updating of the content, the ability 
to influence the motivation of users and social processes from the offline segment of the population. Also, 
                                                      
1 Lanier, J. (2010). You Are Not a Gadget: A Manifesto. New York : Alfred A. Knopf, 43-44.  
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almost every social network has its own social groups and organizations. With the help of a social network, 
you can embody business interests, carry out financial activity: to buy – to sell, to create your own online 
stores, and to use similar ones, to look for work without leaving home. Also, it is worthwhile to add the 
opportunity to watch television on the network, for example, now almost every TV channel has its own match 
on the YouTube service or the channel is implemented on the online version of the player’s page. 

The viewer prefers the Internet-TV, in contrast to analog or digital TV, first of all, because 
of convenience – it can be viewed on the road, on vacation, at work, and wherever there is the ability to 
connect to the network, «forward» uninteresting content and skip ad breaks. 

Despite the role of the newest social institution, social networks do not contribute to the rapid 
development of man as a person. This is a structure, where the collective, rather than individual, the mind is 
fully functioning. For example, by making a comment on a written post online, you are by no means 
insured from further harassment by an unhappy crowd of people. This is confirmed by the considerations 
of the above-mentioned Jaron Lanier: «The younger user, «the generation of Facebook», which is 
unexpectedly humiliated in the network, has no way out – there is only a collective mind in the network»1. 

The notion of a «social network» arose in 1954, the sociologist James Barnes introduced them into 
a scientific circle. For him, the «social network» is a social structure consisting of a group of nodes, which 
are social objects (people or organizations), and the links between them (social relationships) 2. 

Today, more than 6 billion profiles have been registered in social networks throughout the world. 
The most popular are Facebook, YouTube, and Instagram 3. The first place in popularity is Facebook, 
which has 2 billion registered users. The second place is YouTube with 1.8 billion profiles, and the third – 
Instagram with 1.1 billion users. Next – Twitter 500.2 million, and the fifth place – Weibo with 431 million 
accounts 4. 

The Bloglovin 5 media platform has conducted a survey of various social networks on which of the 
networks is currently most effective in attracting new audiences and advertising. The company conducted 
a survey of 2.5 thousand bloggers, 60% of respondents called Instagram the most effective network for 
reaching the new audience and interacting with it. The Facebook social network has been approved by 18%, 
Snapchat says only 1% of bloggers are effective for such purposes. Regarding the placement of advertising, 
90% of respondents are ready to place an advertising publication on Facebook less than $250. Such 
a publication in Instagram 84% of respondents are ready to place for $250. The cheapest Twitter ads – 
up to $ 150. 

This shows that the person becomes more interesting today than the forum, not the content, because 
Instagram gives us a forum. Easy to master and fast, which is convenient to implement in a continuously 
updated tape of images. Everyone here can quickly take a snapshot of the video and get an instant comment 
from a wide audience without thinking about the details of the content. Most importantly, a snapshot or 
a video should be short, bright, admittedly even scandalous, creepy or simply emotional. 

Edgar Alvarez, a journalist from Engadget 6, gives an example of a story that, for comment and 
popularity in Instagram, Ahmed Simri of California (USA) even mimicked his death. 

After analyzing Bloglovin 7 media platform research, we may reach the following conclusions : 
– Social networks easily involve people of all ages in virtual life (the Instagram network works best). 
– Social networks can cause feelings of sadness and loneliness, which, in turn, can lead to depression 

and suicide (or to think about it). 
                                                      
1 Lanier, J. (2010). You Are Not a Gadget: A Manifesto. New York : Alfred A. Knopf, 43-44. 
2 Barnes, J.A. (1972). Social networks. Australia. Reading, Mass.: Addison-Wesley Pub. Co., 29.  
3 Tharon, W. (2010). Howard. Design to Thrive. Creating Social Networks and Online Communites that Last. Morgan 
Kaufmann. 
4 Wikipedia (2018). Social networking service. <https://en.wikipedia.org/wiki/Social_networking_service>. 
(2018, November, 12). 
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– Social networks allow a person to invent a new name (nickname) and an image that later makes 
them self-defrauded because while communicating with others, they themselves become very quickly 
accustomed to the fictitious name and image. 

– Social networks cause addiction, and an internet dependent person can not control his time, she has 
health problems. 

In general, the problem of Internet dependency needs special attention, because this is a long-
standing psychological illness, and dependence on social networks is one of its forms. The term «Internet 
Addiction Disorder» was proposed by American psychiatrist Ivan Kenneth Goldberg1 in 199. 

The sign of online dependency is the constant need to be online, check for updates on social networks 
and e-mail. The causes of online dependency are quite different, and depend on many factors. Namely: 
personal problems (misunderstandings with relatives, relatives), unwillingness to communicate with other 
peers, sexual dissatisfaction, financial problems, etc. All these needs are assisted by a satisfactory social 
network, regardless of what transforms her life from real to virtual. 

Internet addiction researcher, professor of psychology at Pittsburgh University, Kimberley S. Young 
2, highlights five types of addictions on the Internet: 

– addiction to computer games; 
– information dependence (endless, senseless movement over the network searching any 

information); 
– chatting addictions in social networks; 
– cyber-sex addiction; 
– the constant need to be online (gambling, participation in various auctions). 
The abovementioned options encourage possibility to be anonymous on the Internet, or use 

a fictitious nickname on a social network, this also makes the Internet more addictionable and almost 
uncontrollable. 

In this research, one of the most important tries is to analyze how high the level of Internet addiction 
in different countries, and what methods are used to fight against this problem. 

Not for the first time at the state level, the internet addiction problem has been discussed in South 
Korea. Journalist Kang Hyun-kyung in his article «Seoul to Combat Internet Addiction» 3, mentioned that 
in South Korea about 2 million adults and 26% teenagers suffer from Internet addiction. In general, such 
indicators are quite understandable, countries such as South Korea, Japan, Singapore are highly developed 
in terms of technology, information and infrastructure, which allow to every teenager and adult man to be 
uncontrollable of using social networks. 

Besides Eastern Asian countries, European countries also have similar problems. Thus, according 
to Warsaw correspondent of Radio Liberty, Alexander Lashchenko 4, in Poland Internet addiction was 
placed on the list of mental illnesses, and the diagnostic center was opened for the testing and treatment 
of this disease. Since, every fifth teenager uses Internet till midnight and every third after midnight 
(mainly about dependence on social networks and game dependence). The consequence of the violation 
of day and night regime is the deterioration of the mental and intellectual health of the young generation. 
The research, provided by UNICEF in cooperation with the Ukrainian Institute for Social Research, 
named after Olexander Yaremenko 5, on the Internet addiction in Ukraine among teenagers is rather 
important and interesting. Thus, according to the results of this research, 81% of respondents have a very 
strong Internet addiction, and 10.6% are strong, only 8.4% of respondents do not feel the need for 
constant use of the worldwide network. This research shows that the situation in Ukraine does not differ 
from other countries where such studies were provided. Nevertheless, it should also be added that, 

                                                      
1 Wikipedia (2018). Айвен Кеннет Голдберг < https://ru.wikipedia.org/wiki/Голдберг,_Айвен>. (2018, June, 14). 
2 Kimberly Young (2000). Cyber-Disorders: The Mental Health Concern for the New Millennium. 
<http://netaddiction.com/article-list/>. (2018, November, 12). 
3 Kang Hyun-kyung (2010). Seoul to Combat Internet Addiction. 
<http://koreatimes.co.kr/www/news/nation/2010/03/113_62386.html>. [in English]. (2018, November, 15). 
4 Лащенко, О., Набока, М. (2010). В тенетах інтернету. Надмірне захоплення цією мережею призводить 
до депресій. Radiosvoboda.Org <https://www.radiosvoboda.org/a/2156425.html>. [in Ukrainian].  
(2018, September, 13). 
5 Балакірєва, О. (2015). Європейське опитування учнів щодо вживання алкоголю та інших наркотичних 
речовин – ESPAD. Київ: Фоліант. 
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in contrast to other countries, there is no diagnosis of psychiatric or psychological internet addiction 
on the state level in Ukraine. 

In order to fight against this disease, the abovementioned countries have begun to allocate large 
amounts of funds from their budgets, as well as to attract various international funds. Since, for each of 
these countries, the disease has become a serious social issue. For example, In South Korea, the world’s 
first hospital for gamers1 appeared, and according to its sample, some hospitals had been opened in China, 
Russia, Japan and other countries. In the USA, at the University of Texas, there is a special center for 
helping the Internet addiction2 disease, as well as in 1995 by Dr. Kimberly Young an Internet addiction 
center was established 3. This center is an innovative breakthrough since it provides advice on how to 
prevent appearing of the problems, additionally provides practical assistance on solving an already existing 
problem, and conducts various types of empirical studies and testing the disease. 

Finally, analyzing the trends of cyberbreaking will be important. First of all to find remedies against 
this disease is more important. Implementing more disciplines to schools and Universities is necessary 
because students and pupils remain the most vulnerable group. Moreover, public organizations, city 
authorities, should organize optimized training, for age groups, because, unfortunately, in most cases 
parents of children and students also can be Internet addicted, and above all from social networks. 

Beginning to implement cyber education by economically developed countries is the positive side. 
Since, doctors in the USA, Canada, Germany, and Australia recommend that preschool children should use 
gadgets for only 1 hour a day or not use them at all. In Taiwan, children’s uncontrolled access to the 
Internet might cost thousand dollars to parents as a penalty 4. 

In The United States and the UK also have a network of public organizations, which have activity 
connected with cyber education (Common Sense media and Parent Zone) 5. They offer specific practical 
actions, engaged with cases about how necessary it is to organize children’s and students’ time on the 
Internet, in the context of the danger of dependence on the network. 

Unfortunately, in Ukraine and other countries of Central and Eastern Europe, at the legislative level, 
there is no regulation for youth and senior people interaction time with Internet media. There are only 
recommendations to follow the advice of other countries. 

Thus, we can conclude that today social networks have become an integral part of modern society 
and each year their role in society and influence on a person is steadily increasing. The peculiarity of the 
social network is interactivity, freedom of communication and the possibility of implementing various 
kinds of activities (social, legal, political). These features of the social network can be attributed to the 
advantages of its existence. 

The very concept of «social network» arose in 1954, the sociologist James Barn introduced it into 
a scientific circle. Nowadays, the most popular of them are Facebook, YouTube, and Instagram. The most 
effective network for attracting new audiences is the social network Instagram, it is also the most used to 
advertise. 

Studying sources and conducting this research, we can say that as one of the negative features of the 
social network serves dependency that they cause. Furthermore, a person does not control his time while 
communication and monitoring the lives of others. As a result, many users have health problems. As well 
as the research shows that people who spend most of their time on the Internet are usually lonely 
in real life. 

So, in order to not be limited in communication and friendship, a person creates and immerses into 
a virtual environment. Also, in some cases they become narcissistic, and sometimes they complex to others, 
because of the problems of socialization and manipulatively created images of another’s ideal life. 

                                                      
1 Kang Hyun-kyung (2010). Seoul to Combat Internet Addiction. <http://koreatimes.co.kr/www/news/nation/2010/03/ 
113_62386.html>. (2018, November, 15). 
2 The University of Texas at Austin (2018). Problematic Internet Use. <https://cmhc.utexas.edu/internetuse.html>. 
(2018, November, 10). 
3 Kimberly Young (2018). The Center for Internet Addiction. <http://netaddiction.com/>. (2018, November, 15). 
4 Журнал «На Урок» (2018). Редакція. Інтернет-залежність чи саморозвиток: технології в умовах цифрового 
світу Переваги та загрози для школярів. <https://naurok.com.ua/post/internet-zalezhnist-chi-samorozvitok-
tehnologi-v-umovah-cifrovogo-svitu>. (2018, November, 15). 
5 Common Sense (2018). Homepage. <https://www.commonsensemedia.org/> (2018, November, 10); Parent Zone 
(2018). Contact Us. <https://parentzone.org.uk/about-us/contact-us>. (2018, November, 10). 
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An essential positive aspect is the introduction of cyber education, this system of counteraction to the 
Internet dependence operates in developed countries, in the segment of Central and Eastern Europe the best 
on media literacy is Germany, significant trend in the struggle against Internet addiction is demonstrated 
by Poland, because this country has opened diagnostic centers and treatment of internet addiction. 
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PRINCIPLES AND PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT 
OF “SPECIAL ARTISTIC EVENTS” 

The  paper  studies  “special  artistic  event”  as  a  modern  directing  movement  of  mass  actions. 
A new model  of  competencies  has  been  created  that make up  the professional  branch  of  the 
director  of  “special  artistic  events”.  This  article  provides  examples  of  the  creation  of  “special 
artistic  events”  that  reveal  the  essential  issues  of  the  contemporary  cultural  and  social  area, 
aimed at overcoming the global problems of modern civilization and the development of a new 
type of relationship between people. It has been found that “special artistic event” is endowed 
with such properties as originality, novelty, uniqueness, emotional charge, performance and  is 
a product  of  creative  activities.  The  author  considers  the  provocation method  that  is  used  to 
activate  the  target  audience.  The  article  aims  to  highlight  “special  artistic  event”  as  a  form 
of humanistic  practice,  whose  successful  application  is  capable  of  making  changes  both 
in the consciousness of an individual and in the global cultural and social environment. 
Keywords: “special artistic event”, competence of the director of “special artistic events”, 
directing mass actions, provocation method, creative thinking. 

Постановка проблеми. Посткласична картина світу та реалії інформаційного суспільства 
диктують нові форми соціокультурної взаємодії між людьми, окремими групами, корпораціями та 
навіть державами. У результаті цього зароджується «спеціальна художня подія» як форма залучення 
людини у світ певної спільноти, упровадження ідей та смислів через організацію її дій і переживань. 
Головний принцип упровадження інформації – емоційне включення, співучасть, співпереживання. 
Над створенням «спеціальних художніх подій» нині працюють спеціалісти багатьох спеціальностей 
(режисери, маркетологи, менеджери, спеціалісти зі зв’язків з громадськістю, тощо). Та хоча 
«спеціальна художня подія» – це міждисциплінарне явище, виникає необхідність визначення її 
головного творця, людини, котра нестиме відповідальність за весь творчий та організаційний 
процес, а головне за кінцевий результат. Цією людиною має стати режисер. Саме він, як автор та 
головний організатор «спеціальної художньої події», має створити її концептуальну основу – ідею, 
яка працюватиме на досягнення конкретних завдань, які були задані певною організацією чи 
особистістю. Водночас, головним чином режисер несе відповідальність перед суспільством, у яке 
впроваджується нова ідея. Надати «спеціальній художній події» соціального та культурного 
значення – основне завдання, яке постає перед режисером. Тобто, якщо «спеціальна художня 
подія» – це інструмент для впровадження ідей та смислів, людина, що використовує цей інструмент, 
виступає як творець, провідник смислів у соціокультурне середовище. Можливо, у майбутньому 
сформується нова професійна галузь, що відповідатиме за конструювання культурного середовища 
через «спеціальні художні події», але на даному етапі доцільним буде говорити про розвиток саме 
режисерської професії та її пристосування до нових творчих і організаційних завдань. 

Аналіз останніх досліджень. Типологію «спеціальних художніх подій», проаналізовано 
у праці дослідника у галузі event-менеджменту К. Федорова1, сучасного експерта в галузі 
проведення різноманітних масових заходів О. Шумовича2, спеціаліста в галузі філософії культури та 

                                                      
1 Федоров, К. (2012). Подходы к Event-менеджменту. Санкт-Петербург: Питер, 92. 
2 Шумович, А.В. (2008). Великолепные мероприятия: технологии и практика event management. Москва: 
Манн, Иванов и Фербер, 327.  
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технології управління в галузі культури Г. Тульчинського1. Окремі види «спеціальних художніх 
подій» досліджено в працях європейських учених що досліджують особливості розвитку Event-
маркетингу Д. Бломен2, М. Брукнер3. 

Але слід зазначити, що у всіх цих працях не виявлено роль спеціального організатора-творця 
(режисера) «спеціальної художньої події» та не розкриті культурні компетенції, засвоєння яких 
необхідно для створення «спеціальних художніх подій». 

Мета статті. Виявити основні принципи та перспективи розвитку режисури «спеціальних 
художніх подій». 

Виклад основного матеріалу. Передусім слід зазначити, що «спеціальна художня подія» – це 
явище, що виникло саме в межах посткласичної культури й увібрало в себе її сутнісні 
характеристики. Зважаючи на це, режисер, що створює «спеціальну художню подію», повинен 
володіти не тільки творчими засадами створення творів сучасного мистецтва, а й бути глибоким 
дослідником соціокультурного середовища загалом та сучасної людини зокрема. Серед важливих 
наукових напрямів, що розкривають сутність посткласичного мислення та прогнозують шляхи 
подальшого розвитку цивілізації можна виділити «глобальний еволюціонізм»4, «ноосферний 
гуманізм»5, «синергетику»6, «системний підхід»7. Загальний вектор цих наукових концепцій 
спрямовано на пошук шляхів виходу із кризового становища сучасної цивілізації через 
упровадження загальної ідеї гуманізму та поширення нового світосприйняття, що будується 
на принципах гармонійних відносин людини та природи. Вирішення глобальних проблем людства 
можливе лише через значні зміни у свідомості сучасної людини, її відношення до власної 
особистості, суспільства та природи. Такі зміни можуть відбутися через створення нових 
культурних зразків, образів, міфів, упровадження та функціонування яких може буде забезпечено 
через створення «спеціальних художніх подій». Зважаючи на це, професійне поле режисера 
«спеціальних художніх подій» значно розширюється, а зона особистої відповідальності зростає. 
Таким чином виникає нова модель компетенцій (знання, навички, здібності, індивідуально-
особистісні характеристики), які складають професійну галузь режисера «спеціальних художніх 
подій». Як зазначалося, режисер «спеціальних художніх подій» повинен бути дослідником, 
людиною, котра глибоко осмислює та відчуває світ, розуміє першопричини виникнення проблем 
сучасного суспільства. Така особистість завжди займає активну позицію, яку виражає через свою 
діяльність. Сформулюємо основні професійно-значущі якості особистості режисера «спеціальних 
художніх подій», які відповідають потребам сучасності. 

Гуманізм як основа світогляду. Нині кількість «спеціальних художніх подій», що транслюють 
гуманістичні цінності, значно збільшується. Потреба в застосуванні цього культуротворчого 
інструменту виростає зі спроби запобігти руйнівним тенденціям, характерним для людської 
цивілізації. Серед них можна виділити такі: технізація життя людей, погіршення екологічного 
становища, зростання прірви між рівнем життя високо- і слаборозвинених націй, ідеологічний 
конформізм, втрата національної ідентичності, зростання агресивних настроїв, тероризм, втрата 
відчуття особистої значущості, девальвація моральних цінностей, виникнення нових хвороб тощо. 
За таких умов «спеціальна художня подія» є формою гуманістичної практики, вдале застосування 
якої здатне вносити зміни як у свідомість окремої особистості, так і в глобальне соціально-
культурне середовище. 

Ідеї гуманізму, що були вдало втілені режисером при розробці «спеціальної художньої події», 
набувають подальшого розвитку на масовому рівні, тобто виявляються в повсякденній дiяльностi 
пересічних людей, механiзмах культури та соцiальних відносин. Проте слід зазначити, що гуманізм 

                                                      
1 Тульчинский, Г.Л. (2001). PR фирмы: технология и эффективность. Санкт-Петербург: Алетейя, 304.  
2 Blomann, J. (2007). Geschichte verkaufen: Eventkultur als Arbeitsfeld. Saarbrucken. VDM: Verlag Dr. Muller, 99.  
3 Bruckner, M. (1998). Event-Marketing: wenn Werbung zum Erlebnis wird: das richtige Ambiente; Messen; 
Kooperationen; Event-Sponsoring; Organisation. Wien: Wirtschaftsverlag Ueberreuter, 120. 
4 Моисеев, Н.Н. (1987). Алгоритмы развития. Москва: Наука, 304.  
5 Арсентьева, И.И., Стародубцева, К.А. (2004). Феномен ноосферного гуманизма в глобализующемся мире. 
Современный гуманизм: проблемы и перспективы: сб. науч. тр. Иркутск, 175-184.  
6 Пригожин, И. (2005). Определено ли будущее. Ижевск: ИКИ, 240.  
7 Берталанфи, Л.Ф. (1973). История и статус общей теории систем. Системные исследования. 
Методологические проблемы. Ежегодник. Москва: Наука, 20-37. 
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не впроваджує абсолютні цінності й ідеї, радше він містить оптимальні шляхи подальшого розвитку 
людини та цивілізації. «Гуманізм не має нічого спільного з абсолютами, включаючи абсолютну 
істину, абсолютну мораль, абсолютну досконалість і абсолютну владу, але наполягає на тому, що ми 
можемо знайти стандарти, з якими належним чином можуть бути пов’язані наші дії та цілі. Він 
стверджує, що знання і розуміння можуть бути збільшені, що поведінка і соціальна організація 
можуть бути поліпшені і що можуть бути знайдені бажаніші напрями розвитку індивіда і 
суспільства»1. Зважаючи на це, найважливішим завданням режисера при створенні «спеціальних 
художніх подій» постає розвиток у суспільстві нової системи мислення і переконань, побудованих 
на гуманістичних засадах. Умовно можна відокремити чотири головні цілі, для яких режисер 
створює «спеціальну художню подію»: 

– упровадження ідеї відповідальності людини за своє майбутне і подальший розвиток планети; 
– визнання факту, що людина – лише один з видів живих істот, існуючих на Землі, і не має права 

шкодити іншим видам та розвивати конфлікти між народами, релігійними об’єднаннями тощо; 
– популяризація ідеї альтруїзму замість ідеї здобуття матеріальних досягнень; 
– упровадження ідеї «якості, а не кількості». Окрема людина і суспільство зокрема повинно 

спрямувати свої зусилля на підвищення якості життя всієї ноосфери і людини як її складової замість 
того, щоб збільшувати кількість товарів, грошей та послуг. 

Нині відбувається тенденція до збільшення кількості «спеціальних художніх подій», що 
розкривають ідеї гуманізму. Зокрема, практичні шляхи вирішення проблем екології намагаються 
знайти через такі акції, як «Час Землі», «Очистимо планету від сміття», «День без паперу», «День 
посадки лісу» та багато інших. Основна особливість цих акцій, як і всіх «спеціальних художніх 
подій», полягає в безпосередньому емоційному впливу на її учасників, засвоєння ідеї через власний 
емпіричний досвід. 

«Вирішення екологічних проблем і перехід до сталого розвитку можливі лише внаслідок 
радикальної зміни світогляду, системи суспільних та духовних цінностей, уявлень про розвиток 
економіки, культури i цивілізації загалом»2. Оскільки через «спеціальну художню подію» можливо 
корегувати поведінку людей, впливати на їх подальший особистий розвиток, кінцеве застосування 
«спеціальних художніх подій» можна виразити таким чином: «Вироблення такої поведінки людини, 
яка здатна забезпечити не тільки розвиток суспільства, а й розвиток біосфери, зростання 
різноманітності її елементів і в кінцевому рахунку її стабільність, тобто здатність парирувати 
катастрофічний розвиток подій»3. 

Ще один важливий принцип, яким повинен керуватися режисер «спеціальних художній 
подій», – відношення до людини (на котру спрямована дія) як до особистості. На жаль, нині ми 
можемо спостерігати протилежну ситуацію – при організації дій, метою яких є вплив 
на індивідуальну чи масову свідомість використовуються маніпулятивні технології. Інформація 
засвоюється учасниками дії не через побудування діалогу, а через психологічне насильство, що не є 
очевидним для свідомості об’єкта маніпуляції. Один із дослідників цього терміну Є. Л. Доценко, дає 
йому таке визначення: «Маніпуляція – це вид психологічного впливу, майстерне виконання якого 
веде до прихованого збудження в іншої людини намірів, що не збігаються з його актуально 
існуючими бажаннями»4. Завдяки використанню досягнень соціальних та психологічних наук нині 
організаторами ефективно використовуються методи масового навіювання, звільнення інстинктів 
«суспільної тварини», вироблення умовних рефлексів або контролю мислення. Звичайно таке 
використання наукових здобутків є деконструктивним, але широкі знання про функціонуванню 
культури, організацію суспільства та психологію людини, можна використовувати в іншому 
напрямі, якщо керуватися принципом: людина – передусім особистість, а не «соціальна тварина». 
Таким чином, правильно зрежисована «спеціальна художня подія» має спрямовуватися 
не на розвиток «суспільства споживання», а звертатися до істинних цінностей людини, які беруть 
початок у людському розумі. 
                                                      
1 Хаксли, Дж. (1975). Ключ к будущему – гуманізм. Москва: Диалоги, 203.  
2 Шейко, В.М. (2013). Роль екології у формуванні соціокультурних та економічних передумов стабільного 
розвитку світового суспільства. Культура України: збірник наукових праць. Харків: держ. акад. культури, 43, 
4-14.  
3 Моисеев, Н.Н. (2003). Заслон средневековью. Москва: Тайдекс Ко, 312. 
4 Доценко, Е.Л. (1997). Психология манипуляции: феномены, механизмы и защита. Москва: ЧеРо, МГУ, 344.  
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Для «спеціальної художньої події» як явища, що належить до посткласичного мистецтва, 
характерною ознакою є її одночасне протікання в художній та емпіричній дійсності. Тобто 
одночасно вона є творчим актом і реальним життєвим випадком. Звідси походить ще один принцип, 
без якого режисеру не вдасться створити дію, яку можна класифікувати як «спеціальну художню 
подію». Це принцип реалізації художньої детермінованої дії в реальному соціальному середовищі 
чи особистому життєвому просторі окремої людини, через створення події. Як зазначалося, для 
того, щоб подія відбулася, необхідно, щоб вона була сприйнята як подія. Коли людина сприймає 
художній твір (театральну постанову, кінофільм, концерт, масове видовище, тощо), вона 
відокремлює себе від нього, спостерігає, а не приймає участь, усвідомлює, відчуває емоції, але 
не відносить їх до власного досвіду. 

Питання відмінності подій, що відбуваються в художній та емпіричній дійсності, було 
поставлене ще Аристотелем. Чому, питав він, коли ми бачимо мертве тіло на вулиці, у нас одна 
реакція, а коли читаємо про смерть у Гомера або бачимо її в театрі, інша?1. І дійсно, у житті, бачучи 
безжиттєве тіло людини, миттєво відчуває певні емоції та відчуття (страх, розгубленість, співчуття 
тощо) і тільки потім починає усвідомлювати цю подію, можливо міркувати та тему життя та смерті. 
Якщо ж подібна подія відбудеться в художньому творі, вона не викликає такої емоційної реакції, 
завдяки усвідомленню людиною своєї відстороненості від неї. Тут навпаки первинним буде процес 
осмислення, міркування на тему подальшого розвитку сюжету тощо. Зважаючи на це, перед 
режисером постає доволі складне завдання – створити художню подію, яка відбуватиметься 
за законами емпіричної дійсності, а отже і сприйматися першочергово на емоційному рівні. 
«Спеціальна художня подія» – це інструмент, при вдалому використанні якого можливо викликати 
в людини справжні переживання, подальше осмислення яких призведе до змін її внутрішньої 
картини світу. Детально дослідивши середовище, у якому розгортатиметься «спеціальна художня 
подія», режисер має створити подію, яка б розривала буденний хід життя, привертала до себе увагу, 
може навіть шокувала та головне провокувала на безпосередню участь (не завжди фізичну, але 
завжди емоційну). 

Яскравим прикладом, на якому можна дослідити роботу режисера та відокремити певні 
ознаки, характерні саме для роботи над створенням «спеціальної художньої події», є імерсивні 
вистави або «site-specific theater». Такі вистави є продуктом посткласичної культури та за всіма 
ознаками являють собою різновид «спеціальної художньої події». Імерсивні вистави, від 
англійського to immerse – «занурювати», в останні роки набувають усе більшої популярності 
в усьому світі. Уперше так назвали свої вистави члени британської театральної компанії 
«Punchdrunk», котрих вважають піонерами жанру. Свою першу постановку вони зробили За 
«Войцеком» Георга Бюхнера у 2000 році, а на весь світ прославилися у 2009-му виставою «Sleep no 
more» – інтерпретацією «Макбета» в стилістиці трилерів Хічкока. 

Простір, у якому розгортається «спеціальна художня подія» у формі імерсивної вистави, стає 
рухомим, мобільним, дієвим і набуває особливого художнього статусу, бере на себе функцію 
живого творчого начала. Відносно місця, де відбувається імерсивна постанова, можна виділити два 
її види: 

– енвай-ронмент (environment – навколишнє середовище) театр, де для постановок свідомо 
обираються нові місця – занедбані заводи, берег старого каналу, торгові центри, пам’ятники, музеї 
тощо. Тут простір покликаний змінити трактування або привнести нове значення в змістовне 
текстове джерело, по-новому висвітлити значення місця2; 

– наступною формою «site-specific» театру є променад (promenade – прогулянка) театр – 
спектакль-екскурсія, спектакль-квест, спектакль-подорож, що здобув назву «бродилка»3. Означений 
варіант інтерактивного театру передбачає наявність маршруту, який учасники повинні пройти, і 
сюжету, який розкривається в процесі його проходження. 

Основне завдання режисера такої «спеціальної художньої події» – вивести глядача з позиції 
пасивного спостерігача в активну позицію співучасника. Ця ідея не є новою для театрального світу, 
                                                      
1 Аристотель (2004). Протрептик. О чувственном восприятии. О памяти. Санкт-Петербург: Изд-во СПбГУ, 
184.  
2 Баканурский, А., Баканурский, Е. (2015). Иммерсивный театр. АРКАДІЯ Мистецтвознавчий та 
культурологічний журнал, 1 (42), 8-13. 
3 Стукал Е.Д. (2016). Современные тенденции в «site-specific theatre». NovaInfo.Ru. 46, 354-358. 
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ще В. Мейєрхольд стверджував, що «немає пасивного глядача й активного актора. Нинішній 
глядач – завтра – учасник видовища»1. 

Але тільки в умовах розвитку посткласичної культури і в результаті виникнення 
постдраматичного театру стає можливим створити таку «спеціальну художню подію», яка здатна 
поєднати в собі художню (театральну) й емпіричну реальність. Колишня, класична, сценографія, 
музичне, світлове оформлення передбачало створення пропонованих обставин для актора, нова 
сценографія створює умови для глядача. В інтерактивному театрі глядач стає активним суб’єктом 
художнього процесу, співучасником, а не просто пасивним спостерігачем. Німецький критик і 
вчений Ханс-Тіс Леман, котрий стверджував, що традиційні форми театру вже не відповідають 
художнім вимогам часу, так писав про виникнення імерсивних театральних форм «радше 
присутність, ніж уявлення, радше спільний досвід, ніж досвід, наданий у повідомленні, радше 
процес, ніж результат, радше персоніфікація, ніж зміст, радше енергетичний імпульс, ніж 
інформація»2. Джерела такого театру можна знайти і в діяльності польського театрального режисера 
і теоретика театру Єжи Гротовського. «Театр може існувати без гриму, без автономного костюма, 
без декорацій, без електроосвітлення, без відокремленої сцени, без музичного супроводу і тому 
подібних речей. Але він не може існувати, якщо немає взаємин актор – глядач, якщо немає їх цілком 
уловимого, безпосереднього «живого» спілкування»3. Дослідниця сучасного мистецтва К. Андрєєва 
виражає своє ставлення до виникнення нових мистецьких форм таким чином «Мистецтво розриває 
зв’язок реального й ідеального, намагається стати більш реальним, ніж сама реальність. Нова 
культура претендує на усунення ієрархії цінностей, на пробудження в кожній людині енергії 
творчого начала. Уперше в історії мистецтва можливості віртуального світу дозволяють знищити 
межу між автором і реципієнтом, роблячи останнього співучасником творчого акту. Уперше 
реальність відмовляється дивитися на твір мистецтва знизу вгору, динамічно включає його в живі 
процеси людського світу. Сучасне мистецтво акцентує свою художню образність у напрямі її 
динамізації і візуалізації4. 

Завдання режисера при створенні «спеціальної художньої події» – залучити аудиторію до дії 
не тільки з метою досягнення ефекту співпереживання, а й заради того, щоб надати публіці 
можливості активної співучасті в дії, наділити її здатністю наповнення вистави власними сенсами. 
Подібна форма видовищної інтерактивності надає глядачам умови для створення і проживання 
на основі запропонованого драматичного сюжету власної історії. Глядачі, таким чином, отримують 
можливість створення історії для себе. 

«Спеціальна художня подія» здатна не тільки формувати ілюзію співавторства в окремих 
глядачів, але створювати для деяких з них особливий ритуалізований спосіб життя. Виникає 
культурна ситуація, у якій публіка привласнює чужі емоції і переживання. При цьому суб’єктивне Я 
зливається з «будь-якою значимою ... типовою роллю»5. 

Повсякденно-побутова поведінка починає відчувати сильний вплив театралізації: надзвичайно 
вразливі представники глядацької аудиторії не просто починають наслідувати окремі риси 
персонажу, що став їм близьким, а привласнюють його стиль мислення, манеру висловлюватися, 
тілесно-пластичні особливості, способи реакції на зовнішні подразники, взагалі, стають акторами 
в «театрі повсякденної поведінки»6. 

Для активації цільової аудиторія також широко застосовується метод провокації. 
У загальному сенсі, провокація – це певна розгорнута в часі дія суб’єкта-провокатора (або 
суб’єктів), яка спрямована на об’єкт (об’єкти) провокації з метою викликати певну реакцію. Так як 
«спеціальна художня подія» вирішує задачу впливу на картину світу суб’єкта на якого направлена, 
провокацію слід розглядати як конфлікт картин світу суб’єкту та об’єкту провокації. Щоб змінити 
картину світу, провокатор повідомляє об’єкту провокації певну інформацію (що транслюється через 

                                                      
1 Мейерхольд, В.Э. (1968). Статьи, письма, речи, беседы. Москва: Искусство, 2, 492. 
2 Леман, Х.-Т. (2013). Постдраматический театр. Москва: ABCdesign, 85. 
3 Гротовский, Е. (2009). К бедному театру. Москва: Артист. Режиссер. Театр, 13. 
4 Андреева, Е. (2007). Постмодернизм. Искусство второй половины ХХ – начала ХХІ века. Санкт-Петербург: 
Азбука-классика, 484. 
5 Деррида, Ж. (2000). Письмо и различие, Москва: Академический проект, 495. 
6 Лотман, Ю.M. (2002). Театральный язык и живопись. Статьи по семиотике культуры и искусства.  
Санкт-Петербург: Академический проект, 544. 
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«спеціальну художню подію» в образно-символічній формі). Ця інформація впливає на картину 
світу об’єкта провокації і перероблює її відповідно до бажань провокатора. Тобто кінцевим 
підсумком провокації можна вважати зміни в картині світу об’єкта провокації. Виходячи з ідей А. 
Дружиніна1, можна виділити наступні умови за яких може бути застосовано метод провокації: 

– об’єкт провокації повинен знаходитися в радіусі сприйняття і дійсно сприймати текст 
повідомлення; 

– суб’єкт провокації не є фіктивним, тобто він відкрито репрезентує свою картину світу; 
– об’єкту провокації не стільки повідомляється будь-яка інформація, скільки транслюється 

певна ціннісно-нормативна установка (картина світу); 
– кінцевим комунікативним актом в провокації є повідомлення про результат провокації. 
Важливою компетенцією професії режисера «спеціальних художніх подій» є навичка 

креативного мислення. Як критерії креативності доцільно розглядати комплекс певних властивостей 
інтелектуальної діяльності: блискавичність (кількість ідей, які виникають за одиницю часу); 
оригінальність (здатність породжувати «рідкісні» ідеї, які відрізнялися б від загальноприйнятих, 
типових рішень); сприйнятливість (увага до незвичайних деталей, суперечностей і невизначеностей, 
а також готовність гнучко та швидко переходити від однієї ідеї до іншої); метафоричність 
(схильність використовувати символічні, асоціативні засоби для вираження своїх думок, уміння 
в простому бачити складне, й, навпаки, у складному просте)2 «Спеціальна художня подія» є 
продуктом креативної діяльності та наділена такими характеристиками, як оригінальність, новизна, 
унікальність, емоційна зарядженість, активність. Якщо зрежисована «спеціальна художня подія» 
відповідає всім зазначеним характеристикам креативного продукту, вона стає спроможною 
«вирватися» з щільного інформаційного потоку та привернути увагу людей. Тільки за таких умов 
ідея, закладена в «спеціальну художню подію», здатна конкурувати з різними проявами домінуючої 
нині ідеї споживання товарів та послуг. Креативний підхід має внести в «спеціальну художню 
подію» елемент витонченої, естетичної розважальності, яка у свою чергу налаштовуватиме 
на сприйняття по-особливому цінних речей, вражень та відчуттів. 

За основу креативної концепції можуть бути взяті як уже існуючі культурні, національні, 
релігійні традиції, календарні дати, ритуали, архетипи та символи, так і зовсім нові, створені, 
вигадані спеціально для конкретної «спеціальної художньої події». При цьому розробляється нова 
міфологія, вигадані сюжети і символи, основуються на законах існування міфу. Нова міфологія 
створюється за старими зразками3. Інакше не вдається створити міфопоетичний простір і досягти 
занурення в нього публіки. Цінність креативу не зводиться тільки до розробки яскравого цікавого 
елемента, а полягає в спроможності створювати такі концепції, які здатні генерувати, запускати 
в публічний простір нові дискурси, привертати увагу громадськості та цільових аудиторій; здатні 
актуалізувати інтерес до життя, професійної діяльності, громадянської позиції і загальнолюдських 
цінностей. 

Підсумовуючи вищезазначене, можемо стверджувати наступне. Створена режисером 
креативна ідея реалізації задуму «спеціальної художньої події» – це система кодів, спеціально 
розроблена для ефективної передачі інформації з метою створення в цільової аудиторії емоційної 
реакції, формування судження, яке сприяє розумінню і засвоєнню повідомлення, що транслюються. 
Головне завдання при створенні креативної концепції – вирішити на високому художньому рівні 
поставлене завдання, розмовляючи мовою цільової аудиторії та зберігаючи високий етичний і 
естетичний рівень. Креативні ідеї є потужним ресурсом досягнення завдань, що включають у себе 
різні соціокультурні трансформації. Тому при створенні креативної ідеї режисеру найбільш важливо 
оцінити її як з позиції оригінальності та якості втілення, так і з точки зору ефективності її 
впровадження для досягнення поставлених цілей. 

У процесі створення «спеціальної художньої події» режисер проходить етапи, що характерні й 
іншим формам масових видовищ (розробка режисерського задуму, написання сценарію, 
                                                      
1 Дружинин, А.М. (2005). Коммуникативные практики. Философско-методологический анализ: Диссертация 
на получение научной степени кандидата философских наук. Московский государственный университет 
имени М.Ломоносова, 503 . 
2 Холодная, М.А. (2002) Психология интеллекта. Парадоксы исследования. Санкт-Петербург: Питер, 272. 
3 Апинян, Т.А. (2003). Игра в пространстве серьезного. Игра, миф, ритуал, сон, искусство и другие.  
Санкт-Петербург: СПбУ, 400.  
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постановочний процес тощо). Але саме явище «спеціальної художньої події» має значну кількість 
відмінностей у порівнянні з іншими масовими театралізованими діями. Одна з головних 
відмінностей – це привід створення. Театралізоване видовище створюється на основі реальної події, 
загальноприйнятої дати, свята, що містить міфологічну основу, культурні традиції, ритуальні 
складові. «Спеціальна художня подія» по своїй суті сама може створити нову традицію та 
соціальний міф. Тобто, традиційне свято виникає та формується, зважаючи на конкретні цикли 
життєдіяльності людини та суспільства. У свою чергу «спеціальна художня подія» виникає 
внаслідок потреби людини в просуванні ідеї, трансляції нової цінності або норми тощо, подолання 
почуття самотності і віднайдення певної емоційної та аксіологічної синергії. Звідси виникають певні 
інші відмінності, що стосуються і методів упровадження режисерської ідеї, і відбору художніх 
прийомів, і принципів залучення учасників. Саме тому постає потреба відокремлення галузі 
«спеціальних художніх подій» для детальнішого вивчення цього явища та створення окремого 
режисерського інструментарію. 

Висновки. Отже, проаналізувавши організацію «спеціальних художніх подій» як напрям 
сучасної режисури масових дійств, можна дійти таких висновків: 

– «спеціальна художня подія» виникла в результаті пошуку нового рівня подання художньої 
інформації і нині перебуває на етапі формування, тому доцільним постає віднесення її до окремого 
напряму режисури масових дійств; 

– «спеціальна художня подія» одночасно відбувається в художній та емпіричній дійсності. 
Вона є творчим актом і реальним життєвим випадком; 

– У «спеціальній художній події» реалізується принцип відношення до людини (на яку 
спрямована дія) як до особистості через справжні почуття та переживання; 

– «спеціальна художня подія», незалежно від мети її створення, має вміщувати в себе 
трансляцію гуманістичних ідей, пов’язаних із подоланням глобальних проблем сучасної цивілізації 
та розвитком нового типу взаємовідносин між людьми, основою яких є принцип альтруїзму; 

– творець «спеціальної художньої події» несе особисту відповідальність за соціокультурні 
перетворення, до яких можуть призвести його дії; 

– креативність як здатність генерувати, створювати, розробляти, проектувати ідеї входить 
у професійні компетенції режисера «спеціальних художніх подій»; 

– використання інструментарію професії режисера відкриває можливість більш глибокого 
підходу у створенні «спеціальних художніх подій», розкриття їх культурологічного значення, 
надання їм соціальної спрямованості. 
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THE FORMALIZATION OF DIALECTICS 

The article  substantiates  the  author’s  version of  the  formalized dialectics which  is  understood 
as the  method  of  contemporary  philosophy.  First  of  all  the  formalized  dialectics  synthesizes 
the logic  of  essence,  the  logic  of  integrity,  and  the  logic  of  terms.  It’s  also  presented 
as the communicative  interaction  of  the  grammatical  form,  the  propositional  function,  and 
the definitive  specification.  The  formalized  dialectics  integrates  three  logical  discourses: 
the subjective  predicative  discourse,  the  propositional  functional  discourse  and  the  discourse 
of definitive  specification.  At  the  same  time,  it  uses  two  styles  of  the  thought  expression: 
grammatical  and  mathematical.  The  formalized  dialectics  is  the  result  of  interpretation 
of the processual dialectics of German idealism in the language base of Traditional and Symbolic 
logic,  Traditional  Syllogistics  and  the  First‐order  logic.  It  continues  the  dialectical  tradition 
of analysis in the context of Continental and Analytic philosophy. 
Keywords: processual dialectics, formalized dialectics, grammatical form, propositional function, 
definitive specification. 

Логіка діалектики як метод побудови теорії діалектики і діалектика логіки як метод її 
застосування на практиці може існувати в сучасній філософії лише у вигляді формалізованої 
діалектики і тому потребує формалізації. Фрагменти формалізованої діалектики зустрічаються 
у текстах Г. Гегеля, К. Фішера, Є. Солопова, С. Труфанова, А. Шумана та інших. Однак цілісної 
концепції формалізованої діалектики у її натуральній формі, максимально наближеній 
до процесуальної діалектики Г. Гегеля поки що немає. Пропонована стаття є спробою усунути 
зазначений недолік. 

Формалізовану діалектику, на думку автора, слід розуміти як діалектику формального і 
неформального в логіці, текстуального і контекстуального в дискурсі, загального, особливого та 
одиничного як граматичної форми, пропозиційної функції і дефінітивної специфікації в логіці 
діалектичного дискурсу. 

Формалізована діалектика – це передусім діалектика поняття, таких його складових як 
загальне, особливе та одиничне. Оскільки поняття описує сутність, логіка сутності є основою 
формалізованої діалектики. Така низка категорій логіки сутності як «тотожність – відмінність – 
основа» конкретизується через таку низку категорій логіки цілісності як «ціле – частина – елемент» і 
таку низку категорій логіки імен як «рід – вид – індивід». При цьому загальне постає опозицією 
предикатів «ціле – рід», особливе – «частина – вид», одиничне – «елемент – індивід», які 
спричиняють поляризацію і «напруження» поняття, слугують імпульсом до його розвитку. 

Формалізована діалектика – це також і діалектика граматичної форми, пропозиційної функції і 
дефінітивної специфікації формальної й неформальної логіки континентальної та аналітичної 
філософії. 

Граматична форма у традиційній логіці – це суб’єктно-предикативна структура судження, яка 
утворюється шляхом об’єднання суб’єкта і предиката зв’язкою. Суб’єкт як граматичний підмет є 
носієм інформації про себе, предикат як граматичний присудок – носієм інформації про інший 
об’єкт, зв’язка, граматично виражена дієсловами «є», «не є», – носієм інформації про належність чи 



EUROPEAN PHILOSOPHICAL AND HISTORICAL DISCOURSE • Volume 4 Issue 4 2018 

 81

неналежність предиката суб’єкту. Суб’єктно-предикативна структура судження є формальним 
аналогом структури розповідного двоскладного речення, граматичний центр якого виражений 
підметом і присудком. 

Пропозиційна функція в сучасній логіці – це логічна функція, областю значень якої є 
висловлювання, що виражають судження. Розрізняють пропозиційні функції в логіці висловлювань і 
логіці предикатів. Пропозиційна функція в логіці висловлювань – це логічний сполучник, 
аргументами якого є прості висловлювання, що виражають прості судження, а значенням – складне 
висловлювання, яке з них складене. 

Пропозиційна функція в логіці предикатів – це предикат, аргументом якого є терм як власне 
ім’я предмета, та квантор як знак кількості, аргументом якого є предикат, а їхнім спільним 
значенням – просте висловлювання, що виражає просте судження. 

Дефінітивна специфікація або, більш стисло, дефініція в логіці діалектики – це синтез 
одиничного, особливого й загального як структурних елементів поняття. 

Дефінітивні специфікації у формалізованій діалектиці визначають її структуру. Вона має 
наступний вигляд. 

І. Дефініція поняття у сфері поняття. 
1. Дефініція загального у сфері поняття. 
2. Дефініція особливого у сфері поняття . 
3. Дефініція одиничного у сфері поняття 
ІІ. Дефініція поняття у сфері судження. 
1. Дефініція одиничного у сфері судження. 
2. Дефініція особливого у сфері судження. 
3. Дефініція загального у сфері судження 
ІІІ. Дефініція поняття у сфері виводу. 
1. Дефініція особливого у сфері виводу. 
2. Дефініція одиничного у сфері виводу. 
3. Дефініція загального у сфері виводу. 
Формалізована діалектика є діалектикою поняттєвих дефініцій, дефініцій одиничного, 

особливого і загального, що поступово змінюють одна одну і розвиваються, модифікуються шляхом 
дефінітивних специфікацій, переходячи з нижчого щабля дефініцій на вищий. Проаналізуємо 
названі дефініції відповідно до структури формалізованої діалектики. 

І. Дефініція поняття у сфері поняття 
У структурі поняття формалізованої діалектики можна виокремити загальне, особливе й 

одиничне як модифікатори, поняття, судження й вивід, суб’єкт й предикат, антецедент й консеквент, 
диз’юнкти, крайні й середній терміни як дескриптори, зв’язку «є» і «не є», логічні сполучники 
«якщо… , тоді…» й «або» як функтори. Модифікатори є засобами зміни і розвитку поняття, 
дескриптори – засобами опису етапів розвитку поняття, функтори – засобами побудови нових 
понять із вихідних. 

Обсяг поняття формалізованої діалектики містить дві низки категорій: «ціле – частина – 
елемент» й «рід – вид – індивід». Перша з них належить логіці цілісності, друга – логіці імен, а вони 
обидві в їх єдності – логіці діалектики. Поняття у формалізованій діалектиці розуміється як серія 
дефініцій загального, особливого й одиничного. Саме у такій послідовності вони розглядаються 
у сфері поняття формалізованої діалектики. 

II. Дефініція загального у сфері поняття 
Загальне у формалізованій діалектиці – це загальне, особливе й одиничне як структура 

поняття, у якій функцію поняття виконує загальне як ціле чи рід. Ціле – це будь-яке утворення 
дійсності, що у своїх просторових чи часових межах та взаємодіях постає як неподільне хоча б 
на якомусь рівні, наділене кількісними і якісними характеристиками та таке, що має усталену 
внутрішню структуру1. Рід – це поняття, до обсягу якого входять обсяги видових понять, зокрема й 
одиничних, виражене загальним ім’ям. Загальне ім’я – це ім’я множини предметів. Загальне будемо 
позначати літерою «z». 

                                                      
1 Петрушенко, В. (2009). Тлумачний словник основних філософських термінів. Львів: Львівська політехніка, 
184.  



ISSN 2533‐4816 EVROPSKÝ FILOZOFICKÝ A HISTORICKÝ DISKURZ 

 82

1. Дефініція особливого у сфері поняття 
Особливе у формалізованій діалектиці – це загальне, особливе й одиничне як структура 

поняття, у якій функцію поняття виконує особливе як частина чи вид. Частина – це просторова, 
часова, змістовна чи субстратна складова явища, що має характеристики цілого1. Вид – це поняття, 
обсягом якого є клас предметів, що входить в обсяг ширшого, родового поняття, виражене 
частковим ім’ям. Часткове ім’я – це ім’я підмножини чи частини множини предметів. Особливе 
будемо позначати літерою «у». 

2. Дефініція одиничного у сфері поняття 
Одиничне у формалізованій діалектиці – це загальне, особливе й одиничне як структура 

поняття, у якій функцію поняття виконує одиничне як елемент чи індивід. Елемент – це неподільне 
у складі частини чи цілого. Індивід – це поняття, обсягом якого є один предмет, виражене 
одиничним ім’ям. Одиничне ім’я – це ім’я елемента множини предметів. Одиничне будемо 
позначати літерою «х». 

ІІ. Дефініція поняття у сфері судження 
Загальне, особливе й одиничне як система дефініцій поняття є не просто етапами розвитку 

поняття, а предикатами судження. Для виявлення послідовності у розвитку та підпорядкуванні 
суджень логіки діалектики необхідно брати до уваги зміну логічного значення предиката. 
Предикат у формалізованій діалектиці може набувати статусу одиничного, особливого й 
загального як етапів розвитку поняття у сфері судження. Звідси судження одиничного, особливого 
й загального. 

За допомогою судження у формалізованій діалектиці розкривається зміст поняття. Тому 
поняття у сфері судження постає дефініцією. Із сучасної перспективи, дефініція в логіці діалектики є 
синтезом пропозиційної функції як тези і граматичної форми як антитези. Вона має функціонально-
граматичну структуру. Суб’єкт і предикат як пропозиційні функції складають граматичний центр 
судження логіки діалектики та відіграють у ньому ролі граматичного підмету і присудку. Самі ж 
пропозиційні функції у своїй структурі містять суб’єкт і предикат як силогістичні терміни та 
одиничне, особливе й загальне як діалектичні категорії. 

1. Дефініція одиничного у сфері судження 
Судження одиничного – це різновид суджень, у якому дефінітивно специфікується суб’єкт як 

одиничне. Г. Гегель називав цей різновид суджень судженням наявного буття або судженням 
якості2. Серед суджень одиничного можна виокремити одинично-загальне, одинично-особливе й 
одинично-одиничне судження. 

Одинично-загальне судження – це одиничне, особливе й загальне як структура поняття, у якій 
функцію суб’єкта судження виконує одиничне, функцію предиката – загальне та визначається, що 
такий компонент поняття як елемент є частина або ціле, чи такий компонент поняття як індивід є 
вид або рід. Його схема: S(x) – P(z). Вона читається: «Функцію суб’єкта (S) виконує одиничне (х), 
функцію предиката (Р) – загальне (z), отже, одиничне (x) є загальне (z)». Наприклад, «Троянда (S(x)) 
червона (P(z))». Г. Гегель називав таке судження позитивним3. 

Одинично-особливе судження – це одиничне, особливе й загальне як структура поняття, 
у якій функцію суб’єкта судження виконує одиничне, функцію предиката – особливе та 
визначається, що такий компонент поняття як елемент не є та чи інша частина, або такий 
компонент поняття як індивід не є той чи інший вид. Його схема: S(x) – P(y). Вона читається: 
«Функцію суб’єкта (S) виконує одиничне (х), функцію предиката (Р) – особливе (y), отже, 
одиничне (x) є особливе (y)». Наприклад, «Троянда (S(х)) не біла (P(у))». Г. Гегель називав таке 
судження заперечним4. 

Одинично-одиничне судження – це одиничне, особливе й загальне як структура поняття, 
у якій функцію суб’єкта судження виконує одиничне, функцію предиката – також одиничне та 
визначається, що такий компонент поняття як елемент рівний лише самому собі, такий компонент 
поняття як індивід знаходиться у рефлексивному відношенні до самого себе, й тому виключає все, 
що відмінне від нього. Його схема: S(x) – P(х). Вона читається: «Функцію суб’єкта (S) виконує 
                                                      
1 Там само, 186. 
2 Гегель, Г.В.Ф. (1975). Энциклопедия философских наук: Наука логики. Москва: Мысль, 356. 
3 Там само, 358. 
4 Гегель, Г.В.Ф. (1975). Энциклопедия философских наук: Наука логики. Москва: Мысль, 358. 
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одиничне (х), функцію предиката (Р) – одиничне (х), отже, одиничне (x) є одиничне (х)». Наприклад, 
«Троянда (S(х)) є троянда (P(х))», «Троянда (S(х)) не тюльпан (P(х))». Г. Гегель називав таке 
судження по різному: тавтологічним, тотожним або нескінченим1. 

2. Дефініція особливого у сфері судження 
Судження особливого – це різновид суджень, у яких дефінітивно специфікується предикат і 

характер зв’язки як особливе. Судження особливого поділяється на судження властивості й 
судження відношення. 

Судження властивості – це різновид суджень, у яких дефінітивно специфікується предикат як 
особливе. Г. Гегель називав таке судження судженням рефлексії або судженням кількості2. Серед 
суджень властивості можна виокремити одинично-загальне, особливо-загальне й загально-загальне 
судження. 

Одинично-загальне судження – це одиничне, особливе й загальне як структура поняття, у якій 
функцію суб’єкта судження виконує одиничне, функцію предиката – загальне та визначається факт 
належності такого компонента поняття як елемент – частині чи цілому, або факт належності такого 
компонента поняття як індивід виду чи роду. Його схема: S(x) – P(z). Вона читається: «Функцію 
суб’єкта (S) виконує одиничне (х), функцію предиката (Р) – загальне (z), отже, одиничне (x) є 
загальне (z)». Наприклад, «Ця троянда (S(х)) біла (P(z))». Г. Гегель називав таке судження 
сингулярним3. 

Особливо-загальне судження – це одиничне, особливе й загальне як структура поняття, у якій 
функцію суб’єкта судження виконує особливе, функцію предиката – загальне та визначається факт 
належності такого компонента поняття як елемент – частині чи цілому, або факт належності такого 
компонента поняття як частина – цілому, або такого компонета поняття як вид – роду. Його схема: 
S(y) – P(z). Вона читається: «Функцію суб’єкта (S) виконує особливе (y), функцію предиката (Р) – 
загальне (z), отже, особливе (y) є загальне (z)». Наприклад, «Деякі троянди, з яких складений букет 
(S(у)), білі (P(z))». Г. Гегель називав таке судження партикулярним4. 

Загально-загальне судження – це одиничне, особливе й загальне як структура поняття, у якій 
функцію суб’єкта судження виконує загальне, функцію предиката – також виконує загальне та 
визначається факт належності такого компонента поняття як елемент частині чи цілому, або факт 
належності такого компонента поняття як ціле – іншому цілому або такого компонента поняття як 
вид чи рід – іншому виду чи роду. Його схема: S(z) – P(z). Вона читається: «Функцію суб’єкта (S) 
виконує загальне (z), функцію предиката (Р) – загальне (z), отже, загальне (z) є загальне (z)». 
Наприклад, «Усі троянди, з яких складений букет (S(z)) білі (P(z))». Г. Гегель називав таке судження 
універсальним5. 

Судження відношення – це різновид суджень, у яких дефінітивно специфікується характер 
зв’язки як особливе. Г. Гегель називав цей різновид суджень судженням необхідності6. Серед 
суджень відношення можна виокремити одинично-загальне, загально-особливе й одинично-
особливе судження. 

Загально-особливе судження – це одиничне, особливе й загальне як структура поняття, у якій 
функцію суб’єкта судження виконує загальне, функцію предиката – особливе та визначається 
причинний зв’язок між суб’єктом як цілим, або родом і предикатом як частиною, або видом. Його 
схема: S(z) – P(y). Вона читається: «Функцію суб’єкта (S) виконує загальне (z), функцію предиката 
(Р) – особливе (y), отже, загальне (z) є особливе (у)». Наприклад, «Якщо троянди квітнуть (S(z)), 
тоді згодом зів’януть (P(y))». Г. Гегель називав таке судження гіпотетичним7. 

Одинично-особливе судження – це одиничне, особливе й загальне як структура поняття, у якій 
функцію суб’єкта судження виконує одиничне, функцію предиката – особливе та визначається 
зв’язок взаємодії між суб’єктом як певним елементом, окремим індивідом і предикатом як 
частинами або видами. Його схема: S(x) – P(y). Вона читається: «Функцію суб’єкта (S) виконує 
                                                      
1 Гегель, Г.В.Ф. (1975). Энциклопедия философских наук: Наука логики. Москва: Мысль, 356. 
2 Там само, 360. 
3 Там само, 359. 
4 Там само, 360. 
5 Там само, 362. 
6 Там само, 360-361. 
7 Гегель, Г. В. Ф. (1975). Энциклопедия философских наук: Наука логики. Москва: Мысль, 362. 
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одиничне (х), функцію предиката (Р) – особливе (у), отже, одиничне (x) є особливе (у)». Наприклад, 
«Троянда (S(х)) може бути червоною, або білою (P(у))». Г. Гегель називав таке судження 
диз’юнктивним1. 

3. Дефініція загального у сфері судження 
Судження загального – це різновид суджень, у яких дефінітивно специфікується суб’єкт, 

зв’язка і предикат як загальне. Г. Гегель називав цей різновид суджень судженнями поняття2. Серед 
суджень поняття можна виокремити одинично-особливе, загально-особливе й одинично-загальне 
судження. 

Одинично-особливе судження – це одиничне, особливе й загальне як структура поняття, у якій 
функцію суб’єкта судження виконує одиничне, функцію предиката – загальне, визначення якого 
містить фактичну підставу того, що воно стверджує. Його схема: S(x) – P(у). Вона читається: 
«Функцію суб’єкта (S) виконує одиничне (х), функцію предиката (Р) – особливе (у), отже, одиничне 
(x) є особливе (у)». Наприклад, «Цей букет троянд (S(х)) гарний (P(у))». Г. Гегель називав таке 
судження асерторичним3. 

Загально-особливе судження – це одиничне, особливе й загальне як структура поняття, у якій 
функцію суб’єкта судження виконує загальне, функцію предиката – особливе, визначення якого 
містить логічну підставу того, що воно стверджує. Його схема: S(z) – P(y). Вона читається: 
«Функцію суб’єкта (S) виконує загальне (z), функцію предиката (Р) – особливе (у), отже, загальне (z) 
є особливе (у)». Наприклад, «Якщо букет троянд потворний (S(z)), тоді він може стати гарним 
(P(y))». Г. Гегель називав таке судження проблематичним4. 

Одинично-загальне судження – це одиничне, особливе й загальне як структура поняття, у якій 
функцію суб’єкта судження виконує одиничне, функцію предиката – загальне, визначення якого 
містить фактичну й логічну підставу того, що воно стверджує. Його схема: S(x) – P(z). Вона 
читається: «Функцію суб’єкта (S) виконує одиничне (х), функцію предиката (Р) – загальне (z), отже, 
одиничне (x) є загальне (z)». Наприклад, «Цей букет, складений у такий спосіб (S(x)), гарний (P(z))». 
Г. Гегель називав таке судження аподиктичним5. 

ІІІ. Дефініція поняття у сфері виводу 
Вивід є синтезом поняття і судження. Загальне, особливе й одиничне як структурні елементи 

поняття та одиничне, особливе й загальне як предикати судження виступають крайніми і середнім 
термінами виводу. 

Вивід – це особливе, одиничне й загальне як структура поняття, у якому функцію середнього 
терміну почергово виконує особливе, одиничне й загальне. Звідси вивід особливого, вивід 
одиничного й вивід загального. 

Названі виводи можна подати такими схемами: 
S(x) – M(y) – P(z) 
S(z) – M(x) – P(y) 
S(y) – M(z) – P(x) 
Предикат висновку першого виводу як виводу особливого входить до засновку другого 

виводу як виводу одиничного. Предикат висновку виводу одиничного входить до засновку третього 
виводу як виводу загального. Третій вивід обґрунтовує коректність першого виводу. Загалом усі три 
виводи являють собою один, цілісний вивід, послідовними фрагментами якого вони є. У цьому 
контексті вивід є циклом дефінітивних специфікацій середнього терміну. 

1. Дефініція особливого у сфері виводу 
Вивід особливого – це особливе, одиничне й загальне як структура поняття, у якому функцію 

середнього терміну виконує особливе, а функції крайніх термінів – одиничне й загальне чи загальне 
й одиничне. Г. Гегель називав такий вивід якісним умовиводом або умовиводом наявного буття6. 
Серед виводів особливого можна виокремити вивід особливого як одиничного, вивід одиничного як 
загального й вивід загального як особливого. Вивід особливого як одиничного – це вивід, у якому 
                                                      
1 Там само, 363. 
2 Там само, 363-364. 
3 Там само, 363. 
4 Там само, 364. 
5 Там само, 364. 
6 Гегель, Г. В. Ф. (1975). Энциклопедия философских наук: Наука логики. Москва: Мысль, 368. 
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функцію середнього терміну виконує особливе, а функції крайніх термінів – одиничне й загальне, й 
при цьому одиничне визначається як загальне, оскільки воно є особливе. Його схема: S(x) – M(y) – 
P(z). Вона читається: «Функцію меншого терміну (S) виконує одиничне (х), функцію середнього 
терміну (M) – особливе (у), функцію більшого терміну (Р) – загальне (z), отже, одиничне (S(x)) є 
загальне (P(z))». Наприклад: «Ця троянда (S(х)) червона (M(у)). Червоне (M(y)) – колір (P(z)). Отже, 
ця троянда (S(x)) має колір (P(z))». Г. Гегель називав вивід особливого як одиничного умовиводом 
першої фігури1. 

Вивід одиничного як загального – це вивід, у якому функцію середнього терміну виконує 
одиничне, а функції крайніх термінів – особливе й загальне, й при цьому одиничне виключає із себе 
особливе на підставі свого власного загального. Його схема: S(y) – M(x) – P(z). Вона читається: 
«Функцію меншого терміну (S) виконує особливе (у), функцію середнього терміну (M) – одиничне 
(х), функцію більшого терміну (Р) – загальне (z), отже, одиничне (S(x)) є загальне (P(z))». 
Наприклад, «Червоне (S(y)) не є троянда (M(x)). Троянда (M(x)) має білий колір (P(z)). Отже, 
червоне (S(y)) не є біла троянда (P(z))». Г. Гегель називав вивід одиничного як загального 
умовиводом другої фігури2. 

Вивід загального як особливого – це вивід, у якому функцію середнього терміну виконує 
загальне, а функції крайніх термінів – одиничне й особливе, й при цьому особливе як одиничне 
частково є загальне. Його схема: S(х) – M(z) – P(y). Вона читається: «Функцію меншого терміну (S) 
виконує одиничне (х), функцію середнього терміну (M) – загальне (z), функцію більшого терміну 
(Р) – особливе (у), отже, одиничне (S(x)) є особливе (P(у))». Наприклад, «Ця троянда (S(x)) має колір 
(M(z)). Колір троянди (M(z)) червоний (P(y)). Отже, деякі троянди (S(x)) червоні (P(у))». Г. Гегель 
називав вивід загального як особливого умовиводом третьої фігури3. 

2. Дефініції одиничного у сфері виводу 
Вивід одиничного – це особливе, одиничне й загальне як структура поняття, у якій функцію 

середнього терміну виконує одиничне, а функції крайніх термінів – загальне й особливе, чи 
особливе й загальне. Г. Гегель називав вивід одиничного умовиводом рефлексії4. Серед виводів 
одиничного можна виокремити вивід особливого як одиничного, вивід одиничного як особливого й 
вивід загального як одиничного. 

Вивід особливого як одиничного – це вивід, у якому функцію середнього терміну виконує 
особливе як сукупність одиничностей, а функції крайніх термінів – одиничне й загальне й при 
цьому, завдяки особливому, одиничне визначається як загальне. Його схема: S(x) – M(y) – P(z). Вона 
читається: «Функцію меншого терміну (S) виконує одиничне (х), функцію середнього терміну (M) – 
особливе (у), функцію більшого терміну (Р) – загальне (z), отже, одиничне (S(x)) є загальне (P(z))». 
Наприклад, «Троянда (S(x)) має червоний колір (M(y)). Усі червоні троянди (M(y)) є квітами (P(z)). 
Отже, троянда (S(x)) є квіткою (P(z))». Г. Гегель називав вивід особливого як одиничного 
умовиводом сукупності5. 

Вивід одиничного як особливого – це вивід, у якому функцію середнього терміну виконує 
одиничне, а функції крайніх термінів – загальне й особливе, й при цьому можливі два варіанти 
виводу: а) якщо особливе дорівнює сукупності одиничностей та одиничності входять в обсяг 
загального, то особливе визначається через загальне; б) якщо ж особливе перевершує за обсягом 
сукупність одиничностей, то воно лише частково підпадає під загальне. Його схема: S(z) – M(x) – 
P(y). Вона читається: «Функцію меншого терміну (S) виконує загальне (z), функцію середнього 
терміну (M) – одиничне (х), функцію більшого терміну (Р) – особливе (у), отже, одиничне (S(x)) є 
загальне (P(z))». Наприклад, «Перша, друга, третя троянди (S(z)) мають червоний колір (M(x)). 
Перша, друга, третя червоні квіти (M(x)) – рослини (P(y)). Отже, усі троянди (S(z)) – рослини 
(Р(у))»; «Троянда і тюльпан (S(z)) є квіти (M(x)). Квіти (M(x)) – рослини (P(y)). Отже, троянда і 
тюльпан (S(z)) є рослини (P(y))». Г. Гегель називав вивід одиничного як особливого умовиводом 
індукції6. 
                                                      
1 Там само, 371. 
2 Там само, 371. 
3 Там само, 372. 
4 Там само, 374. 
5 Там само, 374. 
6 Гегель, Г. В. Ф. (1975). Энциклопедия философских наук: Наука логики. Москва: Мысль, 376. 
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Вивід загального як одиничного – це вивід, у якому функцію середнього терміну виконує 
загальне, а функції крайніх термінів – особливе й одиничне, при цьому особливе, завдяки своїй 
суттєвій схожості із загальним, забезпечує перехід від особливого до одиничного. Його схема: S(у) – 
M(z) – P(x). Вона читається: «Функцію меншого терміну (S) виконує особливе (у), функцію 
середнього терміну (M) – загальне (z), функцію більшого терміну (Р) – одиничне (х), отже, особливе 
(S(x)) є одиничне (P(х))». Наприклад, «Усі троянди (S(у)) – квіти (M(z)). Деякі квіти (M(z)) мають 
білий колір (P(x)). Отже, деякі троянди (S(у)) мають білий колір (P(x))». Г. Гегель називав вивід 
загального як одиничного умовиводом аналогії1. 

3. Дефініції загального у сфері виводу 
Вивід загального – це особливе, одиничне й загальне як структура поняття, у якому функцію 

середнього терміну виконує загальне, а функції крайніх термінів – одиничне й особливе, чи 
особливе й одиничне. Г. Гегель називав вивід загального умовиводом необхідності2. Серед виводів 
загального можна виокремити вивід особливого як загального, вивід одиничного як особливого й 
вивід загального як особливого. 

Вивід особливого як загального – це вивід, у якому функцію середнього терміну виконує 
особливе, а функцію крайніх термінів – загальне й одиничне, й при цьому загальне як рід 
розподіляється на види, особливе як вид – на одиничне як підвиди. Його схема: S(z) – M(y) – P(x). 
Вона читається: «Функцію меншого терміну (S) виконує загальне (z), функцію середнього терміну 
(M) – особливе (у), функцію більшого терміну (Р) – одиничне (х), отже, загальне (S(z)) є одиничне 
(P(х))». Наприклад, «Троянди (S(z)) бувають червоними і білими (M(y)). Червоні й білі троянди 
(M(y)) бувають квітучими і в’янучими (P(x)). Отже, троянди (S(z)) бувають квітучими і в’янучими 
(P(x))». Г. Гегель називав вивід особливого як загального категоричним умовиводом3. А. Шуман – 
дивізивним умовиводом4. 

Вивід одиничного як особливого – це вивід, у якому функцію середнього терміну виконує 
одиничне, а функцію крайніх термінів – загальне й особливе, й при цьому одиничне як умова 
існування особливого підводиться під загальне. . Його схема: S(z) – M(x) – P(y). Вона читається: 
«Функцію меншого терміну (S) виконує загальне (z), функцію середнього терміну (M) – одиничне 
(х), функцію більшого терміну (Р) – особливе (у), отже, одиничне (S(x)) є загальне (P(z))». 
Наприклад, «Якщо троянди (S(z)) ростуть (M(x)), тоді їх поливають (P(y)). Троянди (S(z)) ростуть 
(M(x)). Отже, троянди (S(z)) поливають (P(y))». Вивід одиничного як особливого Г. Гегель називав 
гіпотетичним умовиводом5. 

Вивід загального як особливого – це вивід, у якому функцію середнього терміну виконує 
загальне, а функції крайніх термінів – одиничне і особливе й при цьому загальне отримує 
визначення у всіх своїх особливих моментах. Його схема: S(x) – M(z) – P(y). Вона читається: 
«Функцію меншого терміну (S) виконує одиничне (х), функцію середнього терміну (M) – загальне 
(z), функцію більшого терміну (Р) – особливе (у), отже, одиничне (S(x)) є особливе (P(y))». 
Наприклад, «Ця квітка (S(x)) є трояндою (M(z)). Троянди (M(z)) бувають білими і червоними (P(y)). 
Отже, ця квітка (S(x)) не може бути іншого кольору (P(y))». Г. Гегель називав вивід загального як 
особливого диз’юнктивним умовиводом6. 

Проаналізовані виводи особливого, одиничного й загального взаємно обґрунтовують один 
одного, утворюючи цикл дефінітивних специфікацій, у якому місце середнього термінa як його 
центру послідовно займають особливе, одиничне й загальне. 

Отже, формалізована діалектика є комунікацією формальної і неформальної логік 
континентальної та аналітичної філософії. Комунікантами у цій взаємодії виступають логіки 
суб’єктно-предикативного і пропозиційно-функціонального дискурсу, медіатором – логіка 
дефінітивних специфікацій. Завдяки логіці дефінітивних специфікацій суб’єктні й предикатні 
терміни логіки суб’єктно-предикативного дискурсу як граматичні форми спочатку набувають 
статусу пропозиційних функцій, а потім знову, на більш розвинутому, ускладненому рівні 
                                                      
1 Там само, 377. 
2 Там само, 376. 
3 Там само, 377. 
4 Шуман, А. Н. (2002) Трансцендентальная философия. Минск: Экономпресс, 192.  
5 Там само, 377. 
6 Гегель, Г. В. Ф. (1975). Энциклопедия философских наук: Наука логики. Москва: Мысль, 377. 
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граматичних форм. Така подвійна дефінітивна специфікація, у якій суб’єктні та предикатні терміни 
міняються ролями, постаючи то пропозиційними функціями, то граматичними формами, складає 
сутність формалізованої діалектики. 
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ABOUT FAT MEN, TROLLEYS AND MORAL 
PHILOSOPHY OF ROBOTS 

The article presents an analysis of Philippe Foot’s mental experiment a ‘trolley problem’, which 
was  intended  to  show  the  differences  between  intention  and  foresight  in  moral  action;  and 
analyzes the ethics of robots in the first season of the series “The WestWorld”. The specificity of 
the philosophy of morality of a person is shown as a result of the analysis. The question is also 
posed: what problems can arise when a person undertakes to create a completely new thinking 
and feeling being? The “WestWorld” shows hypothetical consequences (maybe hyperbolic), if a 
person created a robot with a stronger emotional attachment to this world. Such science fiction 
as a thought experiment exists specifically to depict the dark scenarios of our future, so that we 
do not have to live it. 
Keywords: moral philosophy, ethics, trolley problem, mental experiment, robots, artificial 
intelligence. 

Introduction. The concept of artificial intelligence did not appear suddenly – this is the subject 
of deep philosophical discussions that are most discussed and criticized today: can a machine really think 
like a person? Can a machine be human? The French physicist, mathematician and philosopher – Rene 
Descartes – was one of the first to be interested in these problems, and in 1637 in his book “Discourses 
on the Method” he reflects on these issues. Descartes actually summarizes some of the key points and 
challenges that technology needs to overcome. Rene Descartes, in her reflections on the peculiarities of 
the differences in the thinking and structure of man and animals, suggested that the animals have 
a certain complex mechanism. But provided we create a machine endowed with the same bodies and 
appearance as, for example, a monkey or other animal, we will not have any way of knowing the same 
breed as this animal. In the event, however, if we create a machine that is similar to a human body and 
endowed with human actions, then Descartes assumes that we would have two ways to know that we are 
not human beings before us. First (in Descartes’ representations, which were based on the knowledge 
of the XVII century), such a machine would not be able to express its thoughts in words, like a person, 
and if, nevertheless, he could not handle the logical answers in his presence. (Now we know that 
cognitive work is able to simulate even emotions, feelings, and cunning and cunning). Secondly, 
an artificially created machine similar to a person might have performed many tasks more quickly and 
effectively than a person, but it was not deliberate, but only because its bodies are assigned to perform 
those tasks and actions. 

And the emergence in the late 40-ies of XX century electronic digital computers, possessing 
universal capabilities and high productivity – immediately gave rise to the question: can machines of this 
type (with their further improvement) "think" like that person? In other words, is it possible to create 
a machine whose intellectual capabilities would be identical to the intellectual capabilities of a person 
(or even surpass human capabilities)? 

One of the most promising and criticized areas of research in robotics is associated with the creation 
of machines capable of acting as moral subjects. In other words, having the opportunity to commit acts 
in a situation of moral dilemmas. These developments are necessary, especially in modern conditions, when 
the mass distribution of unmanned vehicles, nurse care bots and other devices is near, the interaction with 
which directly affects human life, and which are often forced to react quickly to new circumstances.1 
In fact, robots must be taught to work with the “trolley problem”, which has ceased to be only a mental 
experiment and turned into a challenge to neuroethics and robotics. Scientists suggest that since we are 
talking about the need to make rational decisions (even if they are moral), robots that can learn in the 
process of applying solutions to a multitude of problems (say, learn from precedents) can generally cope 
                                                      
1 Sachdeva, S. (2011). Culture and the quest for Universal principles in moral reasoning. International Journal 
of Psychology, 3, 161-176. 
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with this task.1 For example, you can offer a computing system to analyze a huge number of cases so that in 
the end it will form some averaged ethical recommendations. In this case, the machine cannot be a fully 
independent moral agent, but it will be impossible to accuse it of inhumanity: its actions will be dictated by 
the experience and habits of people relevant to a given situation. Maybe the machine will not be able to 
survive certain sensations, but it will be able to express them – and in fact, we traditionally consider 
the ability to correctly represent certain decisions and emotions as a sign of a socialized, “normal” 
individual. 

Sometimes in science fiction there is material that can be viewed as a philosophical experiment that 
examines hypothetical situations that model possible probabilities: as the American philosopher Susan 
Schneider2 notes, “thought experiments are imaginations of the imagination; they are windows 
to the fundamental nature of things. A philosophical mental experiment is a hypothetical situation in a 
“mind laboratory” that portrays something that often exceeds the limits of modern technology or is even 
incompatible with the laws of nature, but it should reveal something philosophically enlightening or 
fundamental to the topic in question. Experiments with thinking can demonstrate a point, entertain, 
illustrate a riddle, expose a contradiction in thoughts and force us to give an additional explanation”.3 So the 
stories of science fiction writer Isaac Asimov were prerequisites for explaining and representing 
the morality of robots. From the story "Runaround" (1942)4 Three Laws of Robotics were derived. They 
can be described as moral and ethical: 

11. A robot may not injure a human being or, through inaction, allow a human being to come to harm. 
12. A robot must obey the orders given it by human beings except where such orders would conflict 

with the first law. 
13. A robot must protect its own existence as long as such protection does not conflict with the first or 

second laws. 
However, many of Asimov’s stories illustrated the unintended problems that could occur as a result 

of following these rules. The rules are of course fictional, and there is no simple way of translating them 
into implementable code. What should be the program to make sure that the action or inaction of the robot 
does not lead to what harm the person? Will the robot be able to foresee all the possible consequences 
of their actions and their interaction with human behavior? The rules are more focused on short-term 
physical security, when, obviously, there are other problems that people may suffer. Robot actions can also 
lead to other types of damage, such as psychological trauma or emotional distress. The rules imply robots 
that can understand the orders given to them by humans (and the extent to which they contradict the first 
law). 

The difference between mental experiments in philosophy and science fiction is in solving the 
problem: the task of philosophical thought – the experiment as a whole; and the task of science fiction is 
entertainment in general. Exploring the ethical problems of abortion, Philippa Foote created a mental 
experiment “trolley problem”, in her 1967 paper, «Abortion and the Doctrine of Double Effect»5 which 
was primarily intended to clearly show the differences between intention and foresight in a moral act, due 
to the possible death of a person (it turned out that in any moral deed). You see a runaway trolley moving 
toward five tied-up (or otherwise incapacitated) people lying on the tracks. You are standing next to 
a lever that controls a switch. If you pull the lever, the trolley will be redirected onto a side track and the 
five people on the main track will be saved. However, there is a single person lying on the side track. 
You have two options: 1) do nothing and allow the trolley to kill the five people on the main track; 
2) pull the lever, diverting the trolley onto the side track where it will kill one person. Which is a more 
ethical option? 

In an attempt to resolve this dilemma within the framework of moral philosophy, there is 
a confrontation between each other the concept of utilitarianism (J. Stuart Mill, Jeremy Bentham, and 

                                                      
1 Friesdorf, R., Conway P., Gawronski B. (2015). Gender differences in response to moral dilemmas: A process 
dissociation analysis. Personality and Social Psychology Bulletin, 41, 696-713. 
2 Schneider, S. (2009). Introduction: Thought Experiments: Science Fiction as a Window into Philosophical Puzzles. 
Science Fiction and Philosophy: From Time Travel to Superintelligence. Hoboken: Wiley-Blackwell, 1–14. 
3 Ibid, 1–14. 
4 Asimov, I. (1942). Runaround. Astounding Science Fiction. New York: Street & Smith, 78-94. 
5 Foot, P. (1978). The problem of Abortion and the Doctrine of the Double Effect, in Virtues and Vices and Other 
Essays in Moral Philosophy. Berkeley: University of California Press, 207. 
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others) and deontological ethics that inherit the ideas of Immanuel Kant. According to utilitarians, those 
actions that increase the general benefit and happiness are preferable – it means that you need to switch the 
arrow without any questions. But from the point of view of Kant’s ethics it is impossible to do this. 
A person can only be seen as a goal, not a means, even if it is a means to save the lives of others. 

In 1976, Judith Thomson1 proposed an improved version of the experiment, typing a fat man into the 
formulation. The wording “Fat man”: “As before, the trolley is carried along rails to which five people are 
tied. You are on a bridge that passes over the rails. You have the opportunity to stop the trolley, throwing 
something heavy on the way. Next to you is a fat man, and the only way to stop the cart is to push it off the 
bridge on the way. You can throw yourself under the train, but your weight will not be enough to stop the 
cart. What are your actions? ”2 Choosing the right solution here becomes much more difficult. From the 
point of view of the pure utilitarian, nothing has changed: you are also morally obligated to sacrifice one in 
order to save five, even though this is connected with a direct violent act. But most people, as shown by 
studies and surveys conducted in several countries, I think differently. If in the first variant of the 
experiment almost everyone is ready to switch the arrow, then the number of those who want to kill the fat 
man is much smaller. What is the matter? What exactly has changed in the second experiment compared to 
the first? Many ways have already been proposed to explain the difference between the case of a change in 
the arrow and the case of a fat man. For example, it can be noted that in the second situation a fat man can 
survive, while in the first one someone will surely die. If in the first case you send the arrow, then you can 
confidently and confidently, you will, of course, be very happy – your conscience will not be burdened with 
anything. But if a fat man can be saved and does not stop him with his body, there will be nothing joyful in 
this: it turns out that you did not save anyone and made an inadvertent attempted murder. 

Psychologist Joshua Green of Harvard University and J. Cohen used the methods of functional 
magnetic resonance imaging to study the problem of the trolley. In their experiments, people’s answers 
were analyzed to the questions posed in the original formulation and in the wording with the "fat man." The 
scientist’s hypothesis was that the solution to these problems will cause both emotional and cognitive 
reaction, and their conflict will arise. The results of the study showed the following: in situations that cause 
an emotional response (“fat man”), significant activity is observed in those parts of the brain that are 
associated with resolving the conflict. At the same time, in more neutral situations (for example, the 
original trolley problem), activity is observed in the brain area responsible for higher cognitive functions. 
Joshua Green argues that in the first case we are dealing with an impersonal moral dilemma in which cold 
rational thinking is involved. And in the second case, emotions and empathy are included, which lead to 
completely different solutions. This explanation looks very plausible, especially when you consider that 
a fat man is much more likely to kill autists and people with psychopathic inclinations who have great 
problems with empathy. Thus, potential ethical ideas in a given situation revolve around a person’s ability 
to make rational decisions of moral character. 

Another interesting example of solving the dilemma inside the trolley problem was the assumption 
that introducing uncertainty in the conditions changes how people think about the dilemma of the trolley as 
a whole. In a 2014 study, Kathryn Kortenkamp and Colleen F. Moore gave subjects two versions of the 
trolley problem for the first time: the first where the results that were to occur were guaranteed; and the 
second, where there were no guarantees.3 In the latter case, respondents were less inclined to think that 
killing one person for the sake of saving five was “acceptable” or “moral.” In the face of uncertainty, 
“participants may have relied more on deontological,” or reason-based reasoning, “than on utilitarian moral 
judgments,” say the researchers. The latter depends on the ability to know what will be the result of your 
actions, but if you are not sure, you may feel that acting in accordance with moral teachings is not only 
ethically correct but more safely. Kortenkamp and Moore: "These data suggest that in the study of moral 
judgments and reasoning regarding uncertain situations, the fact of uncertainty must be taken into 
account."4 
                                                      
1 Thomson, J.J. (1976). Killing, Letting Die, and the Trolley Problem. The Monist. Oxford: Oxford University Press, 
59, 2, 204-217. 
2 Thomson, J.J. (1985). The Trolley Problem. The Yale Law Journal, 94, 6, 1395-1415. 
3 Kortenkamp, K.V., Moore, C.F. (2014). Ethics Under Uncertainty: The Morality and Appropriateness 
of Utilitarianism When Outcomes Are Uncertain. The American Journal of Psychology, 127, 3, 367-382. 
4 Kortenkamp, K.V., Moore, C.F. (2014). Ethics Under Uncertainty: The Morality and Appropriateness 
of Utilitarianism When Outcomes Are Uncertain. The American Journal of Psychology, 127, 3, 367-382. 
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Will robots change our morality? 
Of course, automatic machines do not program themselves. They will be programmed by people who 

are aware of the consequences of various algorithms. Thus, these programs intentionally aim at a specific 
result. But during the operation, automatic machines make decisions. This is one of the properties of 
artificial intelligence. At this stage, the program is removed from the process, and the more artificial 
intelligence is developed, the more computers acquire the ability to learn independently, the more distant 
from the solutions is the program. You see, the mechanisms will make decisions that are not even predicted 
in their program. One of the common problems arising in modern sciences, philosophy and science fiction 
is the expansion of human intellectual and physical abilities and capabilities with the help of human 
improvement technologies and artificial intelligence. Expansion involves not only technological solutions 
but also ethical, philosophical, sociological and other decisions because of the fears of advanced 
technologies that can replace a person or simply destroy him. 

Some science fiction works are devoted to the question of expanding the intellectual and physical 
abilities and capabilities of a person with the help of technologies of human improvement and artificial 
intelligence and the fears generated by this problem. One of the latest striking examples of such science 
fiction works is the American series “The WestWorld”. At the moment, in the real world, our robots can 
only think mechanically and they can only depict emotions and only depict that they understand your 
emotions. Your digital friend may sound like it’s really concerned about your question and will try its best 
to answer it, but we all know that there’s nothing behind it. «WestWorld» asks us to think about what could 
happen if we could build a robot with a stronger emotional attachment to this world. He also studies all the 
problems that we can face if we create robots that look like humans but use them to satisfy our darkest 
desires. For example, one of the main characters of the “Western world” – Robert Ford, plays God, who 
controls the world, which he created himself, and raises nietzschean deism, in which God creates the world 
and its laws of existence, and then killed by his creations. 

Humans should not weaken their responsibility for the consequences of the actions of the robot that 
perform them. It is also important, recognizing this responsibility, to attempt to predict the potential 
negative consequences of engaging robots in situations where moral decisions are required, and to make 
efforts to limit their use. Respectively designed robots can bring many benefits to human society, but 
a responsible approach to robotics should be designed to limit their incursions into morally sensitive 
situations before it is too late. 

Conclusion. As the philosopher Vilém Flusser wrote, history knows several industrial revolutions, 
but today we are witnessing a qualitatively new round of relations between man and technology.1 One 
of the most promising and criticized areas of research in robotics is associated with the creation 
of machines capable of acting as moral subjects. In other words, having the ability to commit acts in 
a situation of moral dilemmas. These developments are necessary, especially in modern conditions, when 
the mass distribution of unmanned vehicles, nurse care bots and other devices is near, and human life is 
directly linked to interaction with them. In fact, robots need to be taught how to work with the “trolley 
problem”. The “trolley problem” ceased to be only a mental experiment and turned into a challenge to 
neuroethics and robotics. So, even without being able to construct an electronic duplicate of the will, 
a person still inevitably encounters the need to calibrate the ethics of social interactions. 

The “Westworld” gives impetus to the idea of justice and morality of the existing systems of actions; 
to the idea of what exactly they can “teach”; and how to reproduce in one’s own creations that which is 
intuitively or quite frankly considered ethically ambivalent. 

David Edmunds believes that humans would prefer to program robots to minimize victims and 
maximize benefits.2 And it would be quite reasonable: if the person’s emotionality prevents him from 
killing the fat man, then the machines have no such excuse. Their ethics will be different from ours. But it 
is our arguments, experiments and reasoning that in many respects will determine exactly what it will be. 

Rene Descartes, in her reflections on the peculiarities of the differences in the thinking and structure 
of man and animals, suggested that the animals have a certain complex mechanism. But provided we create 
a car endowed with the same bodies and appearance as, for example, a monkey or other animal, we will not 
have any way of knowing the same breed as this animal. In the event, however, if we create a machine that 

                                                      
1 Flusser, V. (2018). Vom Stand Der Dinge. Eine Kleine Philosophie Des Design. Verlag: Steidl Gerhard, 160. 
2 Edmonds, D. (2015). Would You Kill a Fat man?: The Trolley Problem and What Your Answer Tells Us about Right 
and Wrong. Princeton: Princeton University Press, 240. 
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is similar to a human body and endowed with human actions, then Descartes assumes that we would have 
two ways to know that we are not human beings before us. First (in Descartes’ representations, which were 
based on the knowledge of the XVII century), such a machine would not be able to express its thoughts 
in words, like a person, and if, nevertheless, he could not handle the logical answers in his presence. (Now 
we know that cognitive work is able to simulate even emotions, feelings, and cunning and cunning). 
Secondly, an artificially created machine similar to a person might have performed many tasks more 
quickly and effectively than a person, but it was not deliberate, but only because its bodies are assigned to 
perform those tasks and actions. 
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NATURE OF DESIRE FROM THE PERSPECTIVE  
OF HUMAN SOCIAL ESSENCE 

The desire is considered by different philosophers as one of the integral parts of human essence. 
For example, in philosophical systems of Spinoza and Hegel the desire plays a significant role in 
explaining the human activity. Lacan’s interpretation of psychoanalysis argues for the huge role 
of  language  in  the  formation  of  desire  following  Kojeve’s  interpretation  of  Hegel.  However, 
Leontyev and Ilyenkov study the desire from the perspective of a materialistic approach towards 
human essence defining it as an assembly of social relations. This article focuses on the study the 
nature of desire from the perspective of materialist approach and generalizes the achievements 
of the most notable approaches to desire from classical philosophy. 
Keywords: desire, human social essence, practical activity, materialism, psychoanalysis, 
dialectics. 

У сучасній педагогічній практиці вчителі та викладачі дуже часто стикаються з проблемою 
відсутності бажання, мотивації та зацікавленості в навчанні у своїх підлеглих. В свою чергу, учні та 
студенти помічають за своїми педагогами відсутність бажання вчити, вчитися і тим більше кого-
небудь виховувати. Коли студенти, які мають натхнення та бажання пізнавати щось нове, 
зустрічаються з повною байдужістю викладачів, їхнє бажання зрештою повністю пропадає і його 
вже не повернути. Багато в чому весь процес мотивування і формування бажання відвідувати 
заняття у педагогів зводиться до покарань за неуспішність та пропуски або до матеріального 
заохочення у вигляді стипендії. У підсумку виходить, що в кращому випадку студент набуває 
абсолютно зовнішньої мети і, домагаючись її, повністю забуває весь шлях її досягнення – «зазубрив, 
здав, забув». Здається, що відповідальність за вирішення цієї проблеми повністю лежить на плечах 
педагогів чи психологів, які повинні вигадувати все більш витончені способи виховання батогом і 
пряником. Однак без філософського розуміння специфіки формування бажання і визначення цілей 
для особистості педагоги змушені діяти всліпу та досягати абсолютно випадкових результатів. 

Ще Бенедикт Спіноза у своїй роботі «Етика» визначав сутність людини, виходячи з її 
активності та бажання: «Бажання є самою сутністю людини, оскільки вона видається визначеною 
до якої-небудь дії будь-яким даним станом»1. Під бажанням голландський філософ розумів усю 
сукупність явищ, що супроводжують людську активність – потяг, потреба, прагнення та ціль. 
Важливо відзначити, що під «будь-яким даним станом» Спіноза має на увазі стан і як атрибут 
протяжності, і як атрибут мислення. Враховуючи, що і мислення, і протяжність являють собою 
атрибути єдиної субстанції, то і бажання матиме і тілесну, і мисленнєву природу. 

Принцип субстанційного монізму Гегель взяв у основу для своєї «Феноменології духу» та 
показав, як бажання, спрямоване на свідомість іншої людини, виявляється причиною розвитку 
самосвідомості2. Головним досягненням Гегеля стало розуміння бажання до визнання як ідеального 
вираження рушійної сили розвитку історії – бажання бути визнаним як людина і бажання подолати 
рабство, що багато в чому нагадує історію класової боротьби. Більш того, виходячи з бажання 
                                                      
1 Спиноза, Б. (2008). Этика, доказанная в геометрическом порядке и разделённая на пять частей. Москва: 
Академический проект, 213. 
2 Гегель, Г.В.Ф. (2016). Феноменология духа. Москва: Книга по требованию. 
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визнання і боротьби господаря та раба Гегель виводить працю як діяльність, що перетворює і 
природній світ, і саму людину. Ця думка була допрацьована Олександром Кожевим і Жаком 
Лаканом, які перевідкрили положення Спінози про бажання як сутність людини. Однак і Кожев, і 
Лакан в результаті не змогли подолати гегелівський ідеалізм. Кожев вважає бажання апріорним 
відносно людської діяльності, не розглядаючи сам процес його формування і подальшого 
функціонування в житті людини, відзначаючи бажання лише як вічну екзистенціальну нестачу та 
негативність1. А Лакан розглядає розвиток бажання виключно в рамках структуралістського 
психоаналізу, в якому бажання виражається лише в структурах мови2. Бажання за Лаканом так само 
виявляється нестачею, яка формує індивіда як суб’єкта дискурсивної діяльності та яке необхідне для 
підтримки потягу до життя, цікавості до нього та до інших людей. Якщо в процесі розвитку людини 
не з’являється цієї нестачі та цікавості до зовнішнього світу, то бажання замикається саме на собі і 
відбувається розвиток психічних відхилень, що ведуть до деформацій особистості. Однак 
абсолютизація дискурсивної діяльності (подібно до того, як у Гегеля абсолютизувалася чисто 
теоретична діяльність) призводить Лакана до містифікації мови та до утвердження незмінності її 
структури, а сам психоаналіз – до практики примирення людини із нездійсненністю її бажань. 
Багато в чому така доля чекала й інших західних інтерпретаторів Гегеля, які взяли з «Феноменології 
духу» положення про те, що людина спершу чогось бажає, а тільки потім щось робить, нехтуючи 
діалектикою як загальним методом пізнання, вбираючи з неї лише деякі положення, придатні для 
власних філософських систем. Проте Гегель у своєму ранньому творі «Йєнська реальна філософія», 
перебуваючи під великим впливом філософії Фіхте, пропонує інший погляд на зв’язок бажання 
з предметно-практичною діяльністю. 

«Сама діяльність є чистим опосередкуванням, рухом; саме задоволення бажання є чистим 
знищенням предмета. Праця як така не є тільки діяльністю, але й рефлексією творіння назовні, 
односторонньою формою змісту; однак тут виробляє себе назовні бажання; воно породжує саму 
працю як окремий момент, воно задовольняється; бажання ж і прагнення падають у зовнішню 
свідомість… Знаряддя, засіб перевершує ціль бажання, ціль одиничного; знаряддя охоплює всяку 
одиничність… З самою природою нічого не відбувається; одиничні цілі природного буття стають 
всезагальним, а бажання цілком виступає з праці»3. 

З цього фрагмента видно зовсім інший характер зв’язку праці і бажання – сама праця 
з себе породжує бажання, потяг і прагнення, а предметно-практична діяльність виявляється 
діяльністю визначення цілей. Керуючи природою за допомогою знарядь, людина тим самим 
долає і природну обмеженість своїх власних потреб, перетворює їх в суто людські потреби. 
Сама ж мета і сенс діяльності починають відбиватися в знаряддях праці, якими користується 
людина вже для здійснення найрізноманітніших цілей, а не тільки в самому предметі праці. Цей 
момент помічає психолог Олексій Миколайович Леонтьєв, пояснюючи розділення предмета 
діяльності і мотиву в процесі формування свідомості первісної людини: «Очевидно, воно стає 
можливим тільки в умовах спільного, колективного процесу впливу на природу... Генетично 
(тобто за своїм походженням) розділення предмета і мотива індивідуальної діяльності є 
результат того, що відбувається виокремлення із складної і багатофазної, але єдиної діяльності 
окремих операцій. Ці окремі операції, вичерпуючи тепер зміст даної діяльності індивіда, і 
перетворюються в самостійну для нього дію, хоча по відношенню до колективного трудового 
процесу в цілому вони продовжують, звичайно, залишатися лише однією з окремих його ланок... 
Разом з народженням дії, цієї головної «одиниці» діяльності людини, виникає і основна, 
суспільна за своєю природою «одиниця» людської психіки – розумний сенс для людини того, 
на що спрямована її активність»4. 

Евальд Васильович Ільєнков, ґрунтуючись на досягненнях радянської психології, робить ще 
більш радикальні висновки: «Усі без винятку специфічно людські психічні функції (а тому і 
забезпечують їх фізіологічні, нейродинамічні механізми) суть за генезою та за суттю 
                                                      
1 Кожев, А. (2013). Введение в чтение Гегеля. Санкт-Петербург: Наука. 
2 Лакан, Ж. (2018). Функция и поле речи и языка в психоанализе. Электронная библиотека RoyalLib.com. 
<https://royallib.com/read/lakan_gak/funktsiya_i_pole_rechi_i_yazika_v_psihoanalize.html#0>. (2018, Листопад, 30). 
3 Гегель, Г.В.Ф. (1970). Работы разных лет. В двух томах. Москва: Мысль, 1, 306. 
4 Леонтьев, А. (1972). Проблемы развития психики. Москва: Издательство Московского университета. С. 271-
274. 
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«інтеріоризовані» способи і форми зовнішньої – чуттєво-предметної – діяльності людини як 
соціальної істоти»1. Для таких тверджень у нього були всі теоретичні основи і експериментальні 
докази. У вихованні сліпоглухонімих дітей найкраще видно, що людина дійсно народжується без 
свідомості і будь-яких вроджених ідей, цілей і бажань, а тому педагогу доводиться їх формувати 
самостійно. У подібних дослідженнях ставало очевидним, що велика кількість рефлексів, які 
традиційно відносяться до безумовних, виявляються насправді набутими: 

«Пошуково-орієнтована діяльність не є винятком, вона відбувається спочатку як вимушена 
(зовнішніми перешкодами) форма життєдіяльності організму, а не як акт задоволення «внутрішньої» 
потреби. У таку вона лише поступово перетворюється, стаючи звичною формою і передумовою акта 
задоволення «внутрішньої» потреби, звичним штучним засобом реалізації природно-природного 
імпульсу. І лише ставши звичкою, пошук починає відбуватися і за відсутності тиску вихідної 
органічної потреби – просто як звична форма витрачання м’язової-рухової активності, м’язової та 
нервової енергії. Пошук стає «потребою», що відчувається органічно, як голод і спрага, і тому 
здається такою ж органічною рисою людського тіла, як і безумовний (вроджений) рефлекс, 
інстинкт. Насправді ж це найчистішої води умовний нервово-фізіологічний стереотип. Те ж саме 
можна сказати і про «рефлекс мети», і про «рефлекс свободи», і тим більше – про так званий 
рефлекс «колекціонування», який, в силу тієї ж логіки міркування, часто розглядається в ряді 
«безумовних рефлексів»»2. 

Без активної участі вихователя у формуванні психіки дитини, навіть здорової в плані зору і 
слуху, не буде ніякої здорової психіки. Так, наприклад, спостереження психоаналітика Рене Шпіца 
за дітьми-сиротами, позбавленими будь-якої уваги медсестер в лікарнях або вихователів 
в притулках, вказують на розвиток психічної депривації, «госпіталізму»3. Фізично здорова дитина, 
яку ніяк не включають в спільно-розділену діяльність, з часом втрачає будь-яку моторну активність, 
а зачатки свідомості безповоротно згасають – ніяка містична нестача та вроджені бажання тут вже 
допомогти не можуть. Тому необхідно з’ясувати, як все ж таки відбувається процес формування 
бажання і яку тут роль може грати мова та образне мислення. 

Гегель, наприклад, пов’язував розвиток інтелекту і волі зі здатністю Я давати імена всьому 
навколишньому світу, вважаючи це першою працею. Лакан схожим чином розглядав зародження 
мислення, коли дитині називають та визначають її думки, почуття і дають їй самій означники, тобто 
словесні визначення, якими вона себе буде представляти в майбутньому – ім’я, зовнішність, стать, 
характер і т.д. Саме через мову Іншого людина привласнює власний образ, схему тіла та норми 
поведінки, адже спочатку навіть думки в її голові звучать для неї як голос іншої людини, батьків. 
Однак для Лакана це ідеальне виявляється лише поданням самого себе: що тягне за собою ланцюг 
інших означників, а бажання ковзає по цьому ланцюжку, не прив’язуючись ні до чого певного, в той 
час як реальний світ, виявляється недоступним, оскільки він або витіснений в несвідоме, яке теж 
структурується мовою, або ж виявляється річчю в собі. Виходячи з точки зору такого виду 
ідеалізму, значення предметно-практичної діяльності не береться до уваги, а сама діяльність 
виявляється лише працею з перетворення одних слів на інші через ланцюжки асоціацій. Таким 
чином відтворюється гегелівська схема «слово – діло – річ – слово», яка не завжди доходить до діла, 
а блукає лише між словами. Однак Ільєнков за допомогою Маркса розриває цей ланцюжок та 
пояснює, як відбувається перетворення матеріального в ідеальне: 

«Безпосередньо перетворення матеріального в ідеальне полягає в тому, що зовнішній факт 
виражається в мові – в «безпосередній дійсності думки» (Маркс). Але мова сама по собі є настільки 
ж мало ідеальним, як і нервово-фізіологічна структура мозку. Вона є лише формою вираження 
ідеального, його матеріально-предметним буттям. Матеріальне дійсно «пересідає» в людську 
голову, а не просто в мозок як орган тіла індивіда, по-перше, лише в тому випадку, якщо воно 
виражене в безпосередньо загальнозначущих формах мови (що розуміється в широкому сенсі слова, 
включаючи мову креслень, схем, моделей та ін.), і, по-друге, якщо воно перетворене в активну 
форму діяльності людини з реальним предметом (а не просто в «термін» або «висловлювання» як 
предметне тіло мови). Інакше кажучи, предмет виявляється ідеалізованим лише там, де створена 
                                                      
1 Ильенков, Э. (2018). Психика человека под «лупой времени». Читая Ильенкова. <http://caute.tk/ilyenkov/ 
texts/lupa.html>. (2018, Листопад, 30). 
2 Там само. 
3 Шпиц, Р. (2006). Первый год жизни. Москва: Академический проект. 
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здатність активно відтворити його, спираючись на мову слів і креслень, де створена здатність 
перетворювати слово в діло, а через діло в річ»1. 

Містифіковані логічні схеми для Гегеля або структури мови для Лакана насправді 
виявляються лише словесними описами реального процесу відтворення світу, керованого образом 
або словесним поданням. Відповідно і бажання набуває своєї дійсності лише в процесі власного 
здійснення, у праці. Говорити ж про бажання як про чисто ідеальну нестачу означає лише 
перетворювати його в річ в собі або ж у голу негативність, яка безумовно виявляється в будь-якому 
акті мислення, проте саме мислення не зводиться лише до голого заперечення. Бажання може бути 
зрозуміле як уявлення загальної негативності будь-якої людської діяльності – звідси і його 
принципова нездійсненність, адже це означало би припинення будь-якої діяльності. Будь-яка праця 
породжує бажання як необхідний момент (нехай це навіть бажання закінчити якнайшвидше роботу і 
відпочити), але і бажання повертається в працю, опиняючись тією силою, яка підтримує і формує 
мету, образ ідеалу. Як момент діяльності бажання пов’язує між собою моменти руху в будь-якому 
процесі і дозволяє йому відбуватися цілісно, особливо в тому випадку, коли цей рух перестає 
відбуватися за стереотипною траєкторією, спонукаючи до мислення і вирішення протиріч. Для 
бажання як однієї з форм ідеального буде справедливим те, що говорить Ільєнков про ідеальне 
взагалі: 

«Визначення ідеального, таким чином, є суто діалектичним. Це те, чого немає і що водночас є, 
те, що не існує у вигляді зовнішньої, чуттєво сприйманої речі і разом з тим існує як діяльнісна 
здатність людини. Це буття, яке, однак, так само небуття, або наявне буття зовнішньої речі в фазі її 
становлення в діяльності суб’єкта, у вигляді його внутрішнього образу, потреби, спонукання і цілі... 
Від зовнішнього же предмета ідеальний образ відрізняється тим, що він опредметнений 
безпосередньо не у зовнішній речовині природи, а в органічному тілі людини і в тілі мови як 
суб’єктивний образ. Ідеальне є, отже, суб’єктивне буття предмета, або «іншобуття» предмета, – 
буття одного предмета в іншому і через інше, як висловлювався Гегель»2. 

Тепер треба з’ясувати, яким чином це «суб’єктивне буття предмета» відкладається в людській 
психіці. Без відображення в свідомості всієї повноти зв’язків між людьми в колективній діяльності 
втрачається сенс у будь-якій діяльності. Як показує Леонтьєв на прикладі мисливців, що сидять 
в засідці, дії однієї групи вже ідеально передбачають для себе дії іншої групи. Загальний характер 
такого положення Маркс виявляє взагалі у всякому акті виробництва та споживання: «І якщо ясно, 
що виробництво доставляє споживанню предмет в його зовнішній формі, то настільки ж ясно, що 
споживання передбачає предмет виробництва ідеально, як внутрішній образ, як потребу, як потяг і 
як мету»3. Отже, будь-який образ, потреба, потяг, мета та бажання представлятимуть конкретний 
процес виробництва. Справедливо буде це віднести і до виробництва самого образу. Ільєнков 
виявляє специфіку образного сприйняття світу таким чином: «Напевно, вона – в універсальності. 
У здатності «породжувати» образ будь-якої речі, – будь-який образ. Від способу сприйняття 
найпростішої геометричної форми – до образу «субстанції» (тут, навпаки, «образ» субстанції), 
до логічної категорії, до образу морального закону, до образу «краси» тощо. І наука, і мистецтво – 
все це образи (відображення, зображені і виконані в тому або іншому чуттєво-сприйманому 
матеріалі, форми існування і руху) зовнішнього світу»4. Аналізуючи образ взагалі, Ільєнков 
приходить до висновку, що образ – це зовсім не чуттєве уявлення про форму предмета, а схема дій 
тіла за контуром цього предмета. Так, наприклад, першочергово виявляється схема рухів дитини 
до материнських грудей. Важливо відзначити: для формування цього образу необхідна якраз чуттєва 
нестача грудей, яка і породжує потребу в русі до них, а разом з цим і породжує ідеальне в психіці 
дитини, тобто «присутність реально відсутнього предмета, даного через реальну наявність схеми 
дій, необхідних для його досягнення»5. Ця здатність сприймати предмет навіть там, де його немає, і 
приводити дійсність у відповідність до цього образу лежить в основі будь-якої людської творчості. 
                                                      
1 Ильенков, Э. (2018). Диалектическая логика. Очерки истории и теории. Читая Ильенкова. 
<http://caute.tk/ilyenkov/texts/dla/08.html>. (2018, Листопад, 30). 
2 Там само. 
3 Маркс, К. (1968). Сочинения. Москва: Издательство политической литературы, 46, 1, 28. 
4 Ильенков, Э. (2018). Психология. Читая Ильенкова. <http://caute.tk/ilyenkov/texts/psychol.html>.  
(2018, Листопад, 30). 
5 Там же. 
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Наприклад, скульптор просто відсікає зайві частини мармурової брили, щоб отримати витвір 
мистецтва, а мати бачить в дитині людину, навіть коли її ще там реально немає. Звідси випливає, що 
будь-який образ містить в собі не тільки позитивне, чуттєво дану річ, але й негативне, схему дій по 
її перетворенню. У цьому положенні позбавляється містицизму таємнича нестача 
у екзистенціалістів та психоаналітиків, виявляючись необхідним моментом формування образу. 

З положення Ільєнкова: «Немає нічого в почуттях, чого не було б в організованих діях», 
випливає, що будь-який акт сприйняття і перетворення світу виявляється суспільним процесом, 
відображаючи в собі закони суспільства даної конкретно-історичної епохи. Тому абстрактне 
сприйняття унікальності кожної людини виявляється наслідком реальної роздробленості та 
фрагментарності людей, фіксуючи безсилля людини в перетворенні дійсності. Із ускладненням 
діяльності відбувається розділення мотиву та самих дій, через що здається, що вони існують 
абсолютно окремо. Звідси й виходять дії без будь-якого бажання та бажання без будь-якої 
діяльності. У той же час, чим складнішою виявляється ця предметно-практична діяльність в умовах 
суспільства із розподілом праці, тим менше людина здатна усвідомити свій зв’язок з усією 
сукупністю суспільних відносин. Людина, позбавлена розуміння такого зв’язку, відповідно 
позбавляється сенсу своїх дій та бажання діяти взагалі. Якщо ж говорити словами Спінози, то без 
адекватних ідей про дійсність людина виявляється пасивною. 

Повертаючись до проблем педагогіки, слід вказати на суспільний характер будь-якого 
бажання і небажання. Незацікавленість в процесі навчання і небажання займатися освітою говорить 
не тільки про нестачу фінансування викладачів або, припустимо, незручність парт для студентів, а 
про кризу суспільних відносин, де людина виявляється відчуженою від культурного багатства 
людства, що протистоїть йому як зовнішнє і чуже. Відповідно і бажання виявляється точно таким же 
відчуженим і нав’язаним ззовні, тоді як власне бажання всіляко придушується і не визнається. 
Вивчення специфіки формування бажання, інтересу, образного сприйняття світу і творчої 
активності в роботах Евальда Васильовича Ільєнкова вказує на те, яким чином слід організовувати 
навчальний процес, щоб школа вчила не тільки мислити, а й відчувати, бажати і творити світ у згоді 
з ідеалами, виробленим колективною працею людства. 
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У християнській культурній традиції дівоча цнотливість та незайманість багато століть 
являлася важливою складовою гендерного стереотипу нормативної жінки та одним з критеріїв 
визначення жіночої ідентичності. На сьогоднішній день, у добу трансформації традиційних уявлень 
про фемінність та маскулінність, незайманість вже не є визначним показником статусу незаміжньої 
жінки у соціумі, але на рівні культурної свідомості продовжує сприйматися як жіноча чеснота 
на певному життєвому етапі. У межах культурологічних досліджень цнота може бути розглянута як 
культурний конструкт (культурна модель) або ж як культурний символ, знак, що нагороджувався 
низкою конотацій, зазвичай позитивних. Це позитивне маркування стосується, звичайно, не питань 
фізіологічного здоров’я жінки, а соціальних аспектів та проблематики гендерних відносин. 
У контексті останніх цнота у минулі часи виступала як «товарна складова» під час «обміну 
жінками», що його являв собою шлюб (про шлюб як обмін жінками докладно пише американська 
дослідниця Г. Рубін1). Але в окремих випадках незайманість як культурний символ може поставати 
зовсім в іншому ракурсі, наділяючи жінку владою або ж надаючи їй певну автономію від влади 
чоловіків. Це досягається завдяки певному символічному капіталові (за П. Бурдьйо), що ним володіє 
культурна модель «вічної діви». Отже, мета даної статті – проаналізувати реалізацію стереотипу 
«вічної діви» у контексті гендерної влади в культурі Середньовіччя на прикладі соціокультурних 
практик чернецтва та культурної ситуації, у якій опиняється Жанна д’Арк. При цьому, зазначимо, 
що поняття влади розглядається не як категорія політична, а як категорія загальнокультурна, 
зокрема як її розуміють французький філософ М.Фуко2 та французький філософ і соціолог 
П.Бурдьйо3. Це система дискурсів та регулятивів, яка задає моделі світосприйняття та 
загальнокультурну ситуацію у соціумі, зрештою конструюючи реальність. Гендерна влада є однією 
зі складових цієї системи. 

                                                      
1 Rubin, G. (2006). The Traffic in Women: Notes on the “Political Economy” of Sex. Feminist Anthropology, 87-106. 
2 Фуко, М. (1996). Воля к истине. Москва: Касталь, 448. 
3 Бурдье, П. (2007). Социология социального пространства. Санкт-Петербург: Алетейя, 87-96.  
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Американська дослідниця Дж. Скотт назвала гендер «первинним полем артикуляції влади»1 та 
запропонувала зробити категорію гендеру інструментом дослідження й аналізу соціальних відносин. 
Проблематиці влади та гендеру присвячені роботи С. де Бовуар, С. Бем, Н. Чодороу, Г. Рубін, 
Р. Коннелл, А.Дворкін, І. Жеребкіної, Т. Марценюк, М. Маєрчик та багатьох інших. Загальною 
точкою відліку таких досліджень є декларування соціальної сконструйованності «мужності» та 
«жіночності». Поряд із цим постулюється твердження, що влада у соціумі (не тільки у політичному, 
а у загальнокультурному сенсі) протягом історії людства належала і належить чоловікам. 
Дослідженню середньовічного сприйняття «жіночого» та положення жінки у середньовічному 
соціумі присвячено роботи Ж. Дюбі, К. Аспегрен, Т. Рябової, Л. Репіної, В. Успенської, 
Н. Пушкарьової та багатьох інших авторів. Культурологічні та гендерні аспекти ситуації, у якій 
опиняється Орлеанська Діва, проаналізовано у роботах П. Крилова, О. Тогоєвої, О. Жалменової 
та інших. 

Розвиток культури Середньовіччя визначається християнською парадигмою, виходячи з якої 
формується певна модель світосприйняття, вибудовуються культурні настанови, норми, цінності та 
ідеали, в тому числі гендерні, соціокультурні практики тощо. На усіх рівнях життєдіяльності 
середньовічного соціуму діє жорстко нормативна гендерна бінарність. Вона підтримується релігією, 
виявляє себе у політичній та соціально-економічній структурах суспільства, чітко простежується 
на репрезентативному рівні й у повсякденних практиках. Гендерна самоідентифікація відбувається 
у відповідності із наявним у суспільстві набором гендерних ролей2 і під впливом стійких гендерних 
стереотипів3, які дещо відрізняються у залежності від соціального стану, до якого належить людина. 
Критерії маскулінності та фемінності визначаються християнської парадигмою. Визнаючи себе 
чоловіком або жінкою, середньовічна людина отримує набір характеристик, вимог, ідеалів, 
цінностей, у відповідності з якими повинна організовувати своє існування. Важливо, що гендерна 
система Середньовіччя, як і будь-яка інша, постає асиметричною. Носії фемінної та маскулінної 
ідентичностей не є рівними у сакральній та профанній сфері існування. Становище жінки є 
підлеглим щодо чоловіка, останній же уособлює владу в усіх її проявах. Вважається, що ця 
культурна настанова бере своє начало у канонічному варіанті біблійної історії про створення світу, 
в якій жінку представлено вторинною щодо чоловіка: Бог спочатку створив Адама, а потім Єву 
з його ребра. 

У зв’язку із принциповою дуальністю середньовічного світосприйняття, жіноча природа 
відсилає одночасно і до образу непорочної Марії, і до образу першої жінки Єви. Але, хоча 
канонічний образ Богородиці служить моральним зразком для середньовічної жінки, він 
залишається недосяжним ідеалом, як і ранньохристиянська настанова рівності статей. Жінка має 
статус морально й інтелектуально меншовартісної та соціально небезпечної у порівнянні 
із чоловіком. Сфери її діяльності суттєво обмежені у порівнянні з чоловічими і зводяться 
в основному до продовження роду і ведення домашнього господарства, хоч не вичерпуються цим. 
Також і її гендерні ролі здебільшого не виходять за межі сімейних, у той час як чоловічі більш 
різноманітні. І хоч жінки відіграють істотну роль, наприклад, в економічному житті (особливо це 
стосується третього стану), чоловіки, крім зосередженої в руках влади, мають набагато більше 
можливостей соціальної самореалізації: здобуття освіти, зростаюче розмаїття професій, участь 
у політичному житті суспільства тощо. Вони мають більше прав, але й більше обов’язків – стосовне 
себе і відповідальності за родину та соціальний світ. 

Відповідно до такої гендерної асиметричності чоловік традиційно сприймається як носій 
влади. Бінарна модель, в якій одному полюсу віддається перевага, підтримується теологією. Зокрема 
трактат Августина Блаженного «Про шлюб і хіть» являє собою зведення питань і тверджень про 
первородний гріх, про шлюб, про статус жінки: «згідно з природним порядком чоловіки краще 
панують над жінками, ніж жінки над чоловіками»4. У міркуваннях мислителя відсутні агресивні 
форми сексизму, тим не менш, християнство таким чином підкріплює традиційну патріархатну 
модель світу. Біблійні образи перших людей використовуються з метою створення нормативності 
                                                      
1 Scott, J. (1986). Gender: A Useful Category of Historical Analysis. The American Historical Review, 91 (5), 1056.  
2 Owl.ru (2018). Словарь гендерных терминов <http://www.owl.ru/gender/alphabet.htm> (2018, Октябрь, 24). 
3 Там само. 
4 Блаженный, А. (2018). О супружестве и похоти. Filosof.historic.ru – цифровая библиотека по философии. 
<http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000122/> (2018, Сентябрь, 25). 
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образів чоловіка й жінки і стосунків між ними. У той час як чоловік уособлює владу і силу, у жінці 
цінується скромність, лагідність і покірність. Також жінка несе на собі набагато більший тягар 
культурних табу, оскільки прийнято вважати, що вона більше схильна до впливу диявола. Цю 
агресивно патріархатну концепцію підтримує і канонічна біблійна історія Адама і Єви, де саме 
остання першою піддалася спокусі. 

Чоловіки також, як і жінки, стають жертвами свого статусу (у їхньому випадку – панівного). 
Зокрема про це пише П. Бурдьйо, розглядаючи проблему «чоловічого панування» в культурі та 
пов’язаного із цим соціального тиску. Той, хто домінує, теж виявляється підлеглим – залежним від 
вимог, що перед ним ставить його панівний статус1. Зрештою і чоловіки, і жінки культури 
Середньовіччя виявляються, за словами М. Фуко, приреченими на вираження статі й сексуальності2. 
Британська дослідниця Х. Кастор у циклі документальних фільмів «Народження, шлюб та смерть 
у добу Середньовіччя» простежує дихотомію у ставленні церкви до шлюбу й сексу. До шлюбу 
останній є забороненим, а після – обов’язковим, і в обидвах випадках це контролюється релігією. 
При цьому тіло сприймається як гріховна оболонка душі, сексуальні відносини, які не ведуть 
до репродуктивності, забороняються. Усі аспекти сексуальності та сексуальні практики підлягають 
суворій регламентації з боку церкви – зокрема через культурну практику сповіді та «дискурс 
зізнання», який наказується усім віруючим3. Практика зізнання та покаяння охоплює усі сфери 
людського життя, стосується усіх видів гріхів та злочинів, зокрема тих, що належать до сфери 
сексуальності. 

У цьому ракурсі шляхом позбавлення подібної «влади сексу» може стати культурна практика 
чернецтва. При цьому для жінки гендерний інваріант нареченої Христа, що цілком укладається 
у межі гендерних норм Середньовіччя, також є способом виходу з-під контролю чоловічої влади. 
Гендерний інваріант може відхиляти деякі нормативні характеристики того чи іншого гендеру, але 
при цьому він залишається гендерно легітимним, знаходячись у межах норми. Таким чином, жінка, 
стаючи черницею, отримує свободу від низки соціальних та гендерних ролей і стереотипів, норм і 
цінностей, яким потрібна відповідати майбутня дружина та матір. Цнотливість певним чином 
зрівнює жінку із чоловіком. У прагненні служити Христу, діва перестає бути жінкою, як би 
відрікається від власної тілесності та уподібнюється чоловікові. Така рівність досягається шляхом 
перемоги над статтю, над тілесністю, над жіночою сексуальністю4. Як зазначає Т. Рябова, ще 
ранньохристиянські мислителі саме у невинності бачили шлях до духовної свободи християнки (а 
у шлюбі – дорогу до підпорядкування її чоловікові, як сказано у Августина). К. Аспегрен 
в дослідженні «Мужня жінка» вважає, що така була одна з домінуючих тенденцій 
ранньохристиянської епохи: жінка могла досягти досконалості тоді і тільки тоді, коли долала свою 
недосконалу природу і уподібнювалась чоловікові»5. 

Історик К. Фругоні зазначає, що агіографічна література містить достатньо прикладів жінок, 
які, незважаючи на невдоволення чоловіка, прагнуть жити у чистоті6. Дослідниця називає таких 
жінок, особливо тих, які стають нареченими Христа та «сильними жінками». Це Родегунда, яка 
відмовляється підкоритися чоловікові, королю франків, і проводить ночі у молитві. Пізніше їй 
вдається втекти і після заснувати монастир. З цього моменту вона присвячує себе смиренню і 
допомозі бідним. Це Урсула, яка залишається вірною християнській вірі, відмовляється від шлюбу 
та зберігає свою незайманість до самої загибелі. Невипадково її обирають своєю покровителькою 
бегінки – більш світська варіація жіночої чернецької моделі. Письменниця Вірджинія Вулф називає 
монастир єдиним місцем, де жінка може мати «свою кімнату»7. Стіни монастиря захищають її від 
влади чоловіків та відкривають можливості саморозвитку. Читання, письмо, написання власних 
текстів є принципово неможливим для більшості жінок в середньовічній культурі. У цьому сенсі 
чернецтво стає своєрідним гендерним ліфтом, який дозволяє перейняти частину функцій, які 
традиційно належать маскулінному гендеру. Серед таких жінок в історії – свята Клара 
                                                      
1 Бурдье, П. (2005). Социальное пространство: поля и практики. Санкт-Петербург: Алетейя, 325.  
2 Фуко, М. (2002). Интеллектуалы и власть. Москва: Праксис, 195.  
3 Фуко, М. (1996). Воля к истине. Москва: Касталь, 448. 
4 Рябова, Т. (1999). Женщина в истории Западноевропейского Средневековья. Иваново: Юнона, 212.  
5 Там само, 13-14. 
6 Дюбі, Ж., Перро, М. (2009). История женщин на Западе. Санкт-Петербург: Алетейя, 390. 
7 Дюбі, Ж., Перро, М. (2009). История женщин на Западе. Санкт-Петербург: Алетейя, 393.  
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Монтефалькська, Хротсвіта Гандерсхаймська (історик та авторка Carmen de gestis Oddonis), 
аббатиса Хоенбурга Геррада (авторка Hortus deliciarum), Хильдегарда Бінгенська (авторка праць про 
релігійне виховання, книг на природничо-наукову тематику, медичного трактату, численних листів) 
та інші. Черниці отримують право самостійно переписувати, складати та ілюструвати книги. При 
цьому вони можуть самі виступати в якості замовника ілюстрацій для книг та мають право бути 
зображеними як головні дійові особи1. Це відрізняє їх від «звичайних» жінок, змушених грати 
другорядну роль при чоловіках-замовниках. У ХІІІ ст. жінка-ілюстратор Енда навіть підписує свою 
роботу: Ende pintrix et Dei a(d)iutrix («Енда, художниця і Богу помічниця»). Також деякі жінки 
отримують право проповідувати, що стає відлунням ідей раннього християнства, де за жінками 
визнається дар пророцтва. 

Ще далі у прагненні гендерної автономії за допомогою використання стереотипу «вічної діви» 
йде Христина Пізанська. Хоч вона і була заміжня та мала дітей, після смерті чоловіка жінка не бере 
шлюб та самостійно заробляє для своєї родини письменництвом. Приймаючи на себе чоловічу 
гендерну роль, Христина обирає маскулінний життєвий сценарій – близький до чернецтва. Вона 
займається переписуванням книг, ілюстраціями до них, нотаріальними справами та написанням 
власних робіт, найвідомішою з яких є «Книга про Град жіночий». Авторка однією з перших в історії 
присвячує власну книгу «жіночому питанню», захисту та реабілітації жінок в очах соціуму. Її робота 
увійшла в історію як один з перших жіночих внесків у так зване «сперечання щодо жінок» (querelle 
des femmes)2. Для культури вельми важливим постає домінуючий в її рамках опис світу, що його 
розробляє провідна соціальна група (М. Фуко називає це «владою того, хто говорить»). Протягом 
людської історії ця влада належала чоловікам. Можливість публічної артикуляції завжди пов’язана 
із розподілом влади: висловлюватися можуть ті, на чиєму боці знаходяться політичні, соціально-
економічні та інші привілеї. П. Бурдьйо пов’язує поняття цензури із можливістю доступу 
до символічного капіталу, який прямо впливає на право «говорити» або його відсутність. Робота 
цензури за Бурдьйо здійснює виключення певних «агентів з комунікації шляхом виключення їх 
з груп, що говорять, або місць, що дозволяють говорити із владою»3. Таким чином, Христина 
Пізанська стає тією «особливою» жінкою, яка виборює собі право висловлюватися від імені жінок. 

Незначні, на перший погляд, але важливі гендерні зрушення можна простежити також при 
дослідженні іконографії монастирських книжкових мініатюр. Інтерес представляють, наприклад, 
зображення блаженної Хумілітати (ХIV ст.), на яких вона постає за повчальним читанням сестрам-
послушницям. Жінка тримає в руках книгу, а її фігура знаходиться у центрі і за розмірами 
перевищує інші. Як правило, така іконографія була чоловічим привілеєм. Показова фреска 
в абатстві святого Альберта із образом святої Катерини Олександрійської (ХIV ст.). Катерина 
на рівних вступає в суперечку з чоловіками (філософами і самим царем), привносячи у суспільну 
свідомість думку про те, що жінка здатна активно пізнавати і підняти голос, а не бути розумово 
відсталою, смиренною і слухняною»4. У добу пізнього Середньовіччя жінка може ставати символом 
цілого міста – як свята Бона в Пізі, свята Фіна в Сан-Джельсоміно, свята Катерина в Тревізо тощо. 
Часто жіноча фігура розміщена в центрі – поверх зменшеного зображення міста, а іноді навіть 
тримає весь місто в долонях, що символізує готовність захищати його і всіх жителів (а також 
відсилає до образу Діви Марії). 

Образ «Діви, що захищає місто» у західноєвропейській культурні традиції назавжди 
залишився пов’язаним із напівлегендарною особистістю Жанни д’Арк. Символічне та соціальне 
поєднання жіночих та чоловічих атрибутів, що надає Орлеанській Діві особливого культурного 
статусу, веде до автономії від влади чоловіків та наділяє її владою символічною (за П. Бурдьйо5). 
Увагу істориків та дослідників біографії Жанни д’Арк у відповідному культурно-історичному 
контексті неодмінно привертає чоловічий одяг, який носить дівчина, та відповідна реакція її 
сучасників. З давніх часів костюм виконує роль соціального й гендерного маркеру та маркеру 
(само)ідентифікації. Це особливо актуально для культур із жорсткою соціальною стратифікацією та 
                                                      
1 Там само, 395.  
2 Kelly, J. (1982). Early Feminist Theory and the "Querelle des Femmes", 1400-1789. Journal of Women Culture and 
Society, 8 (1), 4-28.  
3 Bourdieu, P. (1991). Language And Symbolic Power. Cambridge: Polity Press, 291.  
4 Дюбі, Ж., Перро, М. (2009). История женщин на Западе. Санкт-Петербург: Алетейя, 404. 
5 Бурдье, П. (2005). Социальное пространство: поля и практики. Санкт-Петербург: Алетейя, 325.  



ISSN 2533‐4816 EVROPSKÝ FILOZOFICKÝ A HISTORICKÝ DISKURZ 

 102

стійкою дією механізму традиції. Такою культурою і є Середньовіччя. У тексті Старого Заповіту 
йдеться про те, що «на жінці не повинно бути чоловічого одягу, і чоловік не повинен одягатися 
в жіноче плаття»1. Християнська культурна парадигма наслідує цей чіткий поділ на чоловічий та 
жіночий костюм як конкретний і сталий маркер гендеру, порушення якого призводить 
до руйнування природного (Божественного) стану речей. Показово, що під час звинувачувального 
процесу над Жанною одним із її злочинів в очах католицької церкви виявилося саме носіння 
чоловічого одягу. Адже це робить її подібною до чоловіка, а, отже, носієм влади. Крім суто 
утилітарних причин, вибір одягу дівчиною вказує на символічний «розрив із заздалегідь 
запропонованою суспільством роллю і становими бар’єрами»2. Одяг виступає як знак, і змінюючи 
його, людина в очах суспільства перетворюється на іншу людину. Дослідник П. Крилов, згадуючи 
приклади жінок в історії, яким довелося за тими чи іншими причинами користуватися чоловічим 
одягом (Жаклін д’Ено, Маргері Кемпе, Жанна де Монфор тощо), проводить паралель між історією 
Жанни д’Арк та історіями середньовічних монахинь, які також змінюють одяг, щоб вступити 
на інший життєвий шлях – умовно «чоловічий»3. «Тема переодягання, необхідного героїні для 
збереження своєї невинності і, як наслідок, свого «Я», обігравалася і в агіографічній літературі»4. 
Це, як вже було сказано, супроводжується зміною гендерного статусу та звільненням від низки 
жіночих гендерних стереотипів. Орлеанська Діва займається чоловічою справою та виконує 
чоловічу гендерну роль, відмовляючись від обов’язкової для середньовічної жінки ролі дружини та 
матері. Вона отримує новий соціокультурний статус, стає рівною чоловікам, і це підкреслюють 
чоловічі атрибути – одяг, обладунки, зброя, інсигнії тощо. Дівчина командує армією, а під час 
коронації Карла VІІ стоїть поруч із монархом та тримає знамено. Але роль Орлеанської Діви не 
зводиться тільки до командування армією та важить набагато більше, зокрема на ідейному та 
символічному рівні. Таке нехтування соціальними, гендерними, політичними та іншими нормами 
символічно виводить Жанну на рівень сакрального андрогіна (від грецьк. «чоловік» та «жінка») 
християнської доби – ангела, на якого не поширюються земні закони та обмеження. З часів античної 
культурної традиції андрогіни (діалог Платона «Пір»5) мають статус надістот або надлюдей, яким 
притаманні досконалість, довершеність, самодостатність та здатність ігнорувати різного роду 
обмеження, що їх створює кожна культурна система. Так, у християнській теософії (Я. Беме, 
Е. Сведенборг) та у філософській думці романтизму (І. Рітер, Ф. Шлегель, Ф. фон Баадер та ін.) 
андрогінністю наділяється Іісус Христос6. У свою чергу, дослідниця О. Тогоєва проводить паралель 
між Жанною та Іісусом7. Отже, Жанна д’Арк являє собою символічно потужний культурний 
конструкт. Тому задля здобуття перемоги англійцям потрібно цей конструкт зруйнувати. 

Важливою рисою доби Середньовіччя, як вже згадувалося, є принципова дуальність 
світосприйняття та дія бінарних опозицій, що її підтримують, легітимізують, виявляючи себе на усіх 
рівнях культури. Зокрема жіночі образи Марії та Єви протиставлені одне одному та одночасно 
співіснують у культурній свідомості. На думку О. Тогоєвої, у випадку Орлеанської Діви також має 
місце певне протиставлення – королеві Ізабеллі Баварській8. Королева втілює стереотип владної 
жінки, при цьому ця владність є негативною, а жадібність до влади – гріховною та несе зло Франції. 
Подібно до того, як Діва Марія спокутує собою гріх Єви та рятує людство після гріхопадіння, 
Жанна повинна врятувати Францію після правління «поганої королеви». Непорочність та 
незайманість роблять дівчину особливою, надають статус винятковості, обраності, «надлюдини» і, 
врешті решт, також наділяють їй владою. Владою, яка конотується позитивно. 

                                                      
1 Библия (2006). Bookz.ru – Электронная библиотека. <http://bookz.ru/authors/biblia/biblia_179.html>  
(2018, Ноябрь, 02) 
2 Крылов, П. (2000). Мужской костюм Жанны д’Арк: неслыханная дерзость или вынужденный шаг.  
Одиссей. Человек в истории, 186-193.  
3 Там само. 
4 Там само. 
5 Платон (1993). Сочинения в четырех томах. Москва: Мысль, 528. 
6 Элиаде ,М. (1998). Мефистофель и андрогин. Санкт-Петербург: Алетейя, 158.  
7 Тогоева, О. (2016). Еретичка, ставшая святой. Две жизни Жанны д’Арк. Санкт-Петербург: Центр 
гуманитарных инициатив, 576.  
8 Тогоева, О. (2016). Еретичка, ставшая святой. Две жизни Жанны д’Арк. Санкт-Петербург: Центр 
гуманитарных инициатив, 576. 
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Про цнотливість Жанни певною мірою свідчать її обладунки. П. Крилов, аналізуючи 
соціокультурні та семіотичні аспекти носіння Жанною чоловічого одягу, вказує на свідоцтва, що 
обладунки були подаровані дівчині, при чому, ймовірно, це королівський дар. Таким чином 
підкреслюється її особливий культурний статус. Обладунки примітні тим, що приховують жіноче 
тіло, охороняють цноту та чистоту дівчини. Важливим атрибутом одночасно і влади, і цнотливості 
також виступає меч Жанни д’Арк. Семантично меч належить до маскулінних (фалічних) символів, 
вказує на мужність, силу, воєнну міць, доблесть тощо. Для середньовічних лицарів меч був 
невід’ємним атрибутом із великим набором смислів та конотацій. Показово, що меч нерідко мав 
власне ім’я – це відображено у середньовічних культурних текстах (Дюрандаль у Роланда, 
Екскалібур у короля Артура, Бальмунг у Зігфріда тощо). Це зайвий раз підкреслює його значимість. 
Крім того, меч міг виступати у якості символу вміння володіти собою та утримання, у тому числі 
сексуального. Невипадково Тристан кладе свій меч між собою та Ізольдою, що спить поруч1. Тому 
зламаний меч Жанни символізує втрату нею цноти, а разом з тим свого статусу й влади, невдале 
закінчення її священної місії. Існує версія про те, що Жанна ламає свій меч, вдарив ним по спині 
повії. І хоч цю версію спростовує більшість істориків, її символічний відсилає саме до втрати 
дівочої чистоти. 

Фізична загибель Орлеанської Діви неможлива без її символічної смерті та позбавлення її 
символічної й гендерної влади. Це досягається завдяки позбавленню Жанни її сакрального статусу 
незайманої діви, її обраності та винятковості, сакральності та божественного призначення. Із цим 
пов’язано прагнення ворогів Жанни закріпити за нею статус жінки із сумнівною репутацією в очах 
соціуму. Гендерний стереотип «публічної жінки» укладається у набір життєвих сценаріїв для жінки 
Середньовіччя, незалежно від його негативного маркування. У той час статус незайманої діви був 
нормативним лише у випадку черниць. Інші ж жінки, досягнувши певного віку, повинні були 
ставати дружинами і матерями. Невинність сприймалася як знак «недоторканності і незалежності 
від суспільства. Діви уподібнювалися ангелам, а їх існування – до життя в Раю. Незаймане тіло було 
незрозумілим, лякало»2. Зрештою Жанна втрачає власний сакральний статус та із надзвичайної 
«надлюдини» перетворюється на звичайну жінку, слабку й грішну, «зрозумілу та нестрашну»3. Вона 
більше не могла вважатися символом Франції, а, отже, нести їй перемогу. 

Отже, можна зробити висновок, що у патріархатній та асиметричній у бік маскулінності 
культурі Середньовіччя жінці задля досягнення автономії від влади чоловіків або задля 
перетворення на носія влади потрібно якнайменше «позбавитися» власної статі та «уподібнитися» 
чоловікові. Це досягається шляхом відмови від тілесності, сексуальності та статі взагалі – через 
реалізацію стереотипу «вічної діви». При цьому дівоча цнота виступає не як «товар» у чоловічому 
договорі, не як тимчасова статусна характеристика фемінного гендеру. Вона постає, з одного боку, 
як складова частина гендерного інваріанту, що його являє собою чернецтво, а, з іншого боку, як 
божественний (сакральний) атрибут, який перетворює жінку на Діву, надзвичайну істоту. Таке 
трактування незайманості цілком вписується у світоглядні та соціальні особливості гендерної 
системи Середньовіччя та відповідної культури взагалі. Але це не є єдино можливим варіантом 
гендерного ліфту для жінок у даній культурі. Наявність інших шляхів створення гендерних та 
культурних інваріантів, а також різних аспектів відносин обох тендерів із владою вимагає 
подальшого дослідження. 
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Постановка проблеми. Дослідники відзначають актуалізацію естетичного в сучасній 
культурі, проте специфіка цього процесу і його заснування залишаються не з’ясованими. Естетична 
теорія знаходиться в парадоксальній ситуації: від неї хочуть відмовитися як нездатною осмислити ті 
процеси, які відбуваються в області сучасного мистецтва; одночасно від неї неможливо відмовитися 
у зв’язку з тотальною естетизацією повсякденності. І в цьому, на наш погляд, суть справжньої кризи 
естетики, не якийсь окремої її модифікації, а естетики як такої. Терміни «естетика» і «естетичне» 
явно вимагають перезавантаження. В цілому спостерігається не тільки критика традиційної 
(нормативної) естетики, а й зростає інтерес до неї з боку гуманітарного знання. Тому актуальним 
питанням філософського знання є визначення предметної сфери естетики і уточнення терміну 
«естетика». 

Аналіз досліджень та публікацій. У сучасних дискусіях в основному обговорюється 
трансформація естетики, її перехід від традиційної до сучасної (некласичної). У нових моделях 
естетики на перший план висувається або мистецтво, або дослідження різноманітних форм 
эстетического опыта 1. Некласична естетика відмовляється від класичного розуміння естетики як 
метафізики, філософії прекрасного, філософії мистецтва, критики здатності судження, від принципів 
універсалізму і незацікавленості. Аморфність сучасних дискусій про розвиток мистецтва породжена 
відсутністю діалогу між традиційною і сучасною естетикою 2. А діалогу немає через прагнення 
наявного естетичного дискурсу їх протиставити. Однак постає питання відносно еврістічності цього 
розрізнення, теоретичної віправданості та сміслового навантаження розмежування класичного-
некласічного. За думкою С. Пролєєва, це грозит тім, что актуальна сучасність стане только 

                                                      
1 Sedivy, S. (2016). Beauty and the End of Art: Wittgenstein, Plurality and Perception. London: Bloomsbury 
Publishing; Чухров, К. (2016). Эстетики никогда не было, или Адорно versus Краусс. Художественный 
журнал, 97. <http://moscowartmagazine.com/issue/19/article/270> (2018, Жовтень, 24). 
2 Никитина, И. (2013). Эстетика. Москва : Издательство Юрайт, 462. 
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післямовою до классики, а ми не здібні будемо осягнути її як цілком самостійну, самобутну 
культурну й естетичну реальність1. 

Однак існує й інша загроза. У цих умовах формується також тенденція до самоізоляції 
сучасного мистецтва, коли його обговорення стає прерогативою кураторів і арт-дилерів. Розуміння 
цього яскравого явища сучасної культури може бути забезпечено лише з залученням філософських 
способів аналізу мистецтва. Звідси не дивно спостерігати увагу, яку приділяють естетичної теорії І. 
Канта, яка довгий час була опорою для аналізу творів мистецтва. Загальним місцем у дискусіях 
стало твердження про її непридатність в умовах «смерті (автономного) суб’єкта», переходу 
мистецтва до абстрактного, нефігуративного, неміметічного зображення, в епоху синтезу форм 
культури, в епоху мас і естетизації повсякденності 2. Найчастіше естетична теорія Канта 
розглядається в контексті модерністської естетики, що, безумовно, виправдано. Однак, має сенс 
розглянути її окремо, враховуючи новаторський для свого часу підхід Канта і масштабність 
поставлених їм питань. 

Мета статті полягає у тому, щоб проаналізувати потенціал естетичної теорії І. Канта для 
осмислення сучасної культури, особливо сучасного мистецтва. 

Виклад основного матеріалу. 
Перш за все, виділимо ключові положення естетики Канта. Цілком правомірно називати її 

філософської естетикою, початок якої пов’язаний з О. Баумгартеном. Він вперше висунув поняття 
естетика в 1735 році, в своїй праці «Філософські роздуми про деякі питання, що стосуються 
поетичного твору»3. Слово «естетика» було утворено Баумгартеном від давньогрецького aisthetikos, 
тобто той, що чуттєво сприймається. В. Прозерській відзначає істотну розбіжність Бабумгартена 
зі старою поетикою і критикою смаку: «Завдання, поставлене Баумгартеном, можна визначити як 
спробу створити Органон форм чуттєвого пізнання, подібний створеному ще в античності Органону 
як інструменту мислення, в ролі якого виступала логіка (від Логос – слово, думка)»4. У четвертому 
виданні «Метафізики» філософ визначив естетику гранично широко: «Наука чуттєвого пізнання і 
припущення є естетика (логіка нижчої здатності пізнання, філософія грацій і муз, нижча гносеологія, 
мистецтво прекрасно мислити, мистецтво аналога розуму)»5. А в своєму підручнику «Естетика», який 
був підсумком восьмирічного читання лекційного курсу, дається таке визначення: «Естетика – теорія 
вільних мистецтв, нижча гносеологія, мистецтво прекрасно мислити, мистецтво аналога розуму є 
наука про чуттєве пізнання». Тут в одному визначенні міститься п’ять дефініцій. «Баумгартен хотів 
уникнути одностороннього розуміння естетики і провів чітку грань між естетикою і поетикою, що 
мала більш вузькі завдання. Виводячи естетику з поетики, Баумгартен припускав розширити її 
настільки, щоб ні у кого не викликало сумніву, що ми маємо справу з філософією, що охоплює всі 
види естетичної діяльності, а не з приватної наукою. Але результатом цих благородних прагнень стало 
розмите уявлення про сутність цієї нової науки, що позначилося на її подальшу долю»6. 

Розширене розуміння естетики ми знаходимо і у Канта. Спочатку він не поділяв надії 
Баумгартена «підвести критичну оцінку прекрасного під принципи розуму і підняти правила її 
до ступеня науки. Однак ці старання марні. Справа в тому, що ці правила, або критерії, мають своїм 
головним джерелом тільки емпіричний характер і, отже, ніколи не можуть служити для 
встановлення певних апріорних законів, з якими повинні були б узгоджуватися наші судження, що 
стосуються смаку»7. Однак «Критика чистого розуму» і «Критика практичного розуму» привели 
Канта до своєрідної дуалістичної моделі суб’єкта, заснованої на двох різнорідних здібностях душі – 
пізнання і бажання, орієнтованих на два протиборчі об’єкта – природу і свободу, що спонукало 

                                                      
1 Левчук, Л., Пролеєв, С. (2009). Естетика на межі епох. Естетика: завершений проект? Філософська думка, 6, 
13-14. 
2 Там само; Kisseleva, O. (2014). Sensitive Worlds/ Mondes Sensibles. Enhgien, France: CDA. 
3 Хіменес, М. (2016). Естетика, естетичне. Європейський словник філософій: Лексикон неперекладностей. 
Київ: ДУХ І ЛІТЕРА, 4, 225 – 229. 
4 Прозерский, В. (2018). Обретение эстетики как философской науки в творчестве Александра Готтлиба 
Баумгартена. TERRA, 1, 34. 
5 Там само. 
6 Прозерский, В. (2018). Обретение эстетики как философской науки в творчестве Александра Готтлиба 
Баумгартена. TERRA, 1, 36. 
7 Кант, И. (1963). Критика чистого разума. Сочинения в шести томах. Москва: Мысль, 3, 128. 
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філософа до постановки третьої фундаментальної проблеми: чи можливий зв’язок між «зоряним 
небом над головою» і «моральним законом в грудях». Аналізу здатності, яка могла б здійснювати 
ций зв’язок, присвячена «Критика здатності судження» (1790). Для такої здатності душі як почуття 
задоволення і невдоволення Кант прагне знайти апріорні принципи. До питань естетики Кант йшов, 
вирушаючи не від мистецтва і навіть не від питань естетики у власному розумінні, а від прагнення 
довести до досконалої повноти і ясності всю систему здібностей людської душі, визначити їхні 
стосунки і зв’язок. У центрі уваги Канта стояла не естетична, а телеологічна здатність судження, 
тобто здатність судження про доцільність. 

У «Критиці здатності судження» термін «естетика» набуває нового значення. Тут під 
«естетикою» розуміється вже «критика смаку», критичне дослідження прекрасного і піднесеного, 
критичний розгляд художньої діяльності (вчення про «генії») і досвід вчення про види мистецтва 
(система мистецтв). На відміну від трактування Баумгартена естетика не об’єднується з логікою 
в родовому понятті теоретичного знання. Вона пов’язується не з теоретичної функцією розуму, а 
зі здатністю судження. Завдання третьої Критики – встановити апріорний принцип, на який 
спирається здатність судження. 

До істотних рис естетики Канта можна віднести: 1) зв’язок естетики Канта з основними 
завданнями, проблемами і рішеннями проблем критицизму; 2) естетичний ідеалізм, тобто 
заперечення об’єктивного походження естетичних властивостей, вкорінених у властивостях 
матеріального світу, віднесення їх виключно до сфери нашого рефлексії про речі природи і про 
предмети мистецтва; 3) відділення естетичної здатності судження від області пізнання, від понять 
про предмет і віднесення естетичного судження до суджень, обумовлених почуттям; 4) оголошення 
форми предмета джерелом естетичного почуття задоволення. 

Перейдемо тепер до розгляду критики на адресу естетики Канта. Два основних заперечення – 
акцент на мистецтві як гармонійному духовному світі, а також ігнорування загрозливих йому 
соціальних процесах. Розглянувши сферу естетичного як унікальний осередок і рівновагу 
протилежних начал, представивши мистецтво і красу як цілісність, яка відображатиме всю повноту 
універсуму і здатна в силу своєї інтегративної природи вирішувати всілякі протиріччя, кантіанська 
естетика не звертає уваги на соціальні аспекти існування мистецтва1. Нарешті, третій докір: у своїй 
аналітиці прекрасного Кант зосередився на позиції глядача, який сприймає твір мистецтва, його 
мало цікавило те, що цьому сприйняттю передує – творення генієм естетичних ідей. 

Важливим фактором необхідності перегляду кантіанської естетики, з точки зору 
представників постмодернізму, є поява нового глядача, протилежного тому, який описаний 
Кантом – не автономного і зацікавленого. Дж. Агамбен необхідність «деструкції естетики» 
обґрунтовує наступним чином. Перш за все, це дозволить очистити розуміння мистецтва від 
αϊσθησις, від чуттєвості глядача, і поглянути на мистецтво з точки зору його творця. У цьому 
випадку на перший план виходить творчий досвід художника, який бачить в своєму творі «обіцянку 
щастя» (Стендаль), а не горезвісну «незацікавленість»2. Іншими словами в роздумах про мистецтво 
фокус зміщується від незацікавленого глядача до зацікавленого художнику. Це звучить як заклик 
покінчити з модернізмом і повернути владу мистецтва над душами людей. 

Свого часу Гегель пропонував створити «науку про мистецтво» для того, щоб ми могли 
подумки розглядати мистецтво, мати уявлення про нього. Не будучи тепер, за Гегелем, вищою 
формою духу мистецтво «отримує своє справжнє підтвердження лише в науці»3. У відповідь на це 
Агамбен стверджує, що сучасне мистецтво саме стало критичною рефлексією над мистецтвом і 
естетика («критика смаку» або «наука про твір мистецтва») йому не потрібна. Такої ж думки 
дотримується А. Бадью у своїй роботі «Мале керівництво по інестетіке»: «Під інестетікой я розумію 
таке ставлення філософії до мистецтва, коли мистецтво саме по собі є виробником істин, і філософія 
жодним чином не прагне зробити з нього свій об’єкт»4 
                                                      
1 Бурдье, П. (2003). Исторический генезис чистой эстетики. Эссенциалистский анализ и иллюзия абсолютного. 
Новое литературное обозрение, 60. < http://bourdieu.name/content/istoricheskij-genezis-chistoj-jestetiki>  
(2018, Грудень, 01).  
2 Агамбен, Дж. (2018). Человек без содержания. Москва: Новое литературное обозрение, 10. 
3 Гегель, Г.В.Ф. (1968). Лекции по эстетике. Эстетика. В 4-х томах. Москва: Искусство, 1, 19. 
4 Бадью, А. (2014). Малое руководство по инєстетике. Санкт-Петербург: Издательство Европейского 
университета в Санкт-Петербурге, 7. 
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Мистецтво перестало бути нейтральним, воно впливає на життя, трансформує його. 
Художники сучасності (Гельдерлін, Ван Гог, Рільке) описують свій власний досвід мистецтва 
за допомогою таких слів, як «жах», «ризик», «фундаментальна небезпека», «граничний досвід». 
«Мистецтво – для того, хто його створює, – стає все більш тривожним і моторошним досвідом, і 
говорити в зв’язку з цим про «інтерес» буде, м’яко кажучи, евфемізмом – оскільки на кону стоїть 
зовсім не виробництво прекрасного твору, але життя або смерть автора – або, щонайменше, його 
духовний порятунок»1. 

Отже, здійснення «деструкції естетики» дасть можливість, на думку ряду сучасних філософів, 
по-справжньому поставити проблему мистецтва. Але виникає закономірне питання: «Чи не призведе 
вона просто-напросто до втрати будь-якого можливого горизонту розуміння творів мистецтва – і 
до виникнення провалля, подолати яку можна буде лише в якомусь радикальному стрибку»2. 
Швидше за все, призведе, проте, на думку Агамбена, тільки повна можлива втрата і розрив зможуть 
повернути твору мистецтва його початковий стан, а ми зможемо краще зрозуміти глибиний сенс 
естетичного проекту Заходу. В естетичній перспективі, де допускається любов мистецтва до самого 
себе, ми відійшли від істини мистецтва, звідси прямий зв’язок між мистецтвом і нігілізмом. Твір 
мистецтва в естетичній перспективі перестав бути сутнісною мірою проживання людини на землі, 
замкнувшись у своїй автономної сфері і особливої ідентичності, перестав відображати в собі весь 
людський світ. Перебуваючи під владою естетичного виміру, людина ризикує втратити сам простір 
свого світу, в якому він може знайти себе як людину і бути здатним до дії і пізнання. 

Примирити філософію, естетику і мистецтво прагнуть Клемент Грінберг, Мікель Дюфрен, 
Розалінд Краусс, Жак Рансьєр, Жорж Діді-Юберманн, Крістоф Менкен, Юліана Ребентіш. 
Зупинимося на аргументації Рансьєра, який в своїх роботах не стільки викриває Канта, скільки 
виявляє суперечності та дилеми сучасного мистецтва, яка претендує бути критичним. 

Сьогодні ніхто не сперечається з тим, що мистецтво політично, що воно повинно протистояти 
існуючим практикам домінування. При цьому воно цілком може спиратися на естетику. Однак для 
цього ми повинні відмовитися від уявлень про естетику як про дискурс. «Естетичний режим 
мистецтва» – центральне поняття в дослідженнях естетики Рансьєра. Під останнім він розуміє 
історично обумовлений режим відділення мистецтва від того, що мистецтвом не є3. У «естетичному 
режимі» «заплутується відмінність між тим, що належить мистецтву, і тим, що належить 
повсякденному житті»4. Але філософи не створювали цей режим, вони його осмислили. До Канта 
були мистецтва, після – мистецтво. Рансьєр звертає увагу на те, що визначення "естетики" як 
"мислення про мистецтво" сформувалося тільки в посткантіанському ідеалізмі, в роботах Шеллінга, 
Шлегеля і Гегеля. Появі естетики передувала революція форм уявлення і сприйняття, яка вивела 
твір мистецтва з ритуального контексту або з інтер’єру палацу. Твір мистецтва став доступний 
широкій («недиференційованої») публіці і в той же час виявився пов’язаним з анонімної силою – 
народом, цивілізацією, історією 5. В "Критиці здатності судження" Канта естетика не існує як теорія, 
поняття "естетичного" позначає певний тип суджень, а не предметну область. У цій роботі Кант 
також свідомо ставить питання про «естетику природи», що говорить про те, що його хвилював 
естетичний досвід в житті поза мистецтвом. 

Естетичне у Канта – це те, що знаходиться на кордоні чуттєвого і духовного. Твір мистецтва є 
чуттєвим, не підпорядкованим звичайним чуттєвим відносинам, і бажаючим бути проявом духу, 
однак, духу, що не відає самого себе 6. Естетичне – це "гетерогенне чуттєве", воно є щось більше, 
ніж чуттєве, – воно пов’язане з мисленням і висловлює силу, невластиву повсякденної матерії. 
У Канта твір мистецтва пов’язаний подвійним обмеженням: з одного боку, мистецтво не повинно 
приносити чуттєве задоволення і бути приємним, таким чином, воно не підвладне закономірностям 
чуттєвого сприйняття; з іншого боку, воно не підвладне концептуальному судженню. Розвиваючи 
цю ідею, Шиллер прийшов до висновку, що твір мистецтва вислизає також від владних відносин. 
                                                      
1 Агамбен, Дж. (2018). Человек без содержания. Москва: Новое литературное обозрение, 15. 
2 Там само, 17. 
3 Рансьер, Ж. (2007). Разделяя чувственное. Санкт-Петербург: Издательство Европейского университета 
в Санкт-Петербурге, 21-22. 
4 Там само, 52. 
5 Там само, 56. 
6 Рансьер, Ж. (2004). Эстетическое бессознательное. Санкт-Петербург; Москва: Machina. 
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Інакшість естетичного об’єкта несе в собі обіцянку іншого чуттєвого світу і відкриває 
метаполітичний вимір твору мистецтва. Твір мистецтва є практика порушення консенсусу, 
орієнтована зовні: на емансипацію суспільства (Адорно) або на реакцію на актуальні проблеми 
(Ліотар). Особлива природа мистецтва була з усією очевидністю виражена в модернізмі: автономія 
мистецтва пов’язана з емансипацією всього суспільства. 

Згадаймо, що за Кантом існує таке уявлення про доцільність предмета, яке безпосередньо, 
незалежно від пізнання, пов’язане з почуттям задоволення. Таке уявлення Кант називає естетичним 
уявленням про доцільність. Телеологічна рефлексія повинна співвіднести критичний та практичний 
розум, щоб представити природу, «як нібито» вона має цілі, об’єктивно їх не маючи, щоб цілісно 
осмислити духовне буття людини як суб’єкта свободи в природному світі. Рансьєр солідаризується 
з Кантом, тому що виступає проти постмодернізму і проти машини роз’єднання. Він за те, щоб 
відновити в людині почуття універсальності і розумності, взаємозв’язку. «Загальне почуття» 
у Канта – це таке почуття, яке об’єднує еліту і простий люд. Естетична вільна гра визначає 
небувалий тип досвіду, що несе нову форму чуттєвої універсальності і рівності. Це досвід 
виняткового осередку почуттів. 

Філософів, які успадковують кантіанський підхід в естетиці, цікавлять естетичні компоненти 
смаку і сприйняття, які досліджуються через трансценденталії, за допомогою яких відбувається 
сприйняття предметного світу. Вони бачать тут величезне поле для філософського дослідження, 
тільки намічене Кантом. Так, німецький філософ Л. Ландгребе звертає увагу на вчення Канта про 
здатність уяви, яке містить згадку «продуктивного синтезу». Але Кант, на думку Ландгребе, «не 
врахував «спонтанність» чуттєвості, і тому чуттєвість у нього виявилася в підлеглому положенні. 
Він бере її «тільки як постачальника матеріалу для мислення». Тому «результати кантовского 
аналізу варто було б витягти з того контексту обгрунтування, який був намічений самим Кантом»1. 

Сучасний філософ Олег Аронсон вважає доречним і актуальним повернутися до того змісту, 
який вкладав у розуміння мистецтва Кант, оскільки його підхід максимально абстрактний і дозволяє 
в його термінах говорити і про мистецтво сучасне, і про нефігуративний живопис, і про сюрреалізм, 
і про мінімалізм, і в принципі не потребує відповіді на питання «це є мистецтво або ні?» стосовно 
кожного конкретного об’єкта. Це дозволяє нам не обмежуватися тільки романтичним розумінням 
мистецтва, яке стало джерелом багатьох стереотипів, що ускладнюють розуміння актуального 
мистецтва. «Я свідомо беру кантовську абстрактну концепцію мистецтва, тому що через неї, 
принаймні, можна читати, в тому числі і сучасне мистецтво» 2. Кант прийшов до такої концепції 
мистецтва, описуючи в «Критиці здатності судження» мистецтво через серію редукцій того, що 
мистецтвом не є. 

Нове слово, сказане Кантом в естетиці, це кваліфікація їм естетичного задоволення як 
апріорного принципу транцендентальной філософії. «Смак робить можливим як би перехід від 
чуттєвого збудження до вже звичного морального інтересу без будь-якого насильницького 
стрибка...»3. Це означало, що естетичне судження про прекрасне здатне служити підставою 
культури рефлексії, тобто і для подальшого обгрунтованого телеологічного судження. Естетичне 
судження у Канта – не шлях до моральності, а шлях моральної людини до єднання природного і 
надчуттєвого (у Канта морального) світів. Здійснюючи на рівні чуттєвого, воно народжує 
задоволення від краси, а на раціональному рівні доповнюється моральним осмисленням природи 
в телеологічному судженні4. На наш погляд, у Канта інший погляд на етичну проблематику, 
відмінний від сучасного. Канта більше цікавить цілісність людських здібностей, цілісний світогляд. 
Прекрасне у Канта спонукає до пізнавальної і моральної активності – «оживляє пізнавальні 
здібності». 

Але увага чуттєвості в критичній філософії Канта і розроблений там спосіб мислення про неї 
співзвучні етичному повороту, що спостерігається в актуальному мистецтві й осмислюється 
в актуальній філософії. Естетика Канта виявляється актуальною, навіть якщо в суб’єкті діяльності 
                                                      
1 Ландгребе, Л. (2002). Что такое эстетический опыт? Современная западно-европейская и американская 
эстетика: Сборник переводов. Москва: Книжный дом «Университет», 220. 
2 Аронсон, О., Петровская, Е. (2014). Что остается от искусства. Москва: Институт проблем современного 
искусства, 84. 
3 Кант, И. (1966). Критика способности суждения. Сочинения в шести томах. Москва: Мысль, 5, 377. 
4 Разеев, Д.: ред. (2005). Актуальность Канта. Санкт-Петербург: Изд-во С.-Петерб. Ун-та, 92. 
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перестали бачити носія трансцендентальних здібностей, а стали розуміти індивідуальне людське 
буття в своїй духовно-тілесної цілісності, що формується у взаємодії з іншими людьми, в орієнтації 
на діалог. Фундаментальним в філософії Рансьєра є поняття «порядок чуттєвого». Згідно філософу 
те, що представляється очевидним в чуттєвої реальності і структурує відносини між говорінням, 
баченням і дією, входить також до структури домінування і підпорядкування. Змінити порядок 
чуттєвого означає внести зміни в соціальний порядок. У Аронсона подібна думка висловлена 
в роботі «Сучасне мистецтво: етика непристойності» через поняття «афект» і «співпричетність»1. 
Кант розташував мистецтво в деякому парадоксальному просторі, який описав як «доцільність без 
уявлення про мету», і поступово доцільність його як «внутрішня форма» ставала все менш 
очевидною, а все більш важливим ставала «відсутня мета», яка постійно заявляє про себе, коли ми 
стикаємося з ідеєю «нового», тобто того, що для себе ще не знає форми»2 . Як і у Канта, від 
естетичного до етичного виявляється один крок, без будь-якого насильства. 

Виходячи з вищевикладеного можна зробити висновок, що в цілому в сучасній культурі 
зберігається запит на кантіанську філософську естетику. Мистецтво сьогодні тотально захоплено 
дискурсом, що вказує на те, що розмова ведеться на території естетики. Кант описав сучасні умови 
існування мистецтва – поза релігійної сфери, на кордоні чуттєвого і раціонального. 

Кантіанська естетика особливо важлива, якщо мистецтво прагне зайняти критичну позицію. 
Щоб бути критичним, мистецтво повинно ставити під сумнів свої власні підстави або «порядок 
чуттєвого» (те, що уявляється очевидним в чуттєвої реальності і структурує відносини між 
говорінням, баченням і деланием), в рамках якого воно реалізується. Сучасні філософські рефлексії 
підтверджують гуманістичний пафос естетики Канта: кажучи про мистецтво як досвід, а 
не інституцію, апелюючи до «спільного почуття», судження смаку сприяє формуванню культури 
спілкування, виховує сприйнятливість (цивілізованість) в ставленні до інших людей, мистецтво несе 
в собі вищий гуманістичний сенс. Опора на естетику Канта дозволяє наблизитися до етичної 
складової сучасного мистецтва.  
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CATEGORIZATION AND SEMIOTIC MODELING  
OF THE WORLDVIEW 

The  article  considers  the  aspect  of  categorization  as  part  of  the  semiotic  modeling  of  the 
parameters  of  a  person’s  worldview.  The  author  draws  attention  to  the  ambivalent  role 
of categorization,  its  adaptive  utility  and  at  the  same  time  the  fundamental  inability  to  give 
a satisfactory  reflection  on  the  mental  space  of  consciousness.  The  paper  reflects  the  social 
multiplicity of semiotic models, in which the correlation of ideological positions with each other 
loses its classical opposition. The study reflects the new outlook on the worldview as an actual 
model of  reality,  in which each worldview within  its  semantic  continuum  is  quite  satisfactory. 
Comparison  of  such  models  gives  us  a  general  idea  of  semiotic  space  as  the  possibility 
of coexistence of many models of a worldview equally rooted in being. 
Keywords: worldview, category, semiotic modeling, discussion, psychology, worldview, 
epistemology. 

Становлення фундаментальних положень будь-якого світогляду не має точних детермінант. 
Було б неприпустимим узагальненням звести його до соціальних, природних або культурних 
факторів. Область світогляду багато в чому пов’язана з суб’єктністю особистості, її внутрішнім 
формуванням і змістом. Проте, до деякої міри може світогляд бути досліджено в термінах семіотики 
і категоризації. 

Представники різних наук трактують поняття «знак» по-різному і використовують різні 
терміни для позначення типів знаків. Ми можемо систематизувати основні параметри семіотики, 
розділивши її на чотири складові знаки: 1) носій знаку, тобто щось функціонує як те, що означає, 
2) десигнат, тобто те, на що він вказує, 3) інтерпретант семіозису, тобто параметр, що забезпечує 
реакцію людини на знак, що спиймається сприймається, 4) сам інтерпретатор, їм може виступати 
оповідач, вчений, філософ і т.п. 

Для даного дослідження найбільш важливою частиною семіотики буде її прагматичний 
аспект. В ньому аналізується то якість використання знаку, яке передає інформацію не тільки про 
об’єкт знаку, а й про учасників спілкування.1 Ми будемо користуватися тим розумінням 
семіотичного моделювання реальності, що має на увазі конструювання основних понять, що 
використовуються в процесі проектування світоглядної картини світу. У цьому сенсі найбільш 
прийнятною є така характеристика символу К.А. Свасьяна: «Символ ніколи не зводиться до своєї 
форми. Він крізь неї просвічує глибинами сенсу».2 За великим рахунком, так як реальність не дана 
нам безпосередньо, то все сказане про неї є численні варіанти її символічного тлумачення. У цьому 
сенсі та чи інша світоглядна теза або аксіома є семіотична одиниця моделі світу. 

                                                      
1 Моррис, Ч. (1983). Основания теории знаков. Семиотика. Москва: Радуга, 42. 
2 Свасьян, К.А. (2010). Проблема символа в современной философии (Критика и анализ). Москва: Академ. 
Проект; Альма Матер, 221. 
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«З кожним актом мислення ми, безумовно, наближаємося до реальності. – Пише 
А. Тесліна, – Але лише до тієї реальності, яка "взята" нашим мисленням, стурбованим чимось ще, 
крім неї самої».1 Мислення людини стереотипне, ми мислимо архетипами, поняттями, гештальтами, 
категоріями і т.п. Це – спосіб картографування світу і економії енергії розумових процесів. Навіть 
коли говорять: «в тій кімнаті буде невідоме!», то і воно передбачається у вигляді кількох можливих 
моделей майбутнього. Підійти до буття безпередумовно неможливо, тому ми неминуче виділяємо 
категорії з потоку буття, щоб форматувати його для власного сприйняття. 

Філософські та мовні категорії є найпростішими елементами світогляду, які есплікуються. 
Якщо у нас є категорії, то нам легше запам’ятовувати ряд названих нами знаків: цифр, фігур і т.п. 
Наприклад, номер автомобіля, що складається з букв і цифр європеєць запам’ятає краще арабської 
в’язі або написи на китайській. Це тому, що на певні знаки у нього є категорії, які допомагають 
запам’ятовувати, а на інші – ні. 

Те, що ми запам’ятовуємо є те, чим ми розрізняємо. Наприклад, розрізнення в музичній 
композиції ходів, нашарувань, їх симфонічності і т.п. дозволяє зчитувати і цінувати цей вид 
вилучення звуків. Люди, що категоризували один стиль музикування часто нездатні оцінити 
привабливість інших стилів музики. Людина, що не володіє категоріями розрізняння музичних ходів 
та інновацій в репі або джазі, може володіти категоріями, які проводять тонку грань в відтінках 
інших музичних стилів або мистецтв. 

Разом з тим, категоризація як необхідний елемент сприйняття світу має і проблематичні 
сторони. Когнітивний апарат людини реєструє тільки те, що категоризироване: кольори, об’єкти, 
стан. Решта випадає з сприйняття життя, тобто як би не існує для суб’єкта. Ф.В. Ніцше писав: «гнів, 
ненависть, любов, співчуття, пристрасть, радість, горе, – все це імена для позначення крайніх 
станів: середня і низька ступінь їх вислизає від нас, а тим часом вони-то і тчуть тонку павутину, 
складову і наш характер, і нашу долю. Ті крайні вибухи дуже часто рвуть павутину і становлять 
виняток. А тим часом вони можуть ввести спостерігача в оману, і не тільки спостерігача, вони 
вводять в оману і саму діючу людину».2 Людина, щоб відчути життя шукає ці стани, орієнтується 
на них, так як серединні стани не категоризуються. День здається порожнім, якщо в ньому «нічого 
не відбувається». Нічого – з того, що позначено в когнітивному апараті як випадок, подія. 

В рамках однієї свідомості кордони категорій рухливі. «Поняття – надзвичайно рухливі суті. 
Вони змінюються слідом за процесом пізнання, навіть тоді, коли пов’язані з ними слова ще 
зберігаються».3 Це може проходити непомітно для суб’єкта. Наприклад, для студента з плином часу 
змінюється категорія «викладач», для неофіта – категорія «Церква» і т.д. Поняття «війна» для 
призовника і ветерана стають майже омонімами. Це може вводити в оману при зіставленні 
світоглядних позицій з приводу взаємної згоди або незгоди в будь-яких пунктах. «Ця дивовижна 
здатність поняття змінюватися (можливо, немає нічого в світі настільки рухомого, як 
поняття), – пише Н. Гартман, – є не слабкістю його, а як раз його єдиною в своєму роді здатністю 
слідувати за процесом пізнання, що ніколи не зупиняється. Але вона в той же час є красномовним 
свідченням хиткості зв’язку між терміном і духовним змістом в понятті».4 В.І. Карасик пише про 
це як про «вивітрювання» знаку, продиктованого його динамічною природою. З посиланням 
на С.І. Карцевський він описує це як «як асиметричний дуалізм: що означає в знаку прагне до нових, 
що означуються (смислова варіативність), означається – до нових, що означають».5 

Світоглядні категорії і поняття амбівалентні в тому плані, що вони одночасно відкривають 
явища світу і обмежують їх. Ще Г. Шпет вважав, що «проблема вираження інтуїції (смислів) 
в поняттях – це стара тяжба номіналізму і реалізму».6 Наприклад, категорія «Бог» для багатьох 
віруючих і невіруючих служить обмежувачем їх духовного розвитку або зовсім табується релігійний 
досвід. Створені одного разу певні поняття згодом можуть виступити обмежувачем його розкритті 
надалі. «Поняття як засобу пізнання виступають певними, тобто, отже, обмеженими, – і це 

                                                      
1 Теслинов, А. (2009). Концептуальное проектирование сложных решений. СПб: Питер, 121. 
2 Ницше, Ф. (2015). Утренняя заря, или Мысли о моральных предрассудках. Москва: Азбука, 98. 
3 Теслинов, А. (2009). Концептуальное проектирование сложных решений. СПб: Питер, 119. 
4 Гартман, Н. (2004). Эстетика. Киев: Ника-Центр, 120. 
5 Карасик, В.И. (2012). Лингвосемиотическое моделирование ценностей. Политическая лингвистика, 1 (39), 
46. 
6 Шпет, Г. (2005). Мысль и Слово. Избранные труды. Москва: РОСПЭН, 117. 
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не випадковість, яка не тимчасовий недолік, а це є єдиний і необхідний спосіб зробити поняття" 
логічним «поняттям».1 

Те, що потрапляє в різні категорії, може не мати настільки ж великої різниці, яку вони мають 
в категоризувати вигляді. Наприклад, жорстке розділення в релігійному світі на православних і 
католиків майже як антиподів не витримує дослідного аналізу. Навпаки: розбіжності між цими 
групами можуть знаходиться в області, що не артикулюється. В протилежному випадку створюється 
можливість непорозуміння коли два об’єкти потрапляють в одну категорію, від суб’єкта мислення 
вислизає різниця, яка є відмінністю, яка з’являється при іншому критерії категоризації. Наприклад, 
євангельські християни баптисти (ЄХБ) проводять велику відмінність між західним баптизмом і 
вітчизняним, чого майже ніколи не роблять їх православні критики. Або, наприклад, в категоризації 
вимовлених звуків фіни не відрізняють «б» і «п» і однаково вимовляють англійські «bear» (ведмідь) 
і «pear» (груша) як [bɛə]. Цей афект спостерігається на кордоні багатьох мовних груп. 

Нарешті, категоризація впливає на мову опису подій і феноменів світу. Наприклад, побутова 
категоризація події – ми спілкуємося біля вогнища; психологічна категоризація – ми 
самореалізуємося; біологічна категоризація – реалізується соціальний аспект процесу статевого 
відбору; релігійна категоризація – ми разом, ми – тіло Христове (1 Кор. 12,27). 

Таким чином, в рамках свого дискурсу кожна мова цілком вміщає в себе все, що відбувається. 
В результаті, ми не бачимо всієї картини в цілому, а розглядаємо її в межах свого набору категорій. 

У цій ситуації максимізується становище інтерпретатора. Наприклад, психолог має достатній 
арсенал категорій для того, щоб пояснити всяке поводження людини дитячими травмами, 
оперантним навчанням, стимул-реакцією, рефлексологією, лібідозністью, гештальтами і т.д. 
в залежності від того, з якою школою психології він себе ідентифікує. Тобто інтерпретатор не 
просто коментує, а категоризує світ для слухача, і, таким чином, творить його. Те ж саме робить 
мудрець, філософ, релігійний проповідник або культурна традиція в цілому як сплав всіх цих 
джерел. 

У цьому ключі найбільш толерантною є модель «множинної ідентичності»: наскільки складно 
індивід мислить про себе в цьому світі, наскільки з великою кількістю груп він себе ідентифікує, 
настільки більше він може бути лояльним до оточуючих.2 

Паралельно з деталізацією окремих положень картини світу відбувається і індивідуальна 
самокатегоризація – людина позначає зміст своєї свідомості. В даному процесі більш явно, ніж 
в інших випадках виявляється мовна обмеженість нашої самосвідомості. Індивід в інтроспективному 
аналізі свого внутрішнього світу обмежується використанням загальних категорій. Методологічно 
неприпустимо запитувати у соціуму: який зміст моїх ментальних станів? Так як соціальна мовна 
конвенція про стани принципово грубіше особистого досвіду кожної людини. 

Тепер від приватного моменту значення категорії як семіотичної одиниці звернемося 
до загальних принципів моделювання індивідуальної та соціальної картини світу. 

Епістемологічна когнітивна карта античності, Середньовіччя і навіть Нового часу володіла 
такою характеристикою, якої вже майже немає в сучасному просторі мислення. Система мислення і 
визначеність категоріального апарату попередніх епох робила можливим виявлення конкурентних 
критеріїв істинності, святості, гріховності, краси і потворності всіх феноменів цього світу. Так, 
наприклад, в будь-якому селі і місті не представляло гносеологічних труднощів визначити першу 
красуню, єретика або переможця в публічному диспуті. Така ситуація можлива тільки в тій 
парадигмі, яка встановила відносну точність в термінах, категоріях і інших знаках когнітивної 
нормативності. Ми можемо охарактеризувати античність і середньовічну Європу як цілісні смислові 
континууми. Дані епохи при всій різниці теологічних, космологічних і філософських поглядів мали 
монохромну семіотичну систему, яка виключала протилежні або суперечливі судження про одне й 
те ж в рамках однієї культури. Формальні опоненти перебували в ситуації пошуку підстав своїх 
суджень, і кількість цих підстав було обчислюваним і обмеженим. Це і робило можливою перемогу 
в філософській або богословській суперечці. 
                                                      
1 Там же. 
2 Краснопольская, А.П. (2015). Становление множественной идентичности и принципы коммуникативной 
рациональности. Вестник Московского государственного университета культуры и искусств, no. 5 (67),  
109-116. DOI: <https://cyberleninka.ru/article/n/stanovlenie-mnozhestvennoy-identichnosti-i-printsipy-
kommunikativnoy-ratsionalnosti>. (2018, Листопад, 29). 
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Однак починаючи з часу географічних відкриттів положення загальновизнаних категорій стає 
все більш непевним. Якщо в попередні епохи правота переможця в суперечці була майже очевидним 
явищем, то століття освіти, а потім і ХIX століття зробило можливою аргументаційну рівність 
декількох світоглядних тверджень. В одному семіотичному полі стали вміщатися кілька однаково 
обґрунтованих систем думки: теїзм, атеїзм, деїзм, позитивізм і т.д. Це стало можливим не тому, що 
ослабла церковно-державна репресивна система. Мисляча релігійна спільнота все з бильшими 
труднощами знаходила єдине вірне судження з того чи іншого питання. Лібералізм Відродження 
багато в чому виходив з папського двору (наприклад, відомий меценат мистецтва папа Юлій II). 
Церковні спікери і теологи все рідше виносять остаточні судження про єретиків і єресіархів, 
дробляться богословські школи, чернечі ордени, з’являються нові напрямки та стилі 
богословствування. Останнє особливо проявилося в ХХ столітті, в якому останнім 
ідеологічним оплотом єдиної правильної точки зору залишалася наука. Але наукова епістемологія 
в особі Т. Куна відкрила парадигмальні світи, в особі К. Поппера та І. Лакатоса – конкуренцію і 
співіснування епістемологічних просторів логіки наукових досліджень. В особі С. Тулміна 
умовність універсальної теорії аргументації і доказовості, а в особі П. Фейєрабенда потрясла 
ХХ століття «епістемологічним анархізмом».1 Розвиток практичних напрямків філософії, а особливо 
психології в ХХ столітті, розкрило цю гучну тезу П. Фейєрабенда якнайкраще. «Все працює» 
на практиці і все сходиться в теорії кожної з десятка шкіл психології. Біхейвіорізм, психоаналіз, 
логотерапія, гештальт-терапія, індивідуальна, аналітична, екзистенційна, гуманістична, системно-
векторна психологія, і т.д. – усі вони реалізуються на практиці як когерентні, рятівні, корисні і 
затребувані для своєї цільової аудиторії. Те ж саме відноситься і до релігійних напрямків і практик. 
Кожна секта, традиційне і новий релігійний рух може представляти на соціальний ринок свій 
смисловий континуум, в якому всі докази валентні і респектабельні, всі практики «працюють». 
Якими б дикими і ненауковими не здавалися теорії і практики маргінальних і популярних рухів, це 
не применшує того факту, що в рамках їх семіотичного поля все постає задовільним. Тоді як поза 
цими рамками (тобто для аудиторії, що знаходиться в іншому семіотичному світі) все ті ж тез 
не здаються хоч скільки-небудь переконливими, а практичні рекомендації – ефективними. 
Наприклад, так звана «Церква Ісуса Христа святих останніх днів» (мормони) або іудео-християнська 
корпорація «Свідки Єгови» налічують мільйони прихильників. Величезна кількість щирих 
прихильників знімає аргумент «це працює!» як валентний і нівелює ситуацію до загальної рівності 
підстав свого світогляду. Послідовники гештальт-терапії, психоаналізу, астрології і релігії Вуду, що 
мають популярність у багатьох країнах, як і інші напрямки філософської думки і психотехнік також 
вміщуються в семіотичне поле сучасних категорій. У всіх все успішно «працює» і 
«обґрунтовується», але при спільному погляді на дане співвідношення картин світу, всі вони 
виявляються тільки модусами семіотичного моделювання реальності. Це подібно до того, як 
з деталей одного конструктора можна скласти безліч моделей так, що при розгляді кожної моделі 
окремо буде створюватися враження, що ці деталі належать саме цій конструкції, і використовувати 
її для інших цілей було б «неправильно». 

Звичайно, різні картини світу ведуть конкурентну полеміку між собою і абсолютно успішно 
спростовують теоретичні та практичні положення своїх опонентів в континуумі своїх власних 
світоглядних посилок, тобто в своєму категоріальному світі. Але це не можна назвати повноцінною 
дискусією, воно являє собою внутрішній захист кожної з систем окремо. З точки зору 
структуралізму, це – настільки ж аналогічна дія світоглядних систем, як і їх створення. Причина 
неймовірно низької ефективності світоглядних дискусій полягає у високому ступені задовільності 
семіотичних моделей, їх структурної рівності та інваріантності фундаментальних посилок. Це 
призводить до того, що навіть при конструктивній дискусії світоглядів вона перетворюється 
в дискусію про мову, знаки та категорії. 

Розширення семіотичного простору стало можливим за рахунок накопичення різнорідних 
авторитетних суджень, існуючих самих по собі в філософській думці як деяких вільних 
смислових одиниць. Найцінніші філософеми і судження, що з’являлися в доступній для огляду 
історії філософії, не зникають з поля зору сучасних мислителів, навіть якщо вони 

                                                      
1 Фейерабенд, П. (2018). Против метода. Очерк анархистской теории познания. FAQ по реальности. 
<http://realfaq.ru/uploads/epistemologicheskij-anarhizm/txt03.htm > (2018, листопада, 29). 
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не погоджуються з думками сучасників і попередників. Філософія Баруха Спінози і Джорджа 
Берклі може не знайти сьогодні прямих послідовників, але їх філософські конструкції запущені 
в світову думку як допустимі категорії, як можливі судження. Таких думок накопичилося досить 
багато, і вони дуже різнорідні в джерелах своєї авторитетності: релігія, наука, філософія, 
життєва мудрість, і т.п. 

Також і сучасна культура збагачена безліччу відсилань і зв’язків між епохами, 
філософемами, світоглядами. Ситуація, семіотичного моделювання, виявлена бурхливим 
розвитком шкіл думки повинна бути проаналізована нами як новий параметр епістемологічного 
простору. ХХ століття продемонструвало можливість користуватися напрацюваннями попередніх 
поколінь, що сформувалися семіотичними одиницями культури і мислення для того, щоб будувати 
свою модель світу. Цих суперечливих моделей світу може бути безліч, і майже всі вони можуть 
знайти своє обґрунтування в широкому полі сучасних соціальних смислових знаків. Свобода 
регулювання «друзів» в соціальних мережах є хорошою ілюстрацією загального положення 
свободи створення власної семіотичної реальності. При цьому кожен з адептів тієї чи іншої моделі 
не тільки не зустрічає дієвих заперечень своїй картині світу, а й щодня засвідчується в її 
теоретичній і практичній істинності. Не може існувати і фактів, які б їй суперечили, так як вона 
фіксує і формує свої власні факти. Більш того, за свідченням відомого американського психіатра 
Томаса Саса , людина може вигадати собі почуття і переживати його, вигадати собі хворобу і 
хворіти на неї.1 Американський філософ науки Пол Фейєрабенд в середині ХХ століття просував 
ідею епістемологічної необхідності двох принципів: так званого принципу «проліферації» і 
принципу «неспівмірності». Проліферація стимулює винахід і розмноження різноманітності 
теорій і концепцій, несумісних з домінуючими теоріями. Тобто саме те, що вже мало місце 
в області психології, але тоді ще оцінювалося негативно. П. Фейєрабенд практично пропонував 
дати свободу розробки своїх власних концепцій для самого широкого кола професійних вчених і 
любителів, хоч би абсурдними і дикими вони не здавалися. Від репресій з боку наукового 
співтовариства їх повинен був захищати постульований «принцип неспівмірності». В ньому було 
зазначено, що теорії неможливо якісно порівнювати одину з одною через відсутність генеральної 
метаконцепціі . 

Прагнення до єдиного нормативного формату семіотичної реальності (парадигмального 
тоталітаризму) позбавить нас важливого свідоцтва про те, що інші моделі світоуявлення доставляє 
не менше задоволення, і в своєму континуумі можуть бути також засвідчені, ніж наші власні. 
П. Фейєрабенд про це писав так: «Гіпотези, що суперечать підтвердженим теоріям, доставляють 
нам свідоцтва, що не можуть бути отримані ніяким іншим способом ».2 

У цьому контексті співвіднесення світоглядних позицій між собою втрачає класичну 
опозиційність. Світогляд «А» в ситуації можливості безлічі семіотичних моделей не має шансів 
виштовхнути світогляд «Б» за рамки нормативної правоти, здорового глузду або соціальної 
прийнятності, як це було в Середні століття або Новий час. Воно виштовхує його лише зі свого 
власного смислового і знакового континууму, тобто повертає ситуацію на вихідну точку 
дискусії, коли обидва семіотичних простори співіснують в рамках одного великого 
категоріального світу . 

Розмірковуючи про плюральність семіотичного моделювання в термінах особистісної 
ідентифікації М.В. Тлостанова підкреслює: «Зрушення у напрямку до прикордонної множинної 
ідентичності означає і необхідність навчитися забувати все те, чого нас вчили колись, звільнятися 
від тих розумових програм, які були нав’язані нам освітою, культурою, середовищем, яка відмічена 
повсюдно імперським розумом».3 Виходячи з вищесказаного, ми можемо зробити прогноз про 
загальне ослаблення конкуренції світоглядів, градусі їх взаємної критики та принциповості їх 
дискусій. Можливість обговорюваного моделювання вливає нову мотивацію в антропологічні 
дослідження сприйняття світу. 

                                                      
1 Сас, Т. (2010). Миф душевной болезни. Москва: Академический Проект, 119. 
2 Фейерабенд, П. (2018). Против метода. Очерк анархистской теории познания. FAQ по реальности. 
<http://realfaq.ru/uploads/epistemologicheskij-anarhizm/txt03.htm > (2018, листопада, 29). 
3 Тлостанова, М.В. (2010). Человек в поисках идентичности. Вопросы социальной теории: научный альманах, 
IV, 216. DOI: <https://iphras.ru/uplfile/root/biblio/vst/2010/10.pdf>. (2018, листопад, 29). 
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ФІЛОСОФІЯ ЖИТТЯ М.МЕТЕРЛІНКА  
У СВІТЛІ ХРИСТИЯНСЬКОГО СВІТОВІДЧУТТЯ 
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LIFE PHILOSOPHY OF M. MAETERLINCK THROUGH 
CHRISTIAN WORLD OUTLOOK (IN PHILOSOPHICAL  
ESSAY «THE TREASURE OF THE HUMBLE») 

The author  justified,  that  in  the artistic paradigm of M. Maeterlinck the main role belonged to 
the mystical  element,  through which  the  implicit  religiosity  of  Belgian  playwright‐philosopher, 
non‐recognized  by  himself,  was  realized.  Philosophical  and  cultural  analysis  of  philosophical‐
antropologicаl  grounds  of  Maeterlinck’s  artistic  creative  work,  in  which  evolution  a  leading 
tendency was, on the one hand, increasing the importance of optimistic and moral component 
and, on the other hand, "accumulating"  (or  releasing)  the axiological capacity of his concealed 
religiosity  was  carried  out.  It  is  proved,  that  the  dialectics  of  aesthetic  category  "the  Tragic" 
dominates  and  the  category  "the  Beautiful"  clearly  expands  (but  most  vividly –  in  "nature‐
philosophical" works,  ‐expressing  philosophical  and  anthropological  position of  a  thinker).  The 
Tragic  in  his  playwriting  is  a  kind  of  counterpoint,  which  is  set  by  the  theme  of  death  and  is 
connected  with  the  mystical,  which  is  not  sounded,  the  unexpressed  in  a  Word,  irrational, 
dominating over man. There are Christian senses  in many Maeterlinck’s works:  features of the 
famous characters of The Holy Scriptures are guessed  in heroes of his plays, biblical allegories 
are  symbolically  represented  in  the  plots  of  his  works.  For  the  first  time,  ethical‐aesthetic 
paradigm of Maeterlinck was analyzed  in  the context of  the Orthodox  tradition of hesychasm: 
functional‐structural similarities and differences between Maeterlinck’s "activity silence" and the 
principle of silence in hesychasm were identified. It is shown that in general in the evolution of 
Maeterlinck as a playwriter and philosopher the logic of his life’s philosophy is clearly exuded: he 
moves  from the definition of  internal  tragedy and  the mystical  basis of existence  towards  the 
ethical  conclusions,  the  proclamation  of  the  mystical  morality,  when  a  tragedy  of  fate  is 
overcome by wisdom, that is invested in a human and infinitely improved. 
Keywords: symbolism, evolution, the tragic, the mystical, death, silence, soul, love, the beautiful, 
the religious, fate, wisdom, God. 

Предметом дослідження даної статті є філософія життя М.Метерлінка. Мета нашої статті: 
розкрити зміст філософії життя у творчості М.Метерлінка та виявити християнські символи у його 
творах. 

Моріс Метерлінк (Maeterlinck, Mourice Polydore Marie Bernard) (1862 – 1949), бельгійський 
драматург і філософ, творець «нової драми» і «драми сугестії», лауреат Нобелівської премії по 
літературі 1911 року, належить до того покоління європейської інтелігенції, чия творчість багато 
в чому створювала «дух епохи порубіжжя» XIX–XX ст. 

Філософія життя – напрям західної філософської думки кінця XIX – початку XX ст, 
провісником якого вважають А. Шопенгауера і до якого відносять Ф. Ніцше, В. Дільтея, 
А. Бергсона, О. Шпенглера, Р. Зіммеля, Л. Клагеса та ін. Як свідчить назва, на перший план 
висуваються поняття і принцип життя. Відмінність від традиційної філософської думки полягає 
в тому, що через поняття життя її послідовники прагнуть рішуче відмежуватися від класичної 
філософії, її світосприйняття: культу розуму і науки, «у жертву» яким була принесене саме життя – 
життя природи і людини. 
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Філософія життя зробила помітний внесок у дослідження свідомого і несвідомого, у вивчення 
таких елементів духовно-психічного життя, як інтуїція, пам’ять. Як і фрейдизм, філософія життя 
викликала інтерес до вивчення позараціонального, несвідомого, такого, що не піддається 
вербалізації, не лише у філософів і психологів, але й у діячів мистецтва – літераторів, драматургів, 
художників. Дослідження несвідомого і «психічної енергії» набуло подальшого розвитку в художніх 
методах сюрреалізму, екзистенціалізму, у психоаналізі В. Райха, А. Маслоу, Е. Фромма, К.-Г. Юнга 
та ін. 

Метерлінківську «теорію мовчання», що визрівала в символіко-смисловій наповненості п’єс 
усього раннього періоду і відрефлексовану драматургом у «Скарбі покірливих» (глава «Мовчання), 
можна вважати специфічною, антропологічно орієнтованою аналогією філософії життя 1. 

Наприкінці XIX ст. у літературі слову почали приділяти менше уваги, виникло поклоніння 
протилежному началу – у культ вивели мовчання, намагаючись подолати ординарність і 
прямолінійну однозначність слів. 

Сам Метерлінк, вкрай неговіркий за натурою, любив мовчання. І Ж. Аррі писав, що Метерлінк 
дивував тих, що оточують «німотою свого красномовства»2 [20, с. 14]. Інший дослідник творчості 
М. Метерлінка, Ежен Бе, дійшов висновку, що мовчазність М. Метерлінка випливає з його 
фламандського походження. Можливо, і професію адвоката він покинув унаслідок того, що 
не любив багато говорити. 

Оригінальність концепції статичного театру спричинила виникнення найважливішого 
конструктивного елемента в драмах М. Метерлінка – мотиву мовчання, який можна розглядати 
з кількох позицій. З одного боку, мовчання – знак присутності невідомих людині сил, символ часу, 
що безжалісно біжить і веде до неминучої смерті. З іншого боку, у мовчанні відбувається 
безпосереднє спілкування душ, зароджується глибоке почуття любові. У М. Метерлінка 
«внутрішній стан душі передає мовчання, що “говорить”. 

Мотив пасивного мовчання як складовий елемент теми смерті в ранніх п’єсах, переходить 
у мотив діяльнісного мовчання і є головним у філософії оптимізму, філософії життя. Мовчання стає 
невід’ємною частиною глибокого внутрішнього життя людської душі. Із мотиву мовчання 
переростає в цілу науку, яка допомагає людині вирости етично і, нарешті, скинути з себе ланцюги 
Смерті. 

За допомогою мовчання М. Метерлінк хоче передати «невимовне». М. Метерлінк не довіряв 
слову, вважаючи, що люди здійснюють помилку, намагаючись відтворити стан своєї душі словами. 

«Скарб покірливих» (1896; есе складається з тринадцяти глав) – Заголовок цього есе – 
визнання християнського догмата «блаженні вбогі духом», зміст – пристрасне звеличення 
душевного життя3. Есе відкриває глава «Мовчання», де Метерлінк виклав свою концепцію 
мовчання і тиші, почавши так: «Мовчання – та стихія, в якій утворюються великі справи, щоб 
виникнути нарешті здійсненими і величними у світлі життя, над яким вони покликані 
володарювати»4. 

Метерлінк говорить про те мовчання, яке захищає людину від зовнішнього шуму. Слово, 
на його думку, заглушає і пригнічує думку, але він говорить про людське слово. Метерлінк цілком 
підтримує формулювання народної мудрості: «слово – срібло, мовчання – золото; або ж ще краще: 
слово – дитя часу, мовчання – вічності»5. Найважливіше можна сказати один одному без слів: 
«Тільки-но ми починаємо говорити, таємний голос попереджає нас, що десь зачинилися 
божественні двері»; «Справжнє життя, єдине, таке, що залишає який-небудь слід, виткане 
з мовчання»6. Письменник вважає, що лише в бездіяльній тиші ми можемо прислухатися до самих 
себе, до свого мовчазного «я». Мовчання в М. Метерлінка – динаміка, а слово – статика. 

Людина відчуває страх перед мовчанням, якщо це самотнє мовчання або мовчання натовпу, – 
тоді воно – нестерпний тягар. Тут письменник має на увазі пасивне, спляче мовчання; він говорить, 
                                                      
1 Андреев, Л.Г. (1967). Сто лет бельгийской литературы. Москва: Издательство Московского университета. 
2 Метерлинк, М. (1911). Полное собрание сочинений: в 6 т. Москва: Изд-во В. М. Саблина, 3, 14. 
3 Гейне, А., Метерлинк, М. (1912). Биография-характеристика. Санкт-Петербург: Изд-во Акц. Общ. Типогр. 
Дела, 27 
4 Метерлинк, М. (1911). Полное собрание сочинений: в 6 т. Москва: Изд-во В. М. Саблина, 3, 9. 
5 Метерлинк, М. (1911). Полное собрание сочинений: в 6 т. Москва: Изд-во В. М. Саблина, 3, 9. 
6 Там само, 10, 26. 
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що існували століття, коли душа спала. Але, з іншого боку, він стверджує: якщо людина 
не навчилася мовчати, то «в душі її немає особистості». Тут М. Метерілінк має на увазі діяльнісне 
мовчання як засіб спілкування. Мовчання викликає аромат любові.. 

Люди, що думають і працюють у тиші, – сіль землі. Мова містиків – мова без слів. Мовчання – 
це мистецтво, яким треба оволодіти, щоб навчитися вступати в «нечутний», внутрішній діалог один 
з одним. У мовчанні відбувається духовне звільнення, починається пробудження душі від сну. 
М. Метерлінк говорить, що на таке мовчання здатні лише покірливі духом, воно – їхній скарб. І тут 
позиція Метерлінка аналогічна християнському погляду: мовчання як мова спілкування можливо 
лише між покірливими і покірливими (Ісус в Євангелії сказав, поглянувши на своїх учнів: 
«…блаженні вбогі духом, бо ваше є Царство Боже»1. 

М. Метерлінк уважає, якщо ви не добрі, то це обов’язково відкриється. «Удайте святого, 
мученика, героя, – дитина, що зустріла вас, не відповість вам поглядом, якого чекаєте ви, якщо ви 
таїте в собі злу думку, несправедливість і сльози ближнього. Сто років тому її душа, мабуть, 
пройшла б безтурботно повз вашу»2. Письменник говорить, що залишається чекати і сподіватися, 
що люди стануть ближчими одне одному: «Чекатимемо в мовчанні, можливо, ми незабаром 
розрізнимо “шепіт богів”»3. Мислитель у своєму вченні про діяльнісне мовчання закликає нас 
зосередитися на внутрішньому житті душі, відрікшись від пристрастей світу4. Таке мовчання навчає 
нас любити і ближнього, і самого себе. Цього ж нас навчає і християнська віра. 

Для віруючої людини мовчання, як байдужість до пристрастей світу цього, веде 
до внутрішнього спокою, до порятунку душі. Це мовчання досягається за допомогою Ісусової 
молитви: «Господи, Ісусе Христе, Сине Божий, помилуй мене». У православ’ї релігійно-
філософське вчення про мовчання, створене візантійським богословом Григорієм Паламою 
в XIV ст., називається «ісихазм» (від давньогрец. іσіχία – спокій, тиша, самота)5. Практика 
ісихазму – перебування душі в мовчазній самоті, у посту, у причасті Святих Христових Таємниць і 
в постійній молитві до Бога, – поступово відкриває душі людини дверей у Царство Небесне6. 

У християнстві завжди дотримувалися традицій містицизму, куди належить і ісихазм. Ісихазм 
був школою практичної християнської антропології для різних етносів у всьому світі. Сьогодні 
ісихазм особливо розвинений у Греції, Росії та в інших регіонах християнського світу. Символічним 
центром ісихазму залишається Афон, у монастирях якого існує ця духовна практика. Відомі імена 
тих, що працювали в Ісусовій молитві на Афоні: преподобний Никифор, св. Феодосій, св. Арсеній, 
св. Павло Латрійський, св. Савва, св. Агапон. Знане ім’я старця Іосифа Ісихаста7. 

Великий інтерес до цього містичного учення виявляли св. преп. Сергій Радонезький-
чудотворец, св. преп. Серафим Саровський, а також Ніл Сорський8. Д. Лихачов пише, що як 
на Заході, в середньовіччі, так і в Давній Русі особливо поціновувалися монастирські сади. Російські 
святі, засновники монастирів, обирали місця для майбутньої обителі серед дикої природи. Справу 
Ніла Сорського наприкінці XVIII – початку ХIХ ст. продовжив преп. Паїсій Величковський – 
хрещений батько традиції ісихазму в Молдові, що створив «Добротолюбіє» і «Оптинський рух», 
з яким пов’язують його ім’я, пізніше – прп. Лев Оптинський і прп. Макарій і Амвросій Оптинські, 
ідеї яких неабияк вплинули на творчість М. Гоголя та Ф. Достоєвського9. 

У свою чергу, творчість Ф. Достоєвського вплинула на становлення світогляду Ф. Ніцше, який 
переклав деякі твори великого російського письменника. 

                                                      
1 Библия (2002). Книги Ветхого и Нового Завета, Лк. Москва: Российское библейское общество, 6, 20. 
2 Метерлинк, М. (1911). Полное собрание сочинений: в 6 т. Москва: Изд-во В. М. Саблина, 3. 22. 
3 Там само, 23. 
4 Чернигова, Т.Л. (2012). Концепция «деятельного молчания» в эстетике М. Метерлинка и православном 
исихазме. Курск. 
5 Палама, Г. (1995). Свт. Триады в защиту священно-безмолствующих. Москва: Паломник. 
6 Хоружий, С.С. (1994). Исихазм как пространство философии. Вопросы философии, 9, 80-94. 
7 Рortal-Сredo.Ru (1987). Григорьев Дмитрий, прот.; Нил Сорский, преп.; Иосиф Волоцкий, преп. и русское 
старчество в связи с творчеством Ф. М. Достоевского и полемикой вокруг него <http://www.portal-
credo.ru/site/index.php?act=lib&id=1548> (2011, вересень, 23). 
8 Игумен Валаамского монастыря Харитон: сост. (1992). Умное делание о молитве Иисусовой: Сборник 
поучений Святых отцов и опытных её делателей. Москва: Изд-во Свято-Троицкой Сергиевой лавры. 
9 Лихачёв, Д.С. (1987). Избранные работы: В 3 т. Ленинград: Художественная литература, 3. 
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М. Метерлінк вивчав і праці Діонісія Ареопагіта, учня Апостола Павла, і твори Ф. Ніцше, 
який частково перейняв пафос ідей Ф. Достоєвського, що зазнав безперечного впливу ідей ісихазму. 
Це дозволяє визнати, що на формування поглядів і світоглядних відчуттів Метерлінка 
опосередковано впливали і настрої/уявлення ісихазму. А це означає, що світосприйняття цього 
митця можна визнати співзвучним ученню ісихазму – у тій мірі, в якій на нього вплинула творчість 
Ф. Достоєвського (що перейняв ідеї преп. Ніла Сорського, який відвідував обитель і батьківщину 
ісихазму – монастир Афонський) і Ф. Ніцше. Але, окрім співзвуччя, як подібності (і лише 
подібності), відзначимо і принципову відмінність позиції М. Метерлінка від позиції ісихастів, 
оскільки в М. Метерлінка «безмовно розмовляють» одна з одною людські душі. В ісихазмі ж 
мовчання – це «розумна робота», молитва, звернення до Бога, Ісусова молитва1. 

Отже, у «Скарбі покірливих» Метерлінк розвиває свою улюблену думку, що все важливе і 
велике в людському житті відбувається в тиші і мовчанні, що звичайні слова не можуть передати 
того, що відбувається в 

глибині людської душі, коли вона перебуває в діяльнісному мовчанні. Таким чином, 
за Метерлінком, діяльнісне мовчання – життя душі. Мова містиків – мова без слів. Тому, щось 
промовляючи, ми це профануємо. 

М. Метерлінк говорить про поблажливість до ворогів, про їх прощення, тому що смерть – 
велика примирниця, і коли вона приходить, то вже не виникає бажання мститися ворогові, оскільки 
смерть уже помстилася, і ця душа нічого вже нікому не винна, вона вища за всі її гріхи. «І, якщо я 
шкодую про щось, то не про те, що не можу, у свою чергу, завдати страждань, а, може, про те, що 
недостатньо любив або не пробачив раніше»2. Поза сумнівом, це може порівнюватися з принципом 
християнського світогляду, оскільки Господь сказав: «Не судіть, і вас не будуть судити; 
не засуджуйте, і не будете засуджені; прощайте і прощені будете»3. 

«І чи може людина гордитися своєю правотою у присутності ангела?»4 – запитує М. Метерлінк і 
продовжує, що потрібно бачити інших святими – очима Бога, який живе у твоїй душі. Преподобний 
Іустин Попович говорить: «Усяка Євангельська доброчесність у руках православного християнина 
стає пензлем, яким він пише у своїй душі ікону Христову, поки не напише її повністю. І якщо 
поглянеш у душу такої людини, то скажеш собі: справді, людина у своє тіло вклала ікону Христову, 
досягла вищого сенсу життя і збагатилася нескороминущим багатством»5. 

Філософ пише, що мудрість отримується лише в самопізнанні, а воно – в духовному житті 
душі. У главі «Рюїсбрек Дивний» ми разом із письменником занурюємося в чернечі, аскетичні 
роздуми, у містичне самозаглиблення Рюїсбрека. «Невідання дитяти поєднується в ньому 
з мудрістю воскреслого з мертвих»6. Рюїсбрек не володіє мистецтвом слова, він пише, що, завдяки 
інтуїції можна пізнати більше, ніж думкою. У книзі Рюїсбрека М. Метерлінк вбачає заклик «Пізнай 
самого себе»7, для того, щоб психологія людини злилася з психологією Бога. «Занурюйся в себе», – 
говорить апостол Павло своєму улюбленому учневі і наступникові по апостольству Тимофію8. 
Рюїсбрек говорить про внутрішній духовний зір, але «… кожна людина повинна стати прекрасною і 
божественною, щоб споглядати прекрасне і божественне»9. 

Метерлінк говорить, що, можливо, незрима доброта і є сенс життя людини, і ніщо не зможе 
розлучити дві душі, які одну мить «були разом добрі». 

У главі «Внутрішня краса» Метерлінк обстоює тезу про те, що краса душі – єдина її їжа: 
«Краса – це єдина мова наших душ»10. Він радить попросити поради в тих, хто умів любити і 

                                                      
1 Игумен Валаамского монастыря Харитон: сост. (1992). Умное делание о молитве Иисусовой: Сборник 
поучений Святых отцов и опытных её делателей. Москва: Изд-во Свято-Троицкой Сергиевой лавры. 
2 Метерлинк, М. (1911). Полное собрание сочинений: В 6 т. Москва: Изд-во В. М. Саблина, 3, 32. 
3 Библия (2002). Книги Ветхого и Нового Завета, Лк. Москва: Российское библейское общество, 6, 37. 
4 Метерлинк, М. (1911). Полное собрание сочинений: В 6 т. Москва: Изд-во В. М. Саблина, 3, 32. 
5 Иустин (Попович), прп. (2004). Философские пропасти. Москва: Издательский Совет Русской Православной 
Церкви, 229. 
6 Метерлинк, М. (1911). Полное собрание сочинений: В 6 т. Москва: Изд-во В. М. Саблина, 3, 44. 
7 Метерлинк, М. (1911). Полное собрание сочинений: В 6 т. Москва: Изд-во В. М. Саблина, 3, 47. 
8 Библия (2002). Книги Ветхого и Нового Завета, 1 Тим. Москва: Российское библейское общество, 4, 16. 
9 Метерлинк, М. (1911). Полное собрание сочинений: В 6 т. Москва: Изд-во В. М. Саблина, 3, 55. 
10 Там само, 117. 
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поклонятися, коли істина стукається в наші двері. На його думку, «божественне в інших ми 
знайдемо лише за умови, якщо спочатку покажемо їм божественне в самих собі»1. Найнещасніші не 
підозрюють, скільки невичерпних сил таїть у собі їхня душа. Таким чином, М. Метерлінк закликає 
до покаяння, подібно до того, як до покаяння закликає людей і Господь: «Яка користь людині, якщо 
вона придбає увесь світ, а душі своїй зашкодить? Або який викуп дасть людина за душу свою?»2. 
Наприкінці глави М. Метерлінк співає гімн любові, тому що в ній – краса душі. Він говорить, що 
треба любити так, щоб ця любов допомогла людині бути сліпою у дрібницях і втратити відчуття 
потворного, а бачити лише чистоту і невинність інших; нічого не приховувати; зло перетворювати 
на милосердя; не змішувати грішника з гріхом і ближнього підіймати на ту висоту, де вона не зможе 
грішити; «Любити так, це бути перед іншим таким, яким буваєш перед Богом. Любити так, це 
наблизитися так близько до Бога, що ангели заволодівають вами. Любити так, це прикрашати удвох 
одну і ту саму душу, яка стає, нарешті, єдиним ангелом. Любити так, це – звільнити свою душу і 
стати таким само прекрасним, як звільнена душа»3. На думку М. Метерлінка, справжня любов 
робить непотрібним минуле, а бачить лише невичерпне майбутнє «доброти без нещастя і сліз», – і 
тут ми бачимо справжнього християнина, оскільки напрошується порівняння цього гімну любові 
зі словами Апостола Павла: «Якщо я говорю мовами людськими й ангельськими, а любові не маю, 
то я – мідь дзвінка або кімвал звучний. Якщо маю дар пророкування, і знаю всі таємниці, і маю 
всяке пізнання і всю віру, так що можу і гори переставляти а не маю любові, – то я ніщо. І якщо я 
роздам увесь статок мій і віддам тіло моє на спалювання, а любові не маю, немає мені в тому жодної 
користі. Любов довго терпить, милосердствує, любов не заздрить, любов не вихваляється, 
не гордиться, не безчинствує, не шукає свого, не дратується, не мислить зла, не радіє неправді, а 
тішиться істиною; усе покриває, усьому вірить, усього сподівається, усе переносить. Любов ніколи 
не припиняється, хоча і пророкування припиняться, і мови замовкнуть, і знання скасується. А тепер 
перебувають ці три: віра, надія, любов; але любов із них більша»4. Поза сумнівами, головна, 
найцінніша для М. Метерлінка – любов. 

Отже, у «Скарбі покірливих» віруючий може віднайти заклики М. Метерлінка виховувати 
в собі християнські чесноти, які допоможуть вести духовне життя і наблизитися до божественного. 
Вони такі: 1) діяльнісне мовчання до пристрастей світу, співзвучне ученню ісихазму; 
2) самопізнання через прощення ворогів і любов до них, яка допоможе зрозуміти, що ворогів немає; 
3) упокорювання; 4) простота; 5) мудрість і доброта; 6) відсутність заздрості; 7) відсутність печалі; 
8) покаяння в гріхах; 9) прагнення наслідувати святих: бачити всіх святими; 10) уміння завжди 
пам’ятати про Бога, який завжди тебе бачить і чує; 11) виховання в собі безумовної любові – вищої 
чесноти, яка принесе душі довголчікувану свободу і зробить її красивою і здоровою. 
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space of Ukraine. It shows its complex and controversial nature, associated with the influence of 
several  factors.  The  historical  factors  of  the  religious  development  of  Ukrainian  society,  the 
influence  of  the  secular  ideology  of  the  Soviet  period,  global  trends  in  the  development  of 
religious consciousness  in the transition to the postmodern age, as well as the politicization of 
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state of religious consciousness. A prerequisite for the socio‐philosophical study of this  issue is 
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Релігійний простір сучасної України формувався протягом тривалого часу, включаючи в себе 
вплив багатьох чинників, різних культурно-історичних традицій, світських ідеологій. Порубіжний 
характер території істотно підсилив боротьбу різних духовних і культурних тенденцій, сфокусував 
їхні впливи, надавши їм ознак міжцивілізаційного зіткнення. Важливим елементом релігійного 
простору виступає релігійна свідомість як складова частина суспільної свідомості. 

Релігійна свідомість в історичному аспекті істотно впливала на перебіг процесів суспільного 
розвитку. Морально-етичні вимоги і норми, канонічні правила, культурні, соціальні і побутові 
традиції, асимільовані релігією, на різних історичних етапах або сприяли, або перешкоджали 
розвитку соціальних структур, міжкультурному спілкуванню та вирішенню загальнолюдських 
проблем. Зазначена проблематика стала об’єктом уваги суспільствознавчих наук, які досліджували 
її з погляду власної методології та предметного поля. Однак, незважаючи на те, що широке коло 
питань, пов’язаних із функціонуванням релігійної свідомості, знайшли своє відображення 
в науковій літературі, об’єктивна складність змістових характеристик та зовнішніх форм прояву 
релігійної свідомості в суспільстві, плюралізація дослідницьких підходів зумовлюють необхідність 
їх подальшого соціально-філософського осмислення в рамках характеристики духовного простору 
суспільства. Необхідною умовою для цього є використання таких методологічних засобів, які б 
поєднували в собі необхідність урахування певного способу життя та закономірностей формування 
суспільної свідомості. 

На наш погляд, сучасний стан релігійної свідомості в Україні зумовили такі чинники: 
історичні особливості релігійного розвитку українського суспільства, вплив світської ідеології 
радянського періоду, загальносвітові тенденції в розвитку релігійної свідомості у перехідну 
до постмодерну епоху, а також політизація релігійної сфери. Вивчення їх впливу на формування 
релігійної свідомості як складової релігійного простору в Україні дозволить суттєво поглибити 
наукове розуміння особливостей її сучасного стану та подальших тенденцій розвитку. 

Суперечливе поєднання секулярних та регенераційних явищ у сучасному релігійному 
просторі у сучасному світі показує складність та нелінійний характер їх перебігу. Тому 
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секуляризаційні процеси необхідно оцінювати диференційовано стосовно окремих елементів 
релігійної сфери і розглядати їх тільки як тенденцію у формі відокремлення світських сфер від 
релігійних інституцій і норм, як занепад релігійних вірувань і практик та як локалізацію релігії 
переважно у сфері приватного життя. 

У свою чергу модернізаційні процеси в структурі релігійної свідомості залежать від кількох 
важливих чинників. Це, передусім, базові особливості релігії як форми суспільної свідомості, 
особливості структури і функціонування теоретичного та буденного рівнів релігійної свідомості, 
на чому ґрунтується відмінність способів їх взаємодії із соціокультурними трансформаціями, а 
також конфесійні ознаки в догматичних положеннях. При цьому, модерністські тенденції в сучасній 
релігійній свідомості поєднуються з консервативними та архаїчними. Серед них основним, базовим 
чинником, який зумовив механізм та загальний характер трансформацій у структурі суспільної 
свідомості, виступає, на наш погляд, феномен науково-технічної революції та її глобальних 
наслідків. 

Соціокультурні наслідки науково-технічної революції та їх вплив на трансформацію 
релігійної свідомості проявляються у процесах переорієнтації релігійної свідомості від 
теоцентричного до антропоцентричного спрямування внаслідок секуляризаційних процесів. Це 
відбувається у формі деритуалізації, демістифікації та десакралізації релігійної свідомості, 
формування її аморфних та універсалістсько-космополітичних моделей. 

Розглядаючи ситуацію Нового часу, М. Хайдеггер одне з явищ цього періоду характеризує як 
знебожнення. Останнє не зводиться до простого усунення сакрального та грубого атеїзму, а являє 
собою подвійний процес. «З одного боку, картина світу розхристиянізовується, оскільки вводяться 
нові засади світу в ролі безкінечного, безумовного та абсолютного, з другого боку, відбувається 
перетлумачення християнства на відповідний світогляд. Тому знебожнення є станом принципової 
невирішеності щодо Бога і богів, проте воно не виключає релігійності, а завдяки цьому ставлення 
до богів уперше тільки й перетворюється на релігійне переживання». 1 Натомість, спостерігається 
поширення певних форм космоцентризму в поєднанні з егоцентричним переживанням людини 
за власну долю в невідомих цілях цього світу. Такі процеси здатні в майбутньому істотним чином 
трансформувати як суспільне становище релігійних інституцій, структуру релігійних общин, так і 
зміст вірувань, релігійної свідомості. Так, на думку К. Ранера, основними рисами майбутнього 
християнства мають стати екзистенційність та антропологічна спрямованість до людського суб’єкта, 
що зумовить практично-службовий характер релігії, її плюралістичність та екуменічність, а сама 
церква опиниться в становищі діаспори в дезінтегрованому соціумі.2 

Важливу роль у трансформації релігійної свідомості сучасності відіграють також тісно 
пов’язані із науково-технічним прогресом та індустріалізацією, процеси урбанізації суспільства, що 
сприяє поширенню специфічної урбаністичної культури. Місто трансформувало традиції, істотно 
віддалило людину від природи, вмістивши її у світ штучного середовища, спричинило анонімність 
та нетривалість комунікативних контактів, що сприяло трансформації традиційних моральних норм 
і санкцій та зумовило зменшення ролі традиційних релігій. З формуванням такого «технополісу» 
із секуляризованою, деміфологізованою і десакралізованою свідомістю пов’язує процеси 
в релігійній свідомості Г. Кокс. На його думку, цей технополіс не антиклерикальний та 
неантирелігійний, а віротерпимий та ідейно плюралістичний, прагматичний й атеїстичний: «В епоху 
секуляризованого міста політика замінює метафізику в ролі мови теології… Світська розмова про 
Бога – це божественна розмова про світ… Бог хоче, щоб люди цікавилися не ним, а своїми 
побратимами». 3 Тобто, сучасне індустріалізоване місто формує секулярно-інтернаціоналізований 
варіант масової свідомості і, відповідно, спосіб життя, морально-психологічну атмосферу та ціннісні 
орієнтації, автономні від впливу традиційної релігії та церкви, хоча, при цьому сфера релігійної 
свідомості не залишається поза суспільними процесами. Тому внаслідок дії багатьох чинників 
внутрішнього та світового масштабу в релігійній сфері об’єктивно складаються передумови для 
появи релігійних інтерпретацій нових явищ світового соціокультурного процесу та поширення 
нетрадиційних релігій. 
                                                      
1 Хайдеггер, М. (1993). Время и бытие. Статьи и выступления. Москва: Республика, 42. 
2 Минкявичюс, Я.В. (1979). Научно-техническая революция и кризис религии в капиталистическом обществе . 
Религия в век научно-технической революции. Москва: Политиздат, 5-44. 
3 Там само, 23. 
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З трансформацією сучасної релігійної свідомості пов’язані також зміни традиційних 
сімейних структур та відносин, де всі важелі регулювання раніше належали релігії і церкві, а 
також формування раціоналізованої та секуляризованої системи організації праці на основі 
сучасної техніки. На практиці це сприяло десакралізації процесу праці, координації та 
автоматизації діяльності людини, створенню мобільної атмосфери життя. Як вважає 
В. Полікарпов, процес індустріалізації, що прискорився в другій половині ХХ століття, 
зруйнувавши звичаї, пов’язані зі старими формами виробництва, змінивши звички споживання, 
відірвавши трудівників від їх ґрунту, сприяв релятивізації культури як середовища. Тому сьогодні 
інформація і різноманітність способів її передачі сприяють посиленню абстрактної раціоналізації 
колективного життя в цілому. Усе це призвело до «створення досить ефективного світу думок – 
нової фігури культури як горизонту».1 

У будь-якому суспільстві існує спадковість інститутів у вигляді організованих форм 
колективного життя, що утворилися зі звичаїв, навичок та колективної пам’яті поколінь. 
Повільність їх змін в архаїчних типах суспільств замінилася динамізмом. Процес програмування 
інституціоналізації культурних змін, що розпочався ще в минулі сторіччя, істотно прискорився. 
Наука, мистецтво, релігія та інші форми людської діяльності перетворюються на індустрію, 
механізм розвитку якої ховається від його творців. На зміну повільним процесам інституціоналізації 
минулого, коли в людей було відчуття певної стабільності культурного середовища, прийшло її 
виробництво. Саме тому для сучасної духовної сфери, втягнутої у виробництво завдяки 
розширеному колу інституціоналізації та програмування, характерним стає горизонт видовища. 
Основними рисами його виступають рухливість, споглядальність без внутрішнього проникнення 
в сутність явищ, необхідність існування інституту професійного посередництва, менеджменту між 
культурою як середовищем та культурою як горизонтом. Так, рухливість горизонту видовища 
полягає у швидкому виникненні та зникненні подій, проектів і моделей. Щоб вони мали певну 
сталість і про них можна було сформулювати чітке уявлення, виходячи із власних намірів і всього 
життя, їм потрібна точка опори в середовищі. Однак у середовищі людини, яке стає все більш 
відносним, цій людині залишається лише спектакулярне споглядання цієї відносності. Уперше 
в історії сформувалася культура, що складається з несталих моделей поведінки, що зводиться 
до техніки дій, знання, тлумачення, товарного виробництва звичаїв та ідеалів. Тому втрачається 
сенс, можливість та необхідність міркувати про них та намагатися проникнути у внутрішній сенс 
явищ. На цій основі і почало зростати явище своєрідної «конгломератної, мозаїчної культури».2 На 
основі цих явищ сформувався новий спосіб життя, заснований на динамічному типі мислення, 
спрямованому на постійне оновлення соціокультурного та особистого стилю життя. Ґрунтуючись 
на науковій парадигмі, подібний спосіб суспільного буття породжує і новий, історично-
релятивістський спосіб світовідношення як протилежність метафізичному світобаченню, 
характерному для релігійної та загалом традиційної свідомості. Тобто, протягом двох останніх 
століть створюється ситуація, коли відхилення від релігійних норм уже не сприймається як 
девіантна модель поведінки з відповідною соціальною оцінкою, норми і правила стають все більш 
рухливими і коли можна говорити про новітні тенденції у зустрічі культур, що «відбувається під 
знаком соціального постмодерну та одночасного вірогідного пробудження неоархаїки як певної 
орієнталізації світу».3 

Таким чином, вплив загальносвітових тенденцій в розвитку релігійної свідомості у перехідну 
до постмодерну епоху, проявляється в наступному: а) у розмиванні релігійності, що призводить 
до відходу від релігії; б) у суб’єктивізації та антропологізації релігії як однієї з провідних тенденцій 
сучасного релігійного модернізму з граничним вираженням цього процесу в ототожненні релігії 
з категоріями совісті, доброзичливості в міжособистісних відносинах; в) емоційно-моральному 
тлумаченні релігії, розумінні її як комплексу певних почуттів і настроїв, особливого духовного 
стану людини, притаманного сьогодні не лише теології, а й буденній релігійній свідомості; 
г) в адаптації традиційних форм релігійності до сучасних умов та консервації традиційних форм 
релігійності; д) у поєднанні віросповідних та позавіросповідних форм релігійності та збереженні 
                                                      
1 Полікарпов, В.С. (1990). Лекції з історії світової культури. Харків: Основа, 207. 
2 Там само, 211-212. 
3 Єленський, В.Є. (2000, серпень, 19). Релігія після комунізму – напрямки змін. Дзеркало тижня, 8 (306), 4; 
Ваторопин, А.С. (2001). Религиозный модернизм и постмодернизм. Социологические исследования, 11, 90. 
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серед віруючих та всього населення елементів позавіросповідної містики, перш за все у вигляді 
побутових вірувань. 1 

Аналіз цього питання дозволяє зробити кілька висновків відносно впливу світської ідеологічної 
та політичної системи на сучасний стан релігійної свідомості в Україні, який полягає в такому: 
а) у формуванні «релігійних» ознак панівної світської ідеології, яка акумулювала в собі значний 
ціннісний потенціал традиційного православного світовідношення перш за все в парадигмі морально-
етичного життя та соціальної справедливості; б) у це підвищенні ролі нерелігійних форм суспільної 
свідомості на основі гуманістичного атеїзму і раціоналізму; в) у появі явища «розмивання» віри та 
деформації механізму набуття релігійності, що вплинуло й на особливості відтворення змісту 
релігійної свідомості; г) у специфіці протікання сучасних тенденцій релігійної свідомості саме в руслі 
та за закономірностями, характерними для цього типу свідомості, зумовленій трансформацією 
соціальної структури населення за рахунок розмивання селянського прошарку з його культурно-
релігійними традиціями і формування натомість нових суспільних прошарків з раціоналізованим 
типом свідомості. Останнє відобразилося в новому синкретизмі як поєднанні науково-
раціоналістичних, релігійних та позаконфесійних ірраціональних елементів, що також пов’язане 
з загальносвітовими постмодерними тенденціями в еволюції релігійної свідомості. Одним із наслідків 
впливу соціально-політичної спадщини на умови функціонування релігійних інституцій та 
формування сучасного стану релігійної свідомості виступає політизація релігійної сфери в Україні. 

Вплив чинника світської ідеології радянського періоду на сучасний стан релігійної свідомості 
в Україні проявляється насамперед через змістову спорідненість тоталітарних ідеологій та 
релігійних систем, що можна чітко прослідкувати через існування альтернативної догматики і 
системи цінностей, головних ідей індивідуального та колективного спасіння і відповідних його 
механізмів (своєрідних варіантів «біблійств»). Такого роду спорідненість виявляє себе і через 
наявність спільних міфологічних структур, і через відправлення політичних культів, які мали типові 
ознаки релігійності. Беручи до уваги характерні ознаки світської ідеологічної «релігійності», можна 
аналізувати вплив державного авторитаризму на стан та зміни в релігійній свідомості, в якому 
проявлялися дві основні риси світського ставлення до релігії: «заперечення та імітація». 2 

Загалом вплив світської ідеологічної та політичної системи на сучасний стан релігійної 
свідомості в Україні, який полягає в наступному: а) у формуванні «релігійних» ознак панівної 
світської ідеології, яка акумулювала в собі значний ціннісний потенціал традиційного православного 
світовідношення перш за все в парадигмі морально-етичного життя та соціальної справедливості; 
б) у підвищенні ролі нерелігійних форм суспільної свідомості на основі гуманістичного атеїзму і 
раціоналізму; в) у деформації механізму набуття релігійності, що вплинуло й на особливості 
відтворення змісту релігійної свідомості, що було зумовлено трансформацією соціальної структури 
населення за рахунок розмивання селянського прошарку з його культурно-релігійними традиціями і 
формування натомість нових суспільних прошарків з раціоналізованим типом свідомості. Останнє 
відобразилося в новому синкретизмі як поєднанні науково-раціоналістичних, релігійних та 
позаконфесійних ірраціональних елементів, що також пов’язане з загальносвітовими постмодерними 
тенденціями в еволюції релігійної свідомості. Одним із наслідків впливу соціально-політичної 
спадщини на умови функціонування релігійних інституцій та формування сучасного стану релігійної 
свідомості виступає політизація релігійної сфери в Україні. 

Аналіз історичного чинника релігійного розвитку українського суспільства дозволяє дійти 
висновків про те, що сучасний період успадкував ряд важливих соціальних функцій релігії та 
особливостей релігійної свідомості, які випливали з конфесійної специфіки релігії та її взаємодії 
з іншими формами суспільної свідомості. Зокрема, до таких важливих аспектів належать ступінь 
укоріненості та характер синкретизму монотеїстичних релігійних уявлень із комплексом 
язичницької світоглядної традиції. Наявність у структурі сучасної релігійної свідомості елементів 
дохристиянських вірувань, їх поширеність у вигляді народних традицій і звичаїв є важливою 
передумовою виникнення неорелігійних рухів язичницького спрямування з відповідним типом 
релігійної свідомості. 
                                                      
1 Григулевич, И.Р. (1983). Пророки «новой истины»: Очерки о культах и суевериях современного 
капиталистического мира. Москва: Политиздат, 18-20. 
2 Игнатов, А. (2001). Отрицание и имитация: две стороны коммунистического отношения к религии. Вопросы 
философии, 4, 25. 
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Вплив історичних особливостей релігійного розвитку українського суспільства проявився 
передусім в існуванні глибокого історичного коріння специфічного двовір’я на рівні масової 
релігійної свідомості, наявності значної дохристиянської традиції в її структурі, формуванні 
своєрідних форм консерватизму української народної православної свідомості, що виражається 
в збереженості загальної її «софійності» як елементу давньоруської релігійної традиції. Особливості 
сучасної релігійної свідомості України є також наслідком тривалого стану відсутності у православ’я 
інституціолізованого статусу панівної державної релігії та ситуації тривалого протиборства 
з інорелігійними впливами, що об’єктивно зумовило значний ступінь політизації релігійного життя. 

Соціально-економічні та політичні процеси в українському суспільстві, характерні для 
пострадянського періоду, супроводжувалися відновленням активної громадсько-політичної 
діяльності релігійних інституцій.1 

Руйнація попередньої ідеологічної системи та припинення практики примусового витіснення 
релігії за межі реального суспільного життя вже не вимагає обов’язкового дотримання світського 
способу життя Натомість, зросла роль релігії у вирішенні кардинальних екзистенційних питань 
сучасних умов буття людини. Вихід релігійних питань до рівня суспільних позначається також 
на загальному стані релігійної свідомості людей. Поряд із позитивними результатами активізації 
громадсько-політичної функції релігійних інституцій спостерігається низка негативних проявів 
цього процесу в Україні, що дозволяє нам виділяти чинник політизації як окремий чинник 
формування особливостей сучасної релігійної свідомості. 

Вплив зазначеного чинника на сучасні зміни релігійної свідомості України прослідковується 
за такими напрямками, як: певна кореляція політичних уподобань віруючих та нерелігійного 
населення з їх конфесійними ознаками; регіональні відмінності у характері формування релігійної 
свідомості; співвіднесеність віри з певною соціокультурною традицією; роль релігійних інституцій 
та ідеології як політичних опонентів світської влади. 

Отже, зазначені чинники вплинули на особливості сучасного релігійного простору України, 
його конфігурацію і змістовне наповнення, сприяючи активізації релігійної свідомості переважно 
у сферах етнокультурного і політичного життя. Останнє виступає важливим чинником суспільної та 
індивідуальної ідентифікації, де найповніше проявляється як позитивний, так і негативний аспекти 
активізації суспільної ролі релігії. Саме чинник політизації у найближчому майбутньому буде 
відігравати одну з головних ролей у міжконфесійному діалозі в Україні. 
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bibliografických zdrojů. Více informace dostanete na strance http://www.apastyle.org.  

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

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

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

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

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

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

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

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

a každý se uvádí ve dvou variantech po sobě: první je příklad odkazu na každé stránce, druhý je příklad 
odkazu na stejný zdroj, jenže jak se má uvádět v seznamu literatury (references).  
 
Monografie:  
Classen, A. (2007). Old Age in the Middle Ages and the Renaissance: Interdisciplinary Approaches 
to a Neglected Topic. Berlin: Walter de Gruyter, 575. 
Classen, A. (2007). Old Age in the Middle Ages and the Renaissance: Interdisciplinary Approaches 
to a Neglected Topic. Berlin: Walter de Gruyter. [in English]. 
 
Скальковський, А. (1994). Історія Нової Січі, або останнього Коша Запорозького. Дніпропетровськ: 
Січ, 678.  
Skalkovskyi, A. (1994). Istoriia Novoi Sichi, abo ostann’oho Kosha Zaporozkoho [History of the New Host 
or the last government Zaporizhia]. Dnipropetrovsk: Sich. [In Ukrainian] 
 
Moynihan, D.P., Glazer, N. (1975). Ethnicity: Theory and Experience. Cambridge: Harvard University 
Press, 5. 
Moynihan, D.P., Glazer, N. (1975). Ethnicity: Theory and Experience. Cambridge: Harvard University 
Press. [in English] 
 
Мазуренко, В. Іщук, О. (2008). Василь Кук Головний командир УПА. Рівне: Видавець Олег Зень,  
14-21. 
Mazurenko, V. Ishchuk, O. (2008). Vasyl Kuk Holovnyi komandyr UPA. [Vasyl Kuk is the Chief 
commander of the UPA]. Rivne: Vydavets Oleh Zen. [in Ukrainian]. 
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Článek v časopise:  
Bauerlein, M. (2004-2005). Booker T. Washington and W. E. B. Du Bois: The origins of a bitter 
intellectual battle. The Journal of Blacks in Higher Education, 46, 106-114. 
Bauerlein, M. (2004-2005). Booker T. Washington and W. E. B. Du Bois: The origins of a bitter 
intellectual battle. The Journal of Blacks in Higher Education, no. 46, 106-114. [in English]. 
 
Musilová, K. (2017). Možnosti aplikace konceptu postmateriálního štěpení na substátních 
úrovních. Central European Political Studies Review, 19(1), 55-75. doi:http://dx.doi.org/10.5817/ 
CEPSR.2017.1.55 
Musilová, K. (2017). Mozhnosti aplikace konceptu postmaterialnigo shtepeni na substatnih urovnih. 
[The Possibilities and Limits of Applying the Concept of Postmaterial Cleavage on Sub-State 
Levels]. Central European Political Studies Review, no. 19(1), 55-75. doi: http://dx.doi.org/10.5817/ 
CEPSR.2017.1.55 [in Czech]. 
 
Nye, J.S., Owens, W.A. (1996). America’s Information Edge. Foreign Affairs, March/April, 49-67. 
Nye, J.S., Owens, W.A. (1996). America’s Information Edge. Foreign Affairs, March/April, 49-67. 
[in English]. 
 
Botan, M., Corbu, N., Sandu, D. (2016). The complicated relation between news frames and political trust: 
a case study of Romania. Středoevropské politické studie, 18(2-3), 122-140. doi:http://dx.doi.org/10.5817/ 
CEPSR.2016.23.122 
Botan, M., Corbu, N., Sandu, D. (2016). The complicated relation between news frames and political trust: 
a case study of Romania. Stredoevropske politichke studie. [The Middle East European Political Studies], 
no. 18(2-3), 122-140. doi:http://dx.doi.org/10.5817/CEPSR.2016.23.122 [in English]. 
 
Teze a myšklenky konference: 
Башлик, Д.О. (2015). Історичні передумови для сучасного економічного суперництва Японії та 
Китаю. Політологія, філософія, соціологія: контури міждисциплінарного перетину: матеріали 
ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 15-16 жовтня 2015 р.), 89-91. 
Bashlik, D.O. (2015). Іstorichnі peredumovi dlya suchasnogo ekonomіchnogo supernictva Yaponіy ta 
Kitayu. [Historical prerequisites for the current economic rivalry of Japan and China]. Polіtologіya, 
fіlosofіya, socіologіya: konturi mіzhdisciplіnarnogo peretinu: materіali ІІІ Mіzhnarodnoї naukovo-
praktichnoї konferencії (m. Odesa, 15-16 zhovtnya 2015 r.). [Political science, philosophy, sociology: 
contours of the interdisciplinary section: materials of the 3rd International Scientific and Practical 
Conference (Odesa, October 15-16, 2015)], 89-91. [in Ukrainian]. 
 
Давиденко, М.Л., Сірик, О.М. (2013) Сучасні проблемні питання тлумачення статті 152 
Кримінального кодексу України. Правове життя сучасної України: матеріали Міжнародної 
наукової конференції професорсько-викладацького та аспірантського складу (м. Одеса,  
16-17 травня 2013 р.), 2, 284-285. 
Davidenko, M.L., Sіrik, O.M. (2013) Suchasnі problemnі pitannya tlumachennya stattі 152 Krimіnalnogo 
kodeksu Ukraini. [Current issues of interpretation of Article 152 of the Criminal Code of Ukraine].  
Pravove zhittya suchasnoї Ukraini: materіali Mіzhnarodnoi naukovoi konferencіi profesorsko-vikladackogo 
ta aspіrantskogo skladu (m. Odesa, 16-17 travnya 2013 r.) [The Legal Life of Modern Ukraine: Materials 
of the International Scientific Conference of the Teaching and Postgraduate Students (Odessa, May 16-17, 
2013)], 2, 284-285. [in Ukrainian]. 
 
Odkazy na web-stránky: 
Burghardt, W.E.B. Strivings in the Negro People. World edition – The Atlantic. <https://goo.gl/EntdDB> 
(2016, August, 20). 
Burghardt, W.E.B. Strivings in the Negro People. World edition – The Atlantic. <https://goo.gl/EntdDB> 
[in English]. (2016, August, 20). 
 
Тихонов, А. К. Политика Российской империи по отношению к католикам, мусульманам, иудеям 
в последней четверти ХVІІІ – начале ХХ в. disserCat - электронная библиотека диссертаций. 
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<www.dissercat.com/content/politika-rossiiskoi-imperii-po-otnosheniyu-k-katolikam-musulmanam-
iudeyam-v-poslednei-chetve> (2017, февраль, 01). 
Tihonov, A.K. (2008). Politika Rossijskoj imperii po otnosheniju k katolikam, musul'manam, iudejam 
v poslednej chetverti XVІІІ – nachale XX v. [Politics of the Russian Empire in relationships for Catholics, 
Muslims, yudeyam in posledney fourth XVIII - early twentieth century]. disserCat - ehlektronnaya 
biblioteka dissertacij. [disserCat - electronic library of dissertations]. <www.dissercat.com/content/ 
politika-rossiiskoi-imperii-po-otnosheniyu-k-katolikam-musulmanam-iudeyam-v-poslednei-chetve>  
(2017, February, 01). [in Russian]. 
 
Hadiz, V.R., Chryssogelos A. Populism in world politics: A comparative cross-regional perspective. 
International Political Science Review: SAGE Journals. <http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/ 
0192512117693908 > (2017, September, 18). 
Hadiz, V.R., Chryssogelos A. Populism in world politics: A comparative cross-regional perspective. 
International Political Science Review: SAGE Journals. <http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/ 
0192512117693908 > [in English]. (2017, September, 18). 
 
How Martin Luther King's 'I Have A Dream' Speech Changed The World. The World Post. 
<http://goo.gl/8qpRnr> (2016, December, 10).  
How Martin Luther King's 'I Have A Dream' Speech Changed The World. The World Post. 
<http://goo.gl/8qpRnr> [in English]. (2016, December, 10).  
 
Archivní zdroje a rukopisy: 
Державний архів Хмельницької області, ф.120, оп.1, спр.91, 25 арк. 
Derzhavnyi arkhiv Khmelnytskoi oblasti [State Archives of Khmelnytsky Region], f. 120, op. 1, spr. 91. 
[in Ukrainian]. 
 
Інститут рукопису ЦНБ ім. В.І. Вернадського, Ф. 9, Оп. 1, Спр. 1527−1578, арк. 14. 
Instytut rukopysu TsNB im. V.I. Vernadskoho [Institute of Manuscript V.I. Vernadsky Central Scientific 
Library], F. 9, Op. 1, Spr. 1527−1578. [In Church Slavonic] 
 
Центральний державний історичний архів України в м. Києві, ф. 442, оп. 445, спр.15, арк. 46. 
Tsentralnyi derzhavnyi istorychnyi arkhiv Ukrainy v m. Kyievi [Central State Historical Archive 
of Ukraine in Kyiv], f. 533, op. 1-a, spr. 15 [in Ukrainian]. 
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RULES AND EXAMPLES OF REFERENCING  
ACCORDING TO APA-STYLE REQUIREMENTS 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

For your convenience, below you can see examples of arranging bibliographic descriptions of sources 
and literature organized by source type; each one is given in two formats sequentially: the first one is the 
footnote example; the second is the example of arranging the same source in References.  
 
Monograph: 
Gordon, M.M. (1964). Assimilation in American life. The role of Rase, Religion and National Origins.  
New York: Oxford University Press, 74. 
Gordon, M.M. (1964). Assimilation in American life. The role of Rase, Religion and National Origins.  
New York: Oxford University Press. [in English] 
 
Скальковський, А. (1994). Історія Нової Січі, або останнього Коша Запорозького. Дніпропетровськ: 
Січ, 678.  
Skalkovskyi, A. (1994). Istoriia Novoi Sichi, abo ostann’oho Kosha Zaporozkoho [History of the New Host 
or the last government Zaporizhia]. Dnipropetrovsk: Sich. [In Ukrainian] 

 
Moynihan, D.P., Glazer, N. (1975). Ethnicity: Theory and Experience. Cambridge: Harvard University 
Press, 5. 
Moynihan, D.P., Glazer, N. (1975). Ethnicity: Theory and Experience. Cambridge: Harvard University 
Press. [in English] 
 
Мазуренко, В. Іщук, О. (2008). Василь Кук Головний командир УПА. Рівне: Видавець Олег Зень,  
14-21. 
Mazurenko, V. Ishchuk, O. (2008). Vasyl Kuk Holovnyi komandyr UPA. [Vasyl Kuk is the Chief 
commander of the UPA]. Rivne: Vydavets Oleh Zen. [in Ukrainian]. 
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Journal article: 
Bauerlein, M. (2004-2005). Booker T. Washington and W. E. B. Du Bois: The origins of a bitter 
intellectual battle. The Journal of Blacks in Higher Education, 46, 106-114. 
Bauerlein, M. (2004-2005). Booker T. Washington and W. E. B. Du Bois: The origins of a bitter 
intellectual battle. The Journal of Blacks in Higher Education, no. 46, 106-114. [in English]. 
 
Musilová, K. (2017). Možnosti aplikace konceptu postmateriálního štěpení na substátních 
úrovních. Central European Political Studies Review, 19(1), 55-75. doi:http://dx.doi.org/10.5817/ 
CEPSR.2017.1.55 
Musilová, K. (2017). Mozhnosti aplikace konceptu postmaterialnigo shtepeni na substatnih urovnih. 
[The Possibilities and Limits of Applying the Concept of Postmaterial Cleavage on Sub-State Levels]. 
Central European Political Studies Review, no. 19(1), 55-75. doi: http://dx.doi.org/10.5817/ 
CEPSR.2017.1.55 [in Czech]. 
 
Nye, J.S., Owens, W.A. (1996). America’s Information Edge. Foreign Affairs, March/April, 49-67. 
Nye, J.S., Owens, W.A. (1996). America’s Information Edge. Foreign Affairs, March/April, 49-67. 
[in English]. 
 
Botan, M., Corbu, N., Sandu, D. (2016). The complicated relation between news frames and political trust: 
a case study of Romania. Středoevropské politické studie, 18(2-3), 122-140. doi: http://dx.doi.org/10.5817/ 
CEPSR.2016.23.122 
Botan, M., Corbu, N., Sandu, D. (2016). The complicated relation between news frames and political trust: 
a case study of Romania. Stredoevropske politichke studie. [The Middle East European Political Studies], 
no. 18(2-3), 122-140. doi:http://dx.doi.org/10.5817/CEPSR.2016.23.122 [in English]. 
 
Conference paper: 
Башлик, Д.О. (2015). Історичні передумови для сучасного економічного суперництва Японії та 
Китаю. Політологія, філософія, соціологія: контури міждисциплінарного перетину: матеріали 
ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 15-16 жовтня 2015 р.), 89-91. 
Bashlik, D.O. (2015). Іstorichnі peredumovi dlya suchasnogo ekonomіchnogo supernictva Yaponіy ta 
Kitayu. [Historical prerequisites for the current economic rivalry of Japan and China]. Polіtologіya, 
fіlosofіya, socіologіya: konturi mіzhdisciplіnarnogo peretinu: materіali ІІІ Mіzhnarodnoї naukovo-
praktichnoї konferencії (m. Odesa, 15-16 zhovtnya 2015 r.). [Political science, philosophy, sociology: 
contours of the interdisciplinary section: materials of the 3rd International Scientific and Practical 
Conference (Odesa, October 15-16, 2015)], 89-91. [in Ukrainian]. 
 
Давиденко, М.Л., Сірик, О.М. (2013) Сучасні проблемні питання тлумачення статті 152 
Кримінального кодексу України. Правове життя сучасної України: матеріали Міжнародної 
наукової конференції професорсько-викладацького та аспірантського складу (м. Одеса,  
16-17 травня 2013 р.), 2, 284-285. 
Davidenko, M.L., Sіrik, O.M. (2013) Suchasnі problemnі pitannya tlumachennya stattі 152 Krimіnalnogo 
kodeksu Ukraini. [Current issues of interpretation of Article 152 of the Criminal Code of Ukraine]. Pravove 
zhittya suchasnoї Ukraini: materіali Mіzhnarodnoi naukovoi konferencіi profesorsko-vikladackogo ta 
aspіrantskogo skladu (m. Odesa, 16-17 travnya 2013 r.) [The Legal Life of Modern Ukraine: Materials 
of the International Scientific Conference of the Teaching and Postgraduate Students (Odessa, May 16-17, 
2013)], 2, 284-285. [in Ukrainian]. 
 
Web-link: 
Burghardt, W.E.B. Strivings in the Negro People. World edition – The Atlantic. <https://goo.gl/EntdDB> 
(2016, August, 20). 
Burghardt, W.E.B. Strivings in the Negro People. World edition – The Atlantic. <https://goo.gl/EntdDB> 
[in English]. (2016, August, 20). 
 
Тихонов, А. К. Политика Российской империи по отношению к католикам, мусульманам, иудеям 
в последней четверти ХVІІІ – начале ХХ в. disserCat - электронная библиотека диссертаций. 
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iudeyam-v-poslednei-chetve> (2017, февраль, 01). 
Tihonov, A.K. (2008). Politika Rossijskoj imperii po otnosheniju k katolikam, musul'manam, iudejam 
v poslednej chetverti XVІІІ – nachale XX v. [Politics of the Russian Empire in relationships for Catholics, 
Muslims, yudeyam in posledney fourth XVIII - early twentieth century]. disserCat - ehlektronnaya 
biblioteka dissertacij. [disserCat - electronic library of dissertations]. <www.dissercat.com/content/ 
politika-rossiiskoi-imperii-po-otnosheniyu-k-katolikam-musulmanam-iudeyam-v-poslednei-chetve>  
(2017, February, 01). [in Russian]. 
 
Hadiz, V.R., Chryssogelos A. Populism in world politics: A comparative cross-regional perspective. 
International Political Science Review: SAGE Journals. <http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/ 
0192512117693908 > (2017, September, 18). 
Hadiz, V.R., Chryssogelos A. Populism in world politics: A comparative cross-regional perspective. 
International Political Science Review: SAGE Journals. <http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/ 
0192512117693908 > [in English]. (2017, September, 18). 
 
How Martin Luther King's 'I Have A Dream' Speech Changed The World. The World Post. 
<http://goo.gl/8qpRnr> (2016, December, 10).  
How Martin Luther King's 'I Have A Dream' Speech Changed The World. The World Post. 
<http://goo.gl/8qpRnr> [in English]. (2016, December, 10).  
 
Archival sources and manuscripts 
Державний архів Хмельницької області, ф.120, оп.1, спр.91, 25 арк. 
Derzhavnyi arkhiv Khmelnytskoi oblasti [State Archives of Khmelnytsky Region], f. 120, op. 1, spr. 91. 
[in Ukrainian]. 
 
Інститут рукопису ЦНБ ім. В.І. Вернадського, Ф. 9, Оп. 1, Спр. 1527−1578, арк. 14. 
Instytut rukopysu TsNB im. V.I. Vernadskoho [Institute of Manuscript V.I. Vernadsky Central Scientific 
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